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1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Правни основ за израду ПГР 17 у Лесковцу садржан је у одредбама Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гл. РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -

одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и другим прописима 

који непосредно или посредно регулишу ову област. 

Изради Плана приступа се на основу Одлуке о изради ПГР 17 - „БОБИШТЕ“  у Лесковцу- блокови 

87, 88, 89, 90 и 91, која је донета на 15.седници Скупштине града Лесковца, дана 17.12.2009.године 

(„Сл.  гл. града Лесковца“, бр.18/09). 

Плански основ за израду ПГР 17, представљају  усмерења ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године 

(„Сл. гл. града Лесковца“, 4/13), који је утврдио критеријуме за уређење просторних целина и зона.  

Подаци и услови надлежних органа, јавних предузећа и других релевантних институција прибављени 

у процедури израде ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године као и у процедури израде овог Плана, 

саставни су део документационе основе Плана. 

 

1.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 

Обавезе, услови и смернице  

ГУП  Лесковца од 2010.-2020,  као плански документ вишег реда,  сагледава потенцијале града, 

правце развоја јавних служби, саобраћаја, инфраструктуре, пословних и привредних зона, зоне 

становања и туризма, уз дефинисање мера заштите простора и животне средине и утврђивање 

концепције развоја, уређења простора и грађења на планском подручју, као и критеријуме, смернице, 

урбанистичке нормативе и решења за изградњу, доградњу, реконструкцију, урбану обнову и заштиту 

простора. 

Одредбама ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године, дефинисано је да се спроводи плановима 

Генералне регулације, и у потпуности се преузимају претежне намене, услови и смернице  прописане 

у њему.  

Урбанистички планови и пројекти којима је разрађивано предметно подручје представљају стечену 

обавезу за израду Плана  из којих се преузима саобраћајно и инфраструктурно решење, уз могућност 

измене и допуне.     

Урбанистичка документација која се примењује у изради  ПГР 17  у целости или деловима: 

- ДУП за блок 88 - комплекс ''Ћућурница'' у Бобишту („Сл. гл. Општине Лесковац“, бр. 5/1994); 

- ПДР Канала бара – Бучан („Сл. гл. града Лесковац“, бр. 17/14); 

- ПДР за трасу магистралног гасовода М-11 и развојног гасовода РГ-11-01/1 на територији општине 

Лесковац, фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), („Сл. гл. Општине Лесковац“, бр. 5/08). 

Општи циљ израде Плана је развој подручја у правцу максималног активирања постојећих 

потенцијала, у делу приградског насеља,  поштујући принципе одрживог развоја.  

Нови садржаји и функције простора се планирају у циљу задовољења потреба становника ширег 

подручја. 

Неопходно је унапређење свих постојећих намена на предметном простору применом принципа 

унутрашњег  ширења насеља изградњом, доградњом и реконструкцијом. 

Извршена је подела простора у грађевинском подручју, на целине према урбанистичким 

показатељима и другим карактеристикама, као и подела земљишта на грађевинско, пољопривредно и 

водно.  

На грађевинском земљишту заступљене су: 

- површине и објекти јавне намене; 

- површине и објекти остале намене.  
 

Површине и објекти јавне намене 

Примарна здравствена  заштита -Задржати постојећу намену и постојеће објекте у функцији 

здравствене заштите.  

Основно образовање -Задржати постојећи комплекс намењен основном образовању, уз 

модернизацију и прилагођавање система образовања савременим потребама. 

Спорт и рекреација  -Неопходно очување и унапређење постојећих капацитета бављења спортско-

рекреационим активностима свих старосних структура са проширењем понуде спортских садржаја.  
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Просторно-пејзажни објекти специјалне намене -Првенствено имају функцију санитарно-

заштитне зоне око становања, саобраћајних објеката и радних зона, а затим и да повежу постојеће 

јавно зеленило града са ванградским зеленилом у систем зелених површина. Обавезно је задржавање 

свих елемената система зелених површина, нарочито оних са својим специфичним функијама, преко 

кога се најбоље постиже утицај зеленила у граду. Заштитно зелени појасеви припадају еколошком 

функционалном подсистему у систему зеленила.  
 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћај и саобраћајне површине 
-Задржавање свих постојећих коридора као и пробијање нових, условљених планираном 

концепцијом намена површина;  

-Обезбеђивање квалитетног нивоа транспортне услуге свим видовима кретања;  

-Преиспитивање саобраћајног решења примарне мреже на деловима где су коридори траса угрожени;  

-Подржавање и стимулисање нивоа немоторизованих кретања;  

-Обезбеђивање адекватних услова за паркирање према намени зоне, по потреби планирањем 

изградње јавних и наменских паркиралишта;  

-Дефинисање пешачких и бициклистичких коридора;  

-Решавање јавног градског саобраћаја, који директно утиче како на динамички тако и на стационарни 

саобраћај.  

Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање -Обезбедити довољно и квалитетно водоснабдевање свих корисника у обухвату.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода -Обезбедити одвођење атмосферских и комуналних 

отпадних вода са подручја Плана. 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска инфраструктура  -Обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и 

економичног снабдевања електричном енергијом свих потрошача.  

Топлификација -Није предвиђена изградња.  

Гасификација -Напајање гасом радне зоне и зоне становања (широка потрошња), као новим 

енергентом. Развијати гасификацију и успоставити гасоводну мрежу на простору Плана. Главна 

гасна мерна станица-задржава постојећу локацију  и унапређује се. 

Обновљиви извори енергије -Предвиђа се подстицање почетних иницијатива у коришћењу соларне 

енергије.  

Телекомуникациона инфраструктура -Техничко осавремењавање постојеће и изградња нове 

телекомуникационе инфраструктуре. 

Комунална инфраструктура 

Управљање отпадом -Успостављање и јачање одрживог интегралног система управљања отпадом, у 

правцу смањења загађења животне средине и деградације простора.  

Хумано гробље -Задржава се постојећи комплекс. Због рационалног коришћења постојећих 

капацитета и површина, сагледати могућности оптималног проширења, као и могућност унутрашње 

реорганизације. 
 

Површине и објекти остале намене 

Становање  -Као претежна намена у обухвату Плана се задржава. Унапредити квалитет постојећег 

становања, уз стварање услова за контролисану нову изградњу. Планирана организација становања у 

постојећим зонама уређиваће се, кроз повећање индекса заузетости и повећање спратности, на 

постојећим парцелама кроз доградњу, реконструкцију, ревитализацију и санацију, као и изградњу на 

слободним постојећим и новопланираним парцелама за породично становање. 

Привређивање -Формирање нове радне зоне дуж државног пута IIa реда 258 развојем складишно-

дистрибутивних, прерађивачких и услужних делатности. Нова радна зона треба да омогући 

промовисање и формирање савремене локационо-организационе форме -индустријског парка и 

стварање повољног пословног окружења. Унапређење постојећих изолованих привредних комплекса 

и функција заступљени у виду трговина, услуга, угоститељства и сл. На парцелама у зони становања 

постоји могућност градње објеката у виду заната и услуга, као доминантни на парцели или у склопу 

објеката становања у складу са параметрима и условима за зону претежне намене, под услов да не 

ремете и угрожавају зону становања.                            

Неизграђено грађевинско земљиште -Створити услове за планску изградњу према претежним 

наменама из плана вишег реда. 
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Водно и пољопривредно земљиште 

Водно земљиште -Регулисано корито новог Канала уредити урбаним мобилијаром, озеленити и 

оплеменити у функцији одмора, спорта и рекреације уз обавезне мере заштите животне средине и 

водотока. Корито реке Ветернице регулисати. Водно земљиште у заштићеној зони водотока 

дефинисано је положајем регулационе линије насипа. На површинама уз примарни одбрамбени 

насип успоставља се заштитни појас.  

Пољопривредно земљиште -Потенцијали обухвата плана се користе као полазна основа за 

интезивни пољопривредни развој. Повољан саобраћани положај, добре климатске прилике и плодно 

тло, као и уочене тенденције развоја у простору, формирање робно-транспортне зоне „Зелена зона“ 

на северу града, представљају основу развоја овог простора. Пољопривредно земљиште је основни 

ресурс и ван границе грађевинског подручја где се потенцира пољопривредна производња, изузев у 

зонама санитарне заштите, где се и даље обавља производња, у складу са мерама заштите. 

 

1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА  

  

ПГР 17 -„БОБИШТЕ“  у Лесковцу обухвата грађевинске блокове 87, 88, 89, 90 и 91 у Лесковцу. 

Према поставкама ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године, представља приградско насеље и налази се 

у делу ПЦ IV –ПРИГРАДСКА НАСЕЉА, подцелина Ivб – Бобиште. Заузима површину од 565,20ha.  

Обухват Плана представља земљиште у грађевинском подручју, где је обухваћено грађевинско и 

водно земљиште, као и земљиште изван грађевинског подручја где је заступљено пољопривредно и 

водно земљиште. Грађевинско земљиште заступљено је као изграђено и уређено и неизграђено 

земљиште планирано за уређење и изградњу. 

Укупна површина грађевинског земљишта износи 167,21ha, пољопривредног земљишта износи  

384,04 ha и водног земљишта износи 13,94ha. Објекти и површине јавне намене заузимају 77,92ha,  а 

објекти и површине остале намене 487,25ha.  

 Граница Плана грађевинског подручја и подела на целине, дата је у графичком прилогу бр. 2 -

“Граница плана на ортофото подлози и подела на целине“. 

 

Oпис границе плана 

Опис границе обухвата ПГР-e  17 почиње у тромеђној тачки  коју чине к.п. бр. 1160, 11202 и 11203 

К.О. Бобиште. 

Из ове тачке граница обухвата плана иде на север пратећи границу ГУП-а све до међне тачке А(Y:75 

80005.58; X:47 65373.47) у којој се завршава опис источне границе обухвата плана. Из тачке А 

граница скреће на запад, прелази у атар К.О. Навалин пратећи и даље границу ГУП-а долази до 

четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 15191 река Ветерница, 1131/2- река Ветерница и 2364-река 

Ветерница, које се налазе у атару К.О. Навалин, и к.п. бр. 15186-река Ветерница у К.О. Лесковац. 

У овој тачки се завршава опис северне границе обухвата плана а такође, граница прелази у атар К.О. 

Лесковац. 

Из ове тачке граница скреће на југо-исток пратећи северо-западну међну линију к.п. бр. 15186- река 

Ветерница, долази до тромеђне тачке коју чине поменута парцела, к.п. бр. 14342-пут и к.п. бр.15022 - 

државног пута IIa реда 258. Из ове тачке граница скреће на југ, сече реку Ветерницу и долази до 

четворомеђне тачке коју поменута к.п. бр.15186 чини са к.п. бр.1461, 1462 и 14288 - државног пута 

IIa реда 258. Граница из ове тачке сече поменути пут, скреће на југ и пратећи његову југо-западну 

међну линију долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр.14288 државног пута IIa реда 258, 2040/7 и 

2040/8. Овде се завршава опис западне границе обухвата плана.  

Граница из ове тачке , од које почиње опис јужне границе обухвата плана скреће на исток, при чему 

сече к.п. бр. 14288 –државног пута IIa реда 258, долази у тромеђну тачку коју поменута к.п. бр. чини 

са к.п. бр. 2034 и 2038-ул. Његошева и пратећи северну међну линију к.п. бр 2038- ул. Његошева 

долази до тромеђне тачке коју ова парцела чини са к.п. бр. 2018 и 14286- Канал –Нова бара. Из ове 

тачке граница наставља на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 14286- Канал –Нова бара, 

долази до међне белеге бр.1 из које скреће на север пратећи југо-источну међну линију поменутог 

канала -Нова бара. Граница долази до међне белеге која представља тачку разграничења између К.О. 

Лесковац, К.О. Братмиловце и К.О. Бобиште. Граница од ове међне белеге прелази у атар К.О. 

Бобиште, иде на исток пратећи јужне међне линије к.п. бр.2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 

2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 3794, 2795, 2796, 2797 и 2798 и 

долази до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2798, 2799, 3053 и 3055. Из ове тачке граница скреће 
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на југ пратећи западну међну линију к.п. бр.3053 све до тромеђне тачке коју ова парцела чини са к.п. 

бр.3054 и 3055. Граница из ове тачке скреће на исток пратећи северне међне линије к.п. бр.3054, 

3051, 3050, 3049/2, 3047, 3046, 3044 и 3039 све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр.3039, 2880 и 2904-

пут. Из ове тромеђне тачке граница наставља на исток пратећи северну међну линију к.п. бр.2904-пут 

до тачке Б(Y:75 80192.62; X:47 63007.13), где пресеца пут и долази до тромеђне тачке коју поменути 

пут чини са к.п. бр.3025 и 3024/2. Граница даље наставља на исток пратећи западну међну линију к.п. 

бр.3024/2, затим северне међне линије к.п. бр.3024/1, 3019, 3018, 3017, 3009, 3008, 3007, 2999, 2997, 

2991, 2990, 2989, 2988, 2987, 2986, 2972 и долази у тромеђну тачку коју ова парцела чини са к.п. 

бр.2971/1 и 2973. Одавде граница прати западне међне линије к.п. бр. 2971/1, 2971/2 и 2970, затим 

северну међну линију к.п. бр.2970, па западну међну линију к.п. бр.2909/2 –пут и долази до тачке 

Ц(Y:75 80538.40; X: 47 63135.79) у којој пресеца пут и наставља даље северном међном линијом к.п. 

бр.2967, затим западном међном линијом к.п. бр.2966 до међне тачке која се налази између к.п. 

бр.2966 и к.п. бр.2969.  

Из ове тачке граница наставља на исток пратећи линију разграничења између К.О. Бобиште и К.О. 

Братмиловце , при чему наилази на међне белеге бр. 8, 9, 10 и 11 и пратећи ову међну линију долази 

до тромеђне тачке у К.О. Бобиште од које је и започео опис границе обухвата ПГР-е 17. 

 

Опис границе грађевинског подручја  плана 

Опис границе грађевинског подручја  ПГР-е 17 почиње у тачки која је међна белега између К.О. 

Лесковац, К.О. Братмиловце и К.О. Бобиште. 

Граница из ове тачке иде на север у атар К.О. Бобиште пратећи источну међну линију к.п. бр. 3068 

Канал - Нова бара, до тромеђне тачке коју канал чини са к.п. бр.2824 и 2825. Из ове тачке граница 

скреће на исток пратећи северне међне линије к.п. бр.2824, 2810-пут, 2827, 2807, 2806, 2805, 2804, 

2848 и 2847 и долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр.2847, 2846 и 2881-пут, пресеца овај пут и 

долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 2897 и 2898. Граница из ове тачке 

наставља на исток, северном међном линијом к.п. бр.2897 до тромеђне тачке коју ова парцела чини 

са к.п. бр. 2898 и 2904-пут, пресеца поменути пут и долази у тачку 1(Y:75 80186.92 ; X:47 63362.24). 

Из тачке 1 граница наставља на север пратећи источну међну линију к.п. бр. 2904-пут, долази до 

тромеђне тачке коју ова парцела чини са к.п. бр.2907 и 2909/2-пут, скреће на југо-исток пратећи 

западну међну линију поменутог пута до тачке 2(Y:75 80308.28; X:47 63552.86). Из тачке 2 граница 

скреће на исток пратећи северне међне линије к.п. бр.1226, 1228, 1223, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 

1234, 1235/1 и 1235/2 долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр.1237, 1238 и 1866 из које наставља 

на север пратећи границу обухвата плана а самим тим и границу ГУП-а, све до тромеђне тачке коју 

чине к.п. бр.643/1, 639/1 и 640. Од ове тачке граница скреће на запад пратећи северне међне линије 

к.п. бр.643/1, 648/3, 648/5, 684/1 и 687/4 до тачке 3(Y:75 79983.33; X:47 64300.48) из које скреће на 

запад при чему сече к.п. бр. 687/4, и наставља северним међним линијама к.п. бр.688/8, 1706-пут, 

3068- Канал – Нова бара, 1680-пут, све до међне белеге бр 5. Од међне белеге бр. 5 граница наставља 

на југ западном међном линијом к.п. бр.2254/1 – Поток бара до тромеђне тачке коју чине поменути 

поток, к.п. бр.2270 и 2269. Из ове тромеђне тачке граница скреће на запад северним међним линијама 

к.п. бр.2269, 2281, долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр.2281, 2270 и 15190- пут од које 

наставља на југ пратећи источну међну линију поменутог пута до тромеђне тачке коју пут чини са 

к.п. бр.2328 и 2329. Граница овде пресеца пут, прелази у атар К.О. Лесковац и наставља на југ 

пратећи западну међну линију поменутог пута све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр.15190- пут, 

14889 и 14890.  

Граница из ове тромеђне тачке скреће на запад пратећи северне међне линије к.п. бр.14890 и 14897, 

долази до тромеђне тачке коју ова парцела чини са к.п. бр.14898 и 14288 – државног пута IIa реда 

258, од које скреће на север пратећи источну границу к.п. бр. поменутог пута, све до тромеђне тачке 

коју поменути пут чини са к.п. бр.14461 и 14462. Из ове тачке граница грађевинског подручја скреће 

на југ при чему се поклапа са границом  обухвата плана све до међне белеге од које је и започео опис 

границе грађевинског подручја за ПГР-е 17. 

 

1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

 
Просторни обухват плана чине грађевинско и водно земљиште у грађевинском подручју и 

пољопривредно и водно земљиште изван грађевинског подручја, на коме су дефинисане 

урбанистичке целине где се  издвајају одређене потцелине. 
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ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  167,21ha. 

Површине у обухвату грађевинског подручја Плана на грађевинском земљишту дефинисане су према 

претежним наменама на јавне и остале.   
 

Објекти и површине јавне намене 

Примарна здравствена заштита –Здравствена амбуланта функционише у склопу службе опште 

медицине „Лесковачког дома здравља“, изграђена у оквиру потцелине 2а, на кп.бр.2598 К.О. 

Бобиште, као комплекс површине 0,31hа, висине објеката П+1(приземље+спрат) и П (приземље), 

ограђен, уређен и оплемењен зеленилом. 

Основно образовање –Комплекс основне школе од првог до осмог разреда припада матичној школи 

„Вук Караџић“. Комплекс је формиран у оквиру потцелине 2e, на к.п.бр.1688 К.О. Бобиште  

површине 1,00hа, висине објеката П+1+Пк (приземље+спрат+поткровље) и П (приземље), ограђен, 

уређен и оплемењен зеленилом.  

Спорт и рекреација  –Изграђен је у оквиру потцелине 2e, на к.п.бр.1690/3 К.О. Бобиште  површине 

1,70hа, као отворени спортски терени и то фудбалско игралиште са административним објектом 

висине П+1(приземље+спрат). 

Просторно пејзажни објекти-јавног коришћења -На подручју Плана присутне су јавне зелене 

површине које су везане за саобраћајне површине и имају заштитно-санитарну улогу, формиране су 

углавном као травњак због безбедног саобраћаја. Као допунска намена зеленило је присутно у 

оквиру комплекса објеката јавне намене (основна школа, спорт, гробље), углавном са недовољним 

одржавањем. Кроз остале намене –становање и привређивање зеленило је у већем или мањем 

проценту обавезно заступљено. Што се тиче породичног становања ради се о типу приградског 

насеља са већим парцелама са већом заступљеношћу зеленила и корисног економског врта (башта, 

воћњак), што узрокује већем учешћу зеленила у плану и позитивног утицаја на животну средину. На 

неизграђеном земљишту у грађевинском подручју је присутна углавном пољопривреда. 

 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре  

Саобраћајна инфраструктура /трасе, коридори и регулације саобраћајница/ -Постојећа улична 

мрежа у приградском насељу Бобиште се углавном стихијски развијала. Једине саобраћајнице које су 

у обухвату плана задовољавају све услове за нормално одвијање саобраћаја су деоница сада већ 

бившег државног пута I реда број 1 Ниш-Скопље, раније аутопута „Братство и јединство“, која се 

поклапа се са правцем пружања државног пута IIa реда 258 веза са државним путем,  А1 (петља 

Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР 

Македонијом и главна насељска улица Николе Ђурића Павке. Насеље је формирано уз улицу Николе 

Ђурића Павке где је заступљено породично становање у оквиру кога су формиране углавном 

стамбене улице и стамбени пролази, у границама сопствених катастарских парцела, које се пружају у 

различите правце, тако да се не могу подвести ни под ниједан стандардни саобраћајни систем. На 

формирање саобраћајне мреже у овом делу насеља утицала је и изградња новог канала „Бара“ којим 

је извршена подела насеља, а самим тим и дисконтинуитет саобраћајница. Трасе и габарити улица не 

задовољавају услове за двосмерно одвијање саобраћаја. Постојеће улице су изузетно малих габарита 

и крећу се од 3,0-5,0m и велики број се слепо завршава. У последњим деценијима у насељу су 

изграђена неколико радна комплекса, на улазу у насеље је зона складишта и у југоисточном делу 

комплекс аутосаобраћајног предузећа. Уређених паркинг простора нема, па је доминантно 

паркирање у оквиру комплекса и на грађевинским парцелама. Уређених саобраћајних терминала на 

простору плана нема. 

Водопривредна инфраструктура  

Водоснабдевање -Снабдевање корисника водом за пиће на подручју Плана врши се из централног 

система водоснабдевања Лесковца.  

Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су: 

- Цевовод профила КМ Ø225mm из правца Лесковца и  

- Цевовод профила такође КМ Ø225mm из правца Братмиловца. 

Секундарна водоводна мрежа на подручју Плана  је углавном у добром стању и задовољава по 

квалитету. Постојећа водоводна мрежа је углавном од полиетилена.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода -На подручју Плана постојећа канализациона мрежа је 

општег типа те се овом канализацијом одводе и отпадне и атмосферске воде. Постојећа 
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канализациона мрежа је задовољавајућа и по капацитету и по квалитету и саставни је део градског 

система одвођења отпадних и атмосферских вода.  

Најзначајнији објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су: 

- Колектор профила ПЕ Ø1200mm тзв. градски колектор; 

- Колектор профила ПЕ Ø700mm и ПЕ Ø800mm тзв. Индустријски колектор и 

- Колектор профила Ø400mm и Ø600mm из правца Братмиловца. 

Енергетска инфраструктура  

Електроенергетска инфраструктура -На простору обухвата Плана изграђен је систем 

електроенергетске мреже и то надземних, подземних водова и трафостанице различитих напонских 

нивоа, а све у циљу што стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном енергијом конзумног 

подручја, како производних погона, које се у овом периоду не користе са максималним степеном 

искоришћења, тако и стамбених зона,  које су максимално оптерећене. 

Изграђене су следеће трафостанице са прикључним 10 кV водовима и НН расплетом: 

- ТС 10/0,4 кV "Бобиште нова" 

- ТС 10/0,4 кV "Бобиште 1" 

- ТС 10/0,4 кV "Бобиште 2" 

- ТС 10/0,4 кV "Бобиште Мита" 

- ТС 10/0,4 кV "Бобиште зидана -гробље" 

На простору обухвата плана постоји изграђена електроенергетска преносна инфраструктура 

различитих напонских нивоа, која надземно прелази преко истог, што је и графички и  представљено 

(35kV и110kV ): 

- део двоструког 110 kV ДВ на правцу TС „Лесковац 2“ – TС „Лесковац 1“, 

- део 110kV ДВ на правцу TС „Лесковац 4“ – TС „Лесковац 2“, 

- део ДВ 35 kV „Лесковац 1- БТС – Батуловце“, 

- део ДВ 35 kV „Лесковац 1- БТС – Печењевце“, 

- део ДВ 35 kV „Лесковац 1- БТС – Биљаница“. 

Топлификација -На подручју Плана снабдевање корисника топловодом не постоји.  

Гасификација -На подручју Плана снабдевање корисника гасом не постоји. Планским подручјем 

пролази магистрални гасовод и изграђена је главна мернорегулациона станица са примарним 

разводом за град Лесковац  према ПДР за трасу магистралног гасовода М-11 и развојног гасовода РГ-

11-01/1 на територији општине Лесковац. 

Обновљиви извори енергије -Коришћење обновљивих извора енергије на подручју Плана је присутно 

у виду мини фотонапонске електране снаге 40 kW/h и појединачних случајева са соларним панелима.  

Телекомуникациона инфраструктура -На простору обухвата Плана изграђена је 

телекомуникациона мрежа -бакарна кабловска приступна мрежа и извршена је потпуна 

дигитализација мреже. Преко бакарне приступне мреже корисницима су доступне широкопојасне 

услуге: брзи интернет, ИП ТВ и друго из понуде сервиса и услуга „Телеком Србија“ а.д. Подручје је 

покривено сигналом мобилне телефоније и сигналом ЦДМА приступа фиксној телефонији. 

Комунална инфраструктура 

Управљање отпадом -Систем управљања комуналним отпадом је установљен као јединствен за 

цело подручје града Лесковца којим је обухваћено приградско насеље Бобиште, са организованим 

одлагањем на регионалну санитарну депонију "Жељковац". 

Хумано гробље –Формирано је као комплекс укупне површине 0,95hа, налази се на к.п. бр.2052, 

2058, 2059, 2060, 2062, 2061, 2065/2, 2066/2, 2054/2 и дела 2066/1 К.О. Бобиште, са тенденцијом 

неконтролисаног ширења на суседне парцеле.  

  

Објекти и површине остале намене 

Становање-представља доминантну намену површинa од 53,04hа. 

Заступљено је становање малих густина у виду породичног становања кроз хомогене целине. Дуж 

главне насељске саобраћајнице –Ул.Николе Ђурића „Павке“, заступљено је становање са 

делатностима које нису у супротности са наменом становања, претежно услужне (трговине, сервиси, 

услуге и сл.), док је у рубном подручју зоне присутно пољопривредно домаћинство. Поједини делови 

североисточног дела припадају широј зони санитарне заштите. 

Привређивање/пословање -Заступљено је на површину од 6,13hа,  као претежна намена а налази се и  

у оквиру изолованих комплекса који су интегрисани у зону становања у виду пословне/производне 

зоне у површини од 1,73hа, на к.п. бр.2828/1, 2828/2, 2835, 2836, 2839 и 2840 К.О. Бобиште, 
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пословне/складишне зоне у површини од 3,77hа на к.п. бр.1708 К.О. Бобиште и к.п. бр.1952/1, 1952/2, 

1953/1, 1954 и 1955/2 К.О. Лесковац  и  пословања/услужне делатности у површини од 0,91hа на к.п. 

бр.2073, 2074, 2075, 2081, 2905, 2096 и дела 2082 К.О. Бобиште.   

Tерцијарне делатности присутне су као пратећа намена у оквиру зоне  породичног становања, дуж 

насељских саобраћајница у оквиру објеката становања и у виду занатских радионица. 

Неизграђено грађевинско земљиште -Заузима површину од 84,97hа и налази се у рубном 

грађевинског подручја које се користи у пољопривредне сврхе, као и интегрисано у зону становања. 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  384,04hа. 

Заступљено је у северном и јужном делу планског обухвата, између границе грађевинског подручја и 

границе планског обухвата и користи се у пољопривредне сврхе. У северном делу су изграђени 

појединачни објекти и комплекси, такође га карактерише конституисана зона водозахвата (бунари и 

водоводна мрежа) са ужом и широм зоном санитарне заштите изворишта, преко које прелази 

енергетска инфраструктура -далеководи различитих напонских нивоа и магистрални гасовод са 

изграђеном главном мернорегулационом станицом “Лесковац“, око којих постоје одређене зоне.  

 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од 13,94 hа. 

Заступљено је у оквиру новог Канала на  к.п. бр.14286/1 и 14720 К.О. Лесковац,  к.п. бр.698/41 и 3068 

К.О. Бобиште и к.п. бр.2046 К.О. Навалин, који прикупља атмосферске воде пружајући се у правцу 

југ-север, при чему пресеца насељено место Бобиште на источни и западни део. Регулација новог 

канала Бара је реализована према ПДР Канала бара –Бучан („Сл. гл. града Лесковац“ бр.17/14). Као и 

у оквиру нерегулисаног корита реке Ветернице на к.п. бр.15186 и 15191 К.О. Лесковац, уз северну 

границу планског обухвата. Катастарске парцеле водног земљишта потока старе Баре који су 

присутни у планском обухвату на к.п. бр.2254/1, 2446, 2491/2 и 2508/1 К.О. Бобиште и к.п. бр.1951 

К.О. Лесковац у оквиру граница грађевинског подручја нису у функцији тако да су  пренамењене у 

саобраћајне површине, стамбену зону или су неуређене и запуштене површине, док су изван 

грађевинског подручја на к.п. бр.1673/1 и 1673/2 К.О. Бобиште делимично у функцији.     

  

Оцена постојећег стања са билансима површина 

Просторне целине дефинисане у Плану ограничене су постојећом саобраћајном мрежом, коритом 

реке Ветернице, границом обухвата ГУП-а Лесковца која је истовремено и граница планског 

обухвата и границом грађевинског подручја насеља Братмиловце.  

Имајући у виду постојеће урбанистичке карактеристике простора као и планску документацију на 

основу које је вршена реализација у претходном периоду, издвајају се 4 (четири) просторне целине и 

то две у грађевинском подручју и две изван грађевинског подручја (пољопривредно и водно 

земљиште): 

 

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 

Целина 1 (део блока 87 и 88) П=26,54hа   

Налази се са источне стране државног пута IIa реда 258, обострана уз петљу „Бобиште“ ограничена 

са северне стране границом грађевинског подручја (потцелина 1а) и јужне границом планског 

обухвата (потцелина 1б), простире се на исток до граница насељеног места Бобишта.   

Целина је у потпуности неизграђена и комунално неопремљена, користи се у пољопривредне сврхе. 

Јавни објекти -Делимично је заступљена саобраћајна инфраструктура –атарски путеви. 

Целина 2 (део блока 87, 88, 89, 90 и 91) П=133,31hа   

Простире се до источне границе планског обухвата, северно и јужно до границе грађевинског 

подручја и са западне стране до границе целине 1. Целина обухвата подручје насељеног места 

Бобиште и подељена је на седам потцелина (а, б, ц, д, е, ф и г). Делови потцелина 2е и ф су захваћени 

широм зоном санитарне заштите. 

Породично становање -Претежна намена целине, заступљена у потцелинама 2а, б, ц, д и е, са 

изграђеним објектима П и П+1, изузетно П+1+Пк и П+2, грађени као самостални објекти на парцели 

или појединачни двојни објекти, углавном доброг бонитета. Пословање у оквиру зоне становање је 

претежно дуж улице Николе Ђурића заступљено у виду услуга, трговина и сервиса, као самостални 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 17 

 

8 
 

објекти на парцели или у склопу приземне етаже стамбеног објекта. У потцелини 2а изграђен је 

двонаменски објекат-надстрешница на чијем крову је инсталиран фотонапонски систем и 

постављени су соларни колектори мини фотонапонске електране снаге 40 kW/h инсталисане у оквиру 

једне просторије формиране у габариту надстрешнице који произведену енергију предаје ДЕС.  
Привређивање/пословање -Као претежна намена заступљена је у изолованим комплексима који се 

налазе у потцелини 2а (комплекс са затвореним и отвореним складиштем робе широке потрошње), 

2ц (производни -дрвопрерађивачки комплекс и пословно-транспортни комплекс) и 2е (отворено 

складиште дрвног репроматеријала), са изграђеним објектима спратности П, П+1 и П+Пк. Део 

парцела намењен пословању је неизграђено грађевинско земљиште. 

Неизграђено грађевинско земљиште -Заступљено је периферно у подцелинама 2а, б, ц, д и е 

орјентисаним ка пољопривредном земљишту, док је подцелина 2ф у потпуности неизграђена.   

Јавни објекти -Изграђен је комплекс здравствене амбуланте у потцелини 2а, основног образовања у 

потцелини 2д, спорта и рекреације у потцелини 2е, као и просторно-пејзажни објекти јавног 

коришћења, комунална и саобраћајна инфраструктура. 

Водно земљиште  -Заступљено је у потцелини 2г као корито новог канала који је у стању редовне 

употребе и корито старог потока Баре које није у функцији. 

 

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

Целина 3 (део блока 90 и 91) П= 385,61hа   

Налази се обострано са јужне (потцелина 3а) и северне (потцелине 3б, ц и д) стране грађевинског 

подручја насеља Бобиште. Потцелина 3а се простире на исток и југ до границе планског обухвата и 

на запад до границе водног земљишта новог Канала. Потцелина 3б се простире на исток и север до 

границе планског обухвата и запад до границе потцелине 3д. Потцелина 3ц се простире на исток до 

границе потцелине 3д, на север до границе планског обухвата и целине 4 и на запад до државног пута 

IIa реда 258. Подцелина 3д се налази између потцелина 3б и 3ц. 
Пољопривредно земљиште (потцелине 3а, б и ц) П=381,98hа –Намењено је интензивној 

пољопривредној производњи. У потцелинама 3б и 3ц су изграђени појединачни помоћни објекти 

(кућице за оставу алата, повртарске и др. кућице) спратности П (призеље), као и неколико објеката 

породичног становања спратности П и П+1 (приземље и приземље+спрат), два пословна комплекса 

са објектима спратности П (приземље), комунални комплекс са предајником и главна 

мернорегулациона гасна станица. Објекти су различитих бонитета.    

Водно земљиште (потцелина 3д) П=1,57hа –Представља корито новог канала који се простире на 

к.п. бр.698/4 К.О. Бобиште, 14720 К.О. Лесковац и 2046/3 К.О. Навалин у правцу југ-север при чему 

пресеца насељено место Бобиште на источни и западни део. 

 

Целина 4 П=8,92 hа   

Налази се непосредно уз северну границу планског обухвата и простире се на исток и запад до 

његове источне и западне границе и на југ до границе потцелине 3ц. 

Целина у потпуности представља водно земљиште нерегулисаног корита реке Ветернице на к.п. 

бр.15186 К.О. Лесковац.  

 

У табели је дат биланс постојећих површина по претежној намени у  границама обухвата Плана. 
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Табела 1- Биланс постојећих намена површина у обухвату плана  

 

Целина Потцелина Намена површина Површина (хa a м
2
) % 

Просторне целине на земљишту у грађевинском подручју 

Грађевинско земљиште   

2 е 

О
б

је
к

т
и

 и
  

п
о

в
р

ш
и

н
е 

ја
в

н
е 

н
а

м
ен

е
 Спорт и рекреација 1 69 53

 
1 69 53 0,30 

1,92 

2 д Основно образовање 1 00 82
 

1 00 82 0,18 

2 б Примарна здравствена заштита 30 45 30 45 0,05 

2 ц Комунални објекти (гробље) 94 48 94 48 0,17 

1 б 

Саобраћајне површине 

17 10 

6 90 75 1,22 
2 

а 79 50 

б 2 23 83 

ц 1 08 28 

д 1 19 61 

е 1 27 81 

ф 14 62 

Изван подцелина 
Просторно-пејзажни објекти јавног коришћења 93 02 

12 19 74 2,16 2,16 
Саобраћајне површине 11 26 72 

2 

а 

П
о

в
р

ш
и

н
е 

 

о
ст

а
л

е
 н

а
м

ен
е 

Породично становање 

8 83 41 

59 17 77 10,47 

25,51 

б 17 65 22 

ц 9 51 85 

д 10 73 15 

е 6 31 14 

2 

а 
Пословне зоне (складишта) 

1 72 59 

е 2 02 72 

ц Пословне-производне зоне 1 72 85 

ц Пословање (услужне  делатности) 64 84 

1 
а 

Неизграђено 

грађевинско земљиште 

 

19 07 53 

84 97 88 15,04 

б 6 58 26 

2 

а 11 06 05 

б 9 21 24 

ц 15 04 53 

д 4 65 38 

е 15 19 43 

ф 4 15 46 

Укупно грађевинско земљиште 167 21 42 29,58 
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Водно земљиште   

1 
а 

Водно земљиште 

31 29 

3 45 55 0,62 0,62 

б 39 90 

2 

б 43 96 

ф 39 72 

г 3 44 01 

Укупно  земљиште у грађевинском подручју 170 66 97 30,20 

Просторне целине на земљишту изван грађевинског подручја 

Пољопривредно земљиште 

3 
б 

Објекти - кућа за одмор, кућице за оставу алата, повртарске и др. кућице 
1 70 53 

3 44 06 0,61 

1,94 

ц 1 73 53 

3 а Пословање (услужне делатности) 25 64 25 64 0,05 

3 ц Комунални објекти 1 12 13 1 12 13 0,20 

3 

а 

Саобраћајне површине (атарски пут) 

 56 62 

6 14 98 1,09 б  59 62 

ц 4 98 74 

3 

а 

Пољопривредно земљиште  

58 79 90 

373 07 15 66,00 66,00 б 40 28 94 

ц 273 98 31 

Укупно пољопривредно земљиште  384 03 96 66,00 

Водно земљиште 

3 
б 

Водно земљиште 
1 57 12 

10 49 16 1,85 1,85 д 

4 8 92 04 

Укупно водно земљиште  10 49 16 1,85 

Укупно  земљиште изван грађевинског подручја 394 53 31 67,85 

Бруто површина подручја ПГР 17 565 20 09 100 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  И ГРАЂЕЊА 

 

2.1. KОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ, МОРФОЛОШКИМ, 

ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ 

КАРАКТЕРИСТКАМА  

 

2.1.1. Oпис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне  

Просторни обухват плана чине грађевинско и водно земљиште у грађевинском подручју, 

пољопривредно и водно земљиште изван грађевинског подручја, на коме су дефинисане 

урбанистичке целине где се  издвајају одређене потцелине. 

Грађевинско земљиште представљају: површине и објекти јавне и остале намене.  

Претежна намена земљишта у границама обухвата Плана приказана је на графичком прилогу бр. 5. 

План намена површина. Просторне целине ограничене су саобраћајницама, регулацијом новог 

Канала, коритом реке Ветернице и границом грађевинског подручја. 

 

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 

Целина 1 (део блока 87 и 88) П=25,52 hа   

Обухват: Налази се између државног пута IIa реда 258, обостранo уз петљу „Бобиште“ са јужне 

стране до граница планског обухвата (потцелина 1а) и северне стране до границе грађевинског 

подручја (потцелина 1б), простире се на исток до западне границе потцелина 2а и б.   

Претежна намена радне зоне „Државни пут првог реда М1 –исток“: Привредна делатност малих 

и средњих предузећа као што су производно предузетништво, складиштење и обрада разних роба, 

као и они сервиси који, због своје природе, не могу  бити лоцирани у оквиру других насељских 

структура. У оквиру једне потцелине треба груписати предузећа која су међусобно технолошки 

повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на околину и имају сличне захтеве у погледу 

саобраћајног и другог опслуживања. Савремена концепција решавања просторних захтева 

производних делатности, на бази радних зона, подразумева присуство, сем примарних  -производних, 

и многих придодатих, комплеметарних садржаја, као што су објекти за одржавање хигијене, за 

рекреацију, заштиту, друштвену исхрану и слично. Само оваква комплексна функционална 

организација радне зоне, која има и одговарајући просторни одраз, може да обезбеди одговарајуће 

услове рада, са једне стране, и одговарајуће економске ефекте, са друге стране. 

Реализација и спровођење за зону пословања: сви садржаји у обухвату зоне реализују се  

Урбанистичким пројектом према смерницама из Плана. 

 

Целина 2 (део блока 87, 88, 89, 90 и 91) П=135,28 hа   

Обухват:Налази се између источне границе целине 1 и источне границе планског обухвата, северне 

и јужне границе грађевинског подручја. Целина обухвата подручје насељеног места Бобиште и 

подељена је на шест потцелина (а, б, ц, д, е и ф). Делови потцелина 2е и ф су захваћене широм зоном 

санитарне заштите. Дата је могућност комплетирања водног земљишта потока старе Баре које није у 

функцији са парцелама свих намена у овој целини.  

Претежна намена породично становање у приградском насељу -Задржава се постојећа зона 

породичног становања у оквиру потцелина 1а, б, ц, д и е, са изграђеним самосталним и појединачним 

двојним објектима са планским унапређењем према параметрима дефинисаним за ову зону кроз 

(доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију). Парцеле који не испуњавају услов грађевинске 

парцеле у погледу површине  представљају катастарску парцелу и даје се могућност унапређења на 

основу посебних правила грађења директно из Плана. Уколико се створе услови да се укрупњавањем 

катастарских парцела формира грађевинска парцела, у том случају могућа је градња према 

параметрима који су прописани за зону породичног становања.  

Стамбено-пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне породичног 

становања, претежно дуж Ул.Николе Ђурића и осталих доминатних праваца кретања, као самостални 

објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. Постојећи објекти се задржавају и унапређују 

према смерницама из Плана. Пословање на парцели у оквиру зоне становања може да буде и 

доминантно на парцели, а уређује се према условима и параметрима која важе за претежну намену 

породично становање. 
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Становање са пољопривредним домаћинством може бити заступљено изван главних насељских 

саобраћајница у рубном подручју, периферно ка пољопривредном земљишту. Постојећи објекти се 

задржавају и унапређују према смерницама из Плана.    

Изградња нових објеката на неизграђеним парцелама, предвиђа се у оквиру дозвољених параметара 

за зону становања. 

Реализација и спровођење: сви напред наведени садржаји у обухвату зоне реализују се директно или 

израдом Плана детаљне регулације према смерницама из Плана, како је приказано у графичком 

прилогу бр.8.Карта спровођења Плана. 

Претежна намена привређивање/пословање -Задржава се као постојећа претежна намена 

заступљена у изолованим комплексима који се налазе у потцелини 2а, ц и е, са изграђеним објектима 

и даље се уређује и унапређује према параметрима за ову зону кроз (доградњу, реконструкцију, 

санацију и адаптацију) уз дирекно спровођење Плана, као и пословна зона која се реализује као 

новоформирана дуж северне регулације Ул.Николе Ђурића на улазу у насељено место Бобиште.  

Објекти и површине од јавног значаја 

Претежна намена централне делатности -Уводи се као нова намена у оквиру које је могуће 

изградити објекат месне заједнице, мини пијацу као и остале комуналне и сл. објекте од јавног 

значаја за насеље. Спровођење се врши урбанистичким пројектом за урбанистичко архитектонску 

разраду локације према смерницама из плана. 

Претежна намена примарна здравствена заштита -Задржава се као постојећа намена уз 

могућност унапређивања према параметрима из Плана уз дирекну примену у спровођењу. 

Претежна намена основно образовање -Задржава се као постојећа намена уз могућност 

унапређивања према параметрима из Плана уз дирекну примену у спровођењу.  

Претежна намена спорт и рекреација -Задржава се као постојећа намена уз могућност 

унапређивања и доградње према параметрима из Плана уз дирекну примену у спровођењу. 

Претежна намена просторно пејзажни објекти-јавног коришћења -Унапређују се и уређују 

директно према прописаним условима из Плана у потцелинама 2а, 2д, 2ф, 2е. У оквиру свих других 

потцелина са наменама основно образовање, примарна здравствена заштита, спорт и рекреација; 

затим у оквиру становања, пословања, производње и комуналних и водопривредних објеката, водног 

земљишта, зеленило је обавезно присутна пратећа намена. За уређење је неопходна израда пројекта 

партерног уређења која дефинише све површине, нарочито пешачке комуникације и пројекат 

садње. 

Комунална инфраструктура 
Претежна намена хумано гробље -Задржава се на постојећој локацији уз планско проширење према 

условима из Плана израдом пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације.  

Претежна намена комунални објекти -Уводи се као потпуно нова намена  у оквиру које је могуће 

унапређивати постојећу инфраструктуру према Плану детаљне регулације за трасу магистралног 

гасовода М-11 и развојног гасовода РГ-11-01/1 на територији општине Лесковац, фаза 1 (Брестовац –

Кумарево –Лесковац), („Сл. гл. Општине Лесковац“, бр. 5/08).  

 

Целина 5 /потцелина 5а П=4,50hа   

Обухват: Представља регулисано корито новог Канала које дијагонално пресеца планско подручје у 

правцу југ-север између јужне и северне границе грађевинског подручја.  

Претежна намена водно земљишт: Регулисано корито новог Канала. 

Реализација и спровођење: директно према важећем Плану детаљне регулације Канала бара – Бучан 

(„Сл. гл. града Лесковац“, бр. 17/14). 

 

ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

Целина 3 (део блока 90 и 91) П= 372,77hа   

Обухват: Налази се обострано са јужне (потцелина 3а) и северне (потцелине 3б и ц) стране 

грађевинског подручја насеља Бобиште. Потцелина 3а се простире на исток и југ до границе 

планског обухвата и на запад до регулације новог Канала. Потцелина 3б се простире на исток и север 

до границе планског обухвата и запад до целине 5 која представља регулацију новог Канала. 

Потцелина 3ц се простире на исток до границе целине 5, на север до границе планског обухвата и 

целине 4 и на запад до осовине државног пута IIa реда 258. Потцелина 3д одређена у постојећем 

стању се припаја водном земљишту у оквиру јединствене целине 5.  
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Претежна намена пољопривредно земљиште (потцелине 3а, б и ц) -интензивна пољопривредна 

производња са задржавањем постојећих помоћних објеката  (кућице за оставу алата, повртарске и др. 

кућице) и према указаној потреби изградњу нових. Задржава се и изграђени комплекс комуналне 

инфраструктуре са предајником, док се комплекс са мернорегулационом гасном станицом припаја 

грађевинском подручју.    

Реализација и спровођење:  директно према смерницама из Плана. 

 

Целина 4 П=8,92hа  

Обухват: Налази се непосредно уз северну границу планског обухвата и простире се до источне и 

западне границе планског обухвата и на југ до границе потцелине 3ц. 

Претежна намена водно земљиште –нерегулисано корито реке Ветернице. 

Реализација и спровођење: према Плану детаљне регулације који ће се радити. 

 

Целина 5 /потцелина 5б П=2,95hа   

Обухват: Представља регулисано корито новог Канала које дијагонално пресеца планско подручје у 

правцу југ-север између јужне границе грађевинског подручја и северне границе планског обухвата.  

Претежна намена водно земљиште –регулисано корито новог Канала. 

Реализација и спровођење: директно према важећем Плану детаљне регулације Канала бара – Бучан 

(“Сл. гл. града Лесковац”,бр. 17/14). 

2.1.2.Планирана намена површина и објеката и могућих компатибилних намена, са  билансом 

површина  

Планиране намене површина 

У обухвату плана дефинисана је:  

- основна или претежна намена; 

- могуће компатибилне (пратеће намене)  и  

- намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони.  

Претежна намена је основна намена дефинисана у графичком прилогу бр.5.План намена 

површина.  

Комаптибилне 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.  

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској 

парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу дефинисана за претежну намену 

земљишта у зони. Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама 

одређени су у склопу допунских намена за сваку намену и дати у приложеној табели 2-Табела 

основних и компатибилних намена.  То су алтернативне намене у које целина може да се 

трансформише, без промене Плана, према условима и нормативима који важе за ту намену. 

Класа и намена објеката чија градња је забрањена у датој зони су све намене чија би 

делатност угрозила животну средину и основну намену. 

 

   Табела 2. - Табела основних и компатибилних намена 
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Јавне службе + + + - - - + + - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - - 

Становање + + + + + + + + + - - 
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Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 

наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама. 

 

У обухвату плана планиране су следеће претежне намене, које су дефинисане графичким прилогом  

бр. 5. План наменa површина. 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 

Површине и објекти јавне намене 

 Централне делатности (целина 2 –потцелина 2д) 

 Примарна здравствена заштита 

- Амбуланта (целина 2-потцелина 2а) 

 Основно образовање 

- Припада матичној школи „Вук Караџић“ (целина 2- потцелина 2д) 

 Спорт и рекреација (целина 2 –потцелина 2д и е) 

 Просторно пејзажни објекти –јавног коришћења (целина 2 –потцелина 2а,б,ц,е и ф) 

 Комунални објекти и површине 

- Хумано гробље (целина 2- потцелина 2ц) 

- Главна мернорегулациона станица и остало (целина 2- потцелина 2б) 

- Саобраћајна и комунална инфраструктура (целина 1 и 2) 

 Водно земљиште –регулисано корито новог канала Бара (целина 5 –потцелина 5а) 

 

Површине и објекти остале намене 

 Становање  

-Породично становање у приградком насељу (целина 2 –потцелина 2а, б, ц, д и е) 

-Становање са пословањем (целина 2 – потцелина 2а, б, ц, д и е) 

 Пословање (целина 2 –потцелина 2б) 

 Радна зона „Државни пут првог реда М1 –исток“ (целина 1 –потцелина 1а и б) 

 Радна зона –изоловани комплекси (целина 2 –потцелина 2а,ц и е)  

 

НАМЕНА ПОВРШИНА ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 Пољопривредно земљиште (целина 3 –потцелина 3а, и ц) 

 Водно земљиште 

- Нерегулисано корито реке Ветернице(целина 4) 

- Регулисано корито новог канала Бара (целина 5 –потцелина 5б) 

 Комунални објекти и површине 

- Радио предајник (целина 3- потцелина 3ц) 

 

Биланси површина планираног стања у планском обухвату по претежним наменама приказан је 

табеларно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуге, центри + + + + + + + + + - - 

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

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

Водно земљиште - - - - - - - - - + + 
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Табела 3- Биланс површина  планираних намена у обухвату плана   

 

 

 

 

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

Просторне целине на земљишту у грађевинском подручју 

Грађевинско земљиште   
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Спорт и рекреација 1 72 13
 

1 72 13 0,30 

7,89 

д Основно образовање 95 30
 

95 30 0,17 

б Примарна здравствена заштита 24 68 24 68 0,04 

б, ц Комунални објекти  2 50 37 2 50 37 0,44 

д Централне делатности 12 63 12 63 0,02 

1 
а 

Саобраћајне површине 

1 35 95 

14 07 12 2,49 

б 35 45 

2 

а 1 27 02 

б 3 39 30 

ц 2 70 59 

д 1 62 62 

е 1 81 02 

ф 19 57 

3 a 1 35 59 

2 

а 

Просторно-пејзажни објекти  јавног 

коришћења 

9 79 57 

24 96 60 4,42 

б 8 74 
ц 27 10 
е 10 42 42 
ф 4 38 77 

Изван подцелина 
Просторно-пејзажни објекти јавног коришћења 1 70 24 

13 88 47 2,46 2,46 
Саобраћајне површине 12 18 23 

2 

а 

П
о

в
р

ш
и

н
е 

 

о
ст

а
л

е
 н

а
м

ен
е 

Породично становање 

9 41 03 

87 09 93 15,41 

20,80 

б 26 29 27 

ц 20 93 96 

д 14 75 85 

е 15 69 82 

2 б Пословање (услужне  делатности) 36 35 36 35 0,06 

1 
а 

Радна зона (пословне-производне зоне) 
17 71 65 

23 81 35 4,21 
б 6 09 70 

2 

а 

Радна зона (изоловани комплекси) 

27 10 

6 30 23 1,12 ц 4 02 75 

е 2 00 38 

Укупно грађевинско земљиште 176 05 16 31,15 

Водно земљиште   
5 а Водно земљиште 4 49 89 4 49 89 0,80 0,80 

Укупно  земљиште у грађевинском подручју 180 55 05 0,80 

Просторне целине на земљишту изван грађевинског подручја 

Пољопривредно земљиште  
3 ц Комунални објекти 86 41 86 41 0,15 

0,70 
3 

б 
Саобраћајне површине (атарски пут) 

 66 30 
3 09 15 0,55 

ц 2 42 85 

3 

а 

Пољопривредно земљиште 

56 79 40 

368 82 41 65,27 65,27 б 41 73 41 

ц 270 29 59 

Укупно пољопривредно земљиште  372 77 97 65,27 

4 
Водно земљиште 

8 92 04 
11 87 07 2,10 2,10 

5 б 2 95 03 

Укупно водно земљиште  11 87 07 2,10 

Укупно  земљиште изван грађевинског подручја 384 65 04 68,06 

Бруто површина подручја ПГР 17 565 20 09 100 
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2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

Правила уређења и грађења у Плану дефинисана су на основу смерница из важећег  Генералног 

урбанистичког плана и других донетих планова, усклађених са у међувремену донетим Правилником 

о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гл.  РС“, бр.22/2015), тако да се на 

оптималан начин хармонизују најповољнији услови за изградњу које сваки од ова два документа 

нуди. Правила уређења и грађења одређена су за грађевинске парцеле, односно појединачне 

комплексе у обухвату Плана у оквиру предвиђених намена површина. 

Систематизована су тако да прва група (општа правила) важи за све намене у обухвату плана, а друга 

(појединачна и посебна правила), за поједине намене предвиђене планом у грађевинском подручју. 

Општа правила уређења и грађења за зоне и целине састоје се од: 

- општих правила за парцелацију, 

- општих правила за регулацију и  

- општих правила за изградњу. 

Општа правила за парцелацију су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира. 

Општа правила за регулацију обухватају планске елементе за одређивање регулационе и 

грађевинске линије, положај објекта на парцели и друга правила регулације. Систем елемената 

регулације заснива се на урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија и 

осовинска линија јавне саобраћајне површине). 

Општим правилима за изградњу уређују се врсте и компатибилне намене објеката који се могу 

градити у појединачним зонама, односно класа и намена објеката чија изградња је забрањена у тим 

зонама, положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, 

удаљеност објеката, висина или спратност објекта, услови за изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели, постављање ограде, услове и начин обезбеђивања приступа парцели и 

простора за паркирање и гаражирање возила и др., као и други услови архитектонског обликовања, 

материјализације, завршне обраде, колорита и друго. 

 

Табела 4 -Општа правила уређења и грађења за зоне и целине 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ 

Правила за 

парцелацију  

јавног грађевинског 

земљишта 

Разграничење јавног грађевинског земљишта од осталог земљишта 

извршено је утврђивањем граница јавног грађевинског земљишта, коју 

одређују регулацине линије улица и јавних површина. 

Новопланиране грађевинске парцеле улица, зеленх површина и 

комуналних објеката, утврђене Планом, формираће се пројектом 

парцелације. 

Уколико преостали део катастарске парцеле након формирања 

грађевинске парцеле  јавне намене не испуњава услове за формирање 

грађевинске парцеле према параметрима зоне којој припада, потребно је 

сагледати цели катастарску парцелу у складу са Законом о 

експропријацији.   

Правила за 

парцелацију  

осталог грађевинског 

земљишта 

Грађевинска парцела за слободностојећи објекат у стамбеној зони  по 

правилу је минималне површине 300m
2
 и двојни 400m

2
, док је у радној 

зони 800 m
2
. Испод овог минимума парцела представља катастарску 

парцелу,  и не може се вршити парцелација ради образовања 

грађевинске  парцеле. 

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 

Такође, треба да има облик и површину, који омогућавају изградњу 

објекта у складу са правилима за намену за коју се формира. 

Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или 

делова катастарских парцела, односно парцелацијом или 

препарцелацијом до минимума утврђеног за намену. 

Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних 

катастарских парцела истог власника, као и спајање суседних парцела 

на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу 
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ранијих прописа, врши се на основу Елабората геодетских радова за 

исправку граница суседних парцела. Исправка граница врши се ако су 

испуњени услови за примену општих правила за парцелацију. 

За остале појединачне зоне парцеле се дефинишу у складу са посебном 

наменом, односно у складу са инфраструктурним објектима. 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ 

Регулациона линија То је линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 

предвиђених за друге јавне и остале намене. 

Дефинисана је у графичком прилогу бр.6–План  регуалације и 

нивелације.                       

Грађевинска линија То је линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је 

дозвољено грађење основног габарита објекта. 

Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске 

парцеле. 

Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови 

објеката, склоништа, гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између 

регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван 

габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 

објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

Позиција грађевивских линија плански је дефинисана, а самим тим и 

позиција објеката на парцелама. Ово се односи за зоне планиране за 

директну изградњу на основу Плана.  

Дефинисана је у графичком прилогу бр.6–План  регуалације и 

нивелације. 

За плански обухват који се даље спроводи израдом плана детаљне 

регулације или урбанистичког пројекта, позиција грађевинских линија у 

Плану је усмеравајућег карактера. 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

Класа и намена 

објеката чија је 

изградња забрањена  

То су објекти: 

- за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди 

сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине, 

- на постојећој и планираној јавној површини или на објектима или 

коридорима постојеће инфраструктуре, 

- у заштитној зони електроенергетског појаса, 

- у заштитној зони водотока, 

- у зони санитаре заштите и 

- у зони заштите гасовода. 

Положај објекта на 

парцели 

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне 

линије грађевинске парцеле, 

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију 

грађевинске парцеле, 

3) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију 

грађевинске парцеле, 

4) као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске 

парцеле и 

5) као атријумски - објекат додирује све четири линије грађевинске 

парцеле. 

Удаљеност новог објекта од другог објекта на грађевинској парцели, 

утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе 

суседне парцеле. 

Висина објекта Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца 

(највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду 

објекта постављеној према улици, односно приступној јавној 
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саобраћајној површини. 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле,  

референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној 

граници парцеле. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Релативна висина објекта је она која се одређује према другим 

објектима или ширини регулације. 

Релативна висина је: 

1) на релативно равном терену, на стрмом терену са нагибом који 

прати нагиб саобраћајнице и на стрмом терену са нагибом према улици 

(навише), једнака је висини објекта, 

2) на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота 

нижа од коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете 

пута на средини фронта парцеле до коте венца, 

3) висина венца новог објекта усклађује се по правилу са венцем 

суседног објекта, 

4) висина назидка поткровне етаже није ограничена, ограничава се 

само висина венца објекта тако да не пређе максимално дозвољену 

спратонст у зони. 

Кота приземља 

објекта 

Одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта, и то: 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа 

од коте нивелете јавног или приступног пута, 

2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне 

висине од нулте коте, 

3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је 

нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити 

нижа од нулте коте највише ´ спратне висине и 

4) за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко 

приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијским условима.  

Услови за изградњу 

других објеката на 

истој грађевинској 

парцели 

На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других 

објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за 

зону у којој се налази грађевинска парцела. 

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, који 

су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је 

саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, 

оставе, летња кухиња, и сл). 

Грађевински 

елементи објеката 

 

Елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: 

1) излози локала -0,30m по целој висини, када најмања ширина 

тротоара износи 3,00m, а испод те ширине тротоара није дозвољена 

изградња испада излога локала у приземљу, 

3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 

етаже - 2,00m  на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m, 

4) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 

1,00m  од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00m, и 

5) конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 

Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са 

и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску 

линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m  и то 

на делу објекта вишем од 3,00m. 

Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50m од 

бочне границе парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50m 
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од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације. 

Отворене спољне 

степенице 

Могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија 

најмање 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 

висину до 0,90m. 

Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи 

део објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00m  од 

регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00m. 

Степенице које савлађују висину преко 0,90m, изнад површине терена, 

улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу 

ометати пролаз и друге функције дворишта. 

Грађевински 

елементи испод коте 

тротоара 

Подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не 

поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на 

регулациону линију. 

Грађевински  елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се 

грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта 

до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и 

водови инфраструктуре, и то: 

1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m 

испод површине тротоара, а испод те дубине - 0,50m  и 

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m.  

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз 

сагласност власника или корисника парцеле. 

Услови и начин 

обезбеђивања 

приступа парцели и 

простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на 

јавну саобраћајну површину. 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ 

јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,50м. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката 

обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне 

саобраћајне површине. 

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте 

делатности према Табели 4 -Нормативи за паркирање по наменама 

(објектима) и примењује се за нову изградњу и доградњу постојећих 

објеката.  

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван габарита 

објекта или надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража 

објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели 

урачунавају се при утврђивању индекса заузетости грађевинске парцеле, 

а подземне гараже се не урачунавају у индексе. 

Одводњавање и 

нивелација 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према 

риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати 

према другој парцели. 

Ограђивање Ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови 

ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и 

капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

Архитектонско 

обликовање, 

материјализација, 

завршне обраде, 

колорит и друго 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и 

други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. 

Препорука је да се за избор боје за фасаде користе неутралне боје, јер 

дуже одолевају временским приликама. 
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2.3. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

2.3.1. Услови и мере заштите природних добара и непокретних културних добара и заштите 

природног и културног наслеђа 

 
Насеље нема значајно културно и природно наслеђе. 

 

2.3.2. Услови и мере заштите животне средине, и живота и здравља људи 

Опште одредбе заштите животне средине на територији Плана подразумевају усклађивање политике 

урбанистичког планирања са еколошком политиком. Основни циљ коме се тежи уређењем простора 

јесте заустављање деградације и унапређење квалитета животне средине.  

На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, може се издвојити 

следећа зона са ризиком од загађивања животне средине:  

- Коридор државног пута првог реда  

-   Коридор магистралног гасовода  

-   Зона око главне мернорегулационе гасне станице 

-   Зоне око далековода различитих напонских нивоа  

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

- Унапредити квалитет становања; 

- Ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 

- Уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања грађана, на 

смањење коришћења моторних возила;   

- Успоставити зоне заштитног зеленила, око путне инфраструктуре, саобраћајница са повећаном 

фреквенцијом возила. 

Заштита ваздуха 

  Аерозагађење  
Загађење ваздуха на територији Плана настаје из покретних извора, као што су транспортни системи 

(емитовање прашине и издувних гасова), као и емитовањем гасовитих супстанци које потичу од 

доминантног коришћења необновљивих енергената, пре свега фосилног горива за грејање 

породичних објеката; 

Смањење аерозагађења могуће је постићи укључивањем следећих мера у План: 

- Елиминисати индивидуални начин грејања преоријентацијом на централизован систем грејања 

(гасовод); 

- Побољшати распоред, увећати зелене површине и одабиром примерака вегетације омогућити већу 

апсорпцију СО2; 

- Побољшати проветравање града формирањем већег броја дрвореда дуж саобраћајница, који би 

били повезани са шумским масивима у околини града, чиме би се обезбедио доток чистог ваздуха. 

Електромагнетно зрачење 

Уградити мере које прописују власници далековода у прописаним зонама заштите. 

Заштита земљишта  

Заштита грађевинског и осталог земљишта ће се постићи спровођењем следећих мера: 

- Забраном процеса градње објеката на површинама које нису планиране за изградњу; 

- Изградњом недостајуће канализације на предметном простору смањиће се опасност од 

потенцијалног загађивања тла и подземних вода; 

- До прикључења појединих домаћинства на канализациони систем, неопходна је изградња 

непропусних, санитарно одрживих септичких јама; 

- Чишћењем површина које су угрожене комуналним отпадом; 

- Забрана одлагања грађевинског и осталог чврстог отпада на за то непредвиђеним површинама и 

локацијама; 

- Ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним  

средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине 

радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине; 

- Регулацијом речних корита, како би смањило загађивање земљишта приликом плављења. 

Заштита од буке  

Емитовање буке из постојећих и планираних објеката не сме прекорачити законске норме 

дефинисане Уредбом о индикаторима буке. Такође, правилима уређења Плана дефинисана је 

заузетост сваке парцеле под зеленим  површинама, што такође доприноси смањивању негативних 
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утицаја повишеног нивоа буке у животној средини. Правилима грађења прописана је и удаљеност 

стамбених објеката од регулационе линије саобраћајница, чиме се минимизира потенцијална 

угроженост локалног становништва од буке коју продукује саобраћајна активност на планском 

подручју. 

Заштита површинских и подземних вода 
Мере које треба предвидети планом у циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања 

подразумевају: 

- Планирање канализационих система за каналисање свих отпадних вода и њихово одвођење до 

система за пречишавање отпадних вода; 

- Планирање атмосферске канализације и њено регулисање у складу са законским одредбама; 

- Регулисање одлагања отпадних материја и секундарних сировина на за то уређеним и заштићеним 

површинама (Најоптималнији, а једини могући начин за решавање проблема „дивљих депонија“ је 

премештање овог отпада са „дивљих депонија“ на санитарну депонију, а такође и предвиђање 

постављања контејнера и канти на свим угроженим местима и „жариштима“ за одлагање отпада). 

Заштита изворишта водоснабдевања са мерама законске регулативе  

Одржавање зоне III - шира зона (члан 27) 

У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 

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

1. трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју 

директно или индиректно уносити у воде; 

2. производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју 

директно или индиректно уносити у воде; 

3. комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 

4. испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења; 

5. изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 

6. неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других 

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

7. 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; 

8. одржавање ауто и мото трка. 

Одржавање зоне II - ужа зона (члан 28) 

У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 

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

1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге 

делатности из члана 27. овог правилника; 

2. стамбена изградња; 

3. употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 

4. употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 

5. узгајање, кретање и испаша стоке; 

6. камповање, вашари и друга окупљања људи; 

7. изградња и коришћење спортских објеката; 

8. изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 

9. формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих. 

Одржавање зоне I –непосредна зона(члан 29 и 30) 

У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 

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

1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге 

делатности из члана 28. правилника; 

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

водоснабдевања; 

3. кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, 

прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања; 

Приступ зони I дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу, изузетно, у оправданим 

случајевима и другом лицу, уз дозволу о чему се води евиденција која садржи личне податке 

посетиоца, период и разлог посете. 
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Обележавање заштитне зоне 

Граница зоне I и зоне II на терену обележава се видљивим ознакама у циљу обавештености, и 

поставља се на месту улаза саобраћајнице у зону санитарне заштите, као и на погодно одабраној 

локацији на граници зоне санитарне заштите ван коридора. Детаљан опис изгледа ознаке дат је у 

члану 33. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања. 

Припрема документације, изградња и одржавање објеката 

Наведене активности односе се пре свега на објекте који се граде од стране других корисника 

простора у окружењу изворишта. 

Да би се проблем системски решио и смањио ризик угрожавања изворишта од стране различитих 

корисника простора са кога вода гравитира изворишту, неопходно је првенствено да се испоштују 

све законом прописане процедуре за добијање дозволе за изградњу и коришћење објеката (употребна 

дозвола). То подразумева низ Законом прописаних активности које треба да се спроведу за постојеће 

објекте и планиране објекте.  

Битна је компатибилност правилника који се бави зонама заштите и сета закона и подзаконских аката 

из области заштите животне средине. Та компатибилност се огледа у обавези да се за одређене 

„пројекте“ - објекте: 

- Ради Студија процене утицаја на животну средину (корисник изворишта може у поступку 

дефинисања садржаја захтевати да студија обухвати и утицај „Пројекта“ на извориште, ако се налази 

у његовој близини или унутар зона заштите изворишта), 

- Добије Интегрисана дозвола која дефинише мере за спречавање и контролу загађивања животне 

средине. 

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

корисник простора који: 

- Није под строгим режимом контроле рада, 

- Нема решено питање прикупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода, 

- Нема посебно обезбеђена складишта материја које користи у процесу производње, 

- Нема интерна саобраћајна правила унутар комплекса, 

- Нема урађену студију процене утицаја на животну средину са посебним освртом на утицај на 

извориште, 

- Нема интегрисану дозволу са дефинисаним редовним мониторингом и процедурама у случају 

хаваријских ситуација, 

- Нема редовни мониторинг квалитета воде (отпадне, подземне ....). 

Дакле, програм заштите животне средине, самим тим површинских и подземних вода, од стране 

појединих корисника простора спроводиће се континуално на основу препорука дефинисаних у 

анализи утицаја на животну средину, односно мера пројектованих документацијом на основу које се 

добија интегрисана дозвола. 

У односу на наведено, формирањем уже зоне санитарне заштите, а у циљу смањења ризика 

угрожавања објеката изворишта, допунску контролу квалитета подземне воде на овом простору 

(мониторинг пунктовима) спроводиће корисник изворишта. 

Мере заштите у зони магистралног гасовода 

Постојећем магистралном гасоводу прописан је заштитни појас (ужа заштита) ширине 30m 

обострано (30+30)m, у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи. 

У експлоатационом појасу 6m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у функцији 

гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0,5m (забрањена је садња 

биљака чији корен досеже до дубине преко 1,0m), а све остале активности су забрањене. 

Мере заштите у зонама далековода различитих напонских нивоа  

У заштитној зони далековода 110kV, 35кV и 10 кV, минимално  25m, 15m и 10m  редом,  се не 

препоручује изградња објекaтa  за становање и стални боравак људи. Изградња је дозвољена уз 

сагласност и под условима власника мреже у складу са Законом о енергетици („Сл. гл. РС“, 

бр.145/2014) и важећим Правилницима. Опште превентивне мере заштите животне средине 

реализацијом далековода, током извођења радова и каснијом експлоатацијом објеката, ће се постићи 

одржавањем прописаних сигурносних висина и удаљености у заштитној зони далековода, што ће 

смањити ризик негативних утицаја у окружењу далековода а према Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона ок 1 кV до 400 kV 
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(„Сл. лист СФРЈ“, бр.65/88 и „Сл. гл. СРЈ“, бр.18/92) и Правилнику о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Сл. гл. РС“, бр.104/09), 

За реконструкцију и доградњу постојећих објеката у заштитној зони далековода или испод 

далековода неопходна је сагласност власника далековода ЈП ,,Електромрежа Србије“.  

Приликом изградње далековода неопходно је ускладити положај стубова са свом изграђеном и 

планираном инфраструктурном мрежом поштујући Правилник о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV (''Сл. лист СФРЈ'', 

бр.65/88 и ''Сл. лист СРЈ'', бр.18/92), као и све друге прописе за појединачне инфраструктурне објекте 

(табела бр.5). Тиме се обезбеђује несметано функционисање посебне намене и других намена и 

смањује ризик од настанка акцидента.  

Табела 5- Прелазак и приближавање разним објектима водова од 1 kV до 110 кV 

Објекат 
Сигурносна  

висина (m) 

Сигурносна удаљеност 

(m) 

Појачана 

изол. 
Места приступачна возилима 6,0 5,0 - 

Зграде (неприступачни део:кров,димњак и сл.) 3,0 3,0 Е;(М) 

Зграде(приступачни део:тераса, балкон,грађевинске 

скеле и сл.) 
5,0 4,0 Е;(М) 

Зграде погонских просторија 3,0 уз заш.мере 3,0 уз зашт.мере Е;(М) 

Зграде са запаљивим кровом 12,0 5,0 Е;М 

Објекти са лако запаљивим материјалима (складишта 

бензина, уља, експлозива и сл) 
Не сме 

Висина стуба 

+3,0 мин 15,0 
- 

Насељена места 7,0  Е 

Спортска игралишта и пијаце Не сме 12,0 Е;М 

Заштитно зеленило и дрвеће  3,0 - 

Регионални путеви, локални путеви  7,0 Стуб: 10,0 (изузетно: 5,0) Е 

Паркиралишта и аутобуска стајалишта 7,0  Е; М 

Мостовне конструкције - 
5,0 од приступачних делова: 

 3,0 од неприступачних делова 
- 

Високонапонски вод 2,5 1,0 Е 

Нисконапонски вод 2,5 2,0 Е; М 

Телекомуникациони каблови - 

Стуб: 10,0 за 1/110 

кV(изузетно:1,0 за 1-35 кV) 

15,0 за 220 кV 25,0 за 400 kV 

- 

Телекомуникациони надземни вод 

5,5 за 400 kV;  

4,0 за 220 КV;  

3,0 за 35/110 кV 

Пров.:5,0 од стуба ТК вода 

Стуб: 2,0 од пров. ТК вода 
Е; М 

Металне и жичане ограде - 3,0 Стуб: 0,7 U,,( min.20cm) - 

Жичане мреже у виноградима, воћњацима и сл. 3,75 3,75 Е 

Гасоводи, пароводи и сл. 8,0 8,0 Стуб:висина стуба +3,0 - 

Стогови и сушаре 12,0 5,0 - 

Гробља 6,0 Стуб: не сме 5,0 Е; М 

Противградне станице Не сме 200 - 

ЛЕГЕНДА: *-без обзира на напон; U,,-називни напон (kV); Е -електрично појачана  изолација; М -механички појачана 

изолација. 

НАПОМЕНА: При преласку водова преко објеката, односно при приближавању водова објектима, сигурносна висина је 

једнака сигурноној удаљености ако за сигурносну висину није наведена посебна вредност. 

Мере заштите од елементарних непогода  

Територија плана изложена је опасностима од природних непогода и технолошких удеса различитог 

степена угрожености. Највеће потенцијалне ризике (настале деловањем природних или антропогених 

фактора), могу изазвати следеће елементарне непогоде и друге несреће: земљотреси, поплаве, 

пожари и др. Постојеће стање карактерише непотпуност информација о ризицима од могућих 

природних непогода и технолошких удеса, неадекватан мониторинг у циљу заштите и 

неодговарајући законски оквир. 

На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год., која показује очекивани максимални интензитет 

земљотреса са вероватноћом појаве 63%, територија Лесковца налази се у рејону 8°MCS сеизмичког 

интензитета (на олеати за повратни период од 500 година).  Максимални сеизмички интензитет на 

подручју Лесковца је био 5°МСК-64 као манифестација земљотреса Копаоник. У употреби је: 

"Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима" („Сл. лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

У складу са принципима превенције од разарања, приликом пројектовања и грађења објеката, као и 

реконструкције постојећих објеката, неопходно је применити све законске мере заштите.  



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 17 

 

24 
 

Територију Плана  поплавом може угрозити: Нови канал Бара који је кроз насељени део Бобишта 

регулисан,  у случају неадекватног одржавања. План одбране од бујичних поплава за подручје 

општине Лесковац (сада Града), урађен је 2007.год.   

Планским и уредним одржавањем Новог канала Бара кроз насељено место Бобиште обезбедила би се 

сигурна евакуација великих вода.  

Мере заштите од ратних разарања  
На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Сл. Гл. РС”, бр.111/09, 92/11 и 93/12), инвеститори 

немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде и не прописују се мере заштите. 

Мере заштите од пожара  

У циљу спровођења заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа издвајају се 

следеће превентивне и урбанистичке мере (урбанистичкм решењем утиче се на смањење 

угрожености): 

- Планираном изградњом саобраћајне мреже са алтернативним правцима;  

- Планираном изградњом спољашне и унутрашње хидрантске мреже; 

- Ширином саобраћајница које су одређене у зависности од зарушавања и могућности прилаза 

објектима у фази спасавања затрпаних; 

- Планираним  прстенастим снабдевањем електричном енергијом, као и изградњом мањих система 

који могу функционисати  аутономно у посебним условима; 

- Планирањем неопходних слободних простора, пожарних и евакуационих путева, зелених површина 

и појасева. 

Како је Генералним урбанистичким планом града Лесковца од 2010. до 2020. године. урађена  

Стратешка процена утицаја на животну средину, као и на основу свега напред наведеног, Градска 

управа за заштиту  животне средине града Лесковца је мишљења да за израду ПГР  17  „Бобиште“ у 

Лесковцу - блокови 87, 88, 89, 90 и 91, на подручју ГУП-а Лесковца, није потребна израда 

Стратешке процене утицаја на животну средину. 

  

2.3.3. Мере енергетске ефикасности изградње  
Енергетски ефикасна изградња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и 

комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије.  

У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава данашње потребе, а да 

притом не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о 

одрживој изградњи. Одржива изградња подразумева правилан избор локације, добру оријентацију 

објекта, употребу грађевинских материјала  који нису штетну по окружење (еколошких материјала), 

постизање енергетске ефикасности самог објекта (добра изолација, уградња квалитетних прозора и 

других отвора на фасади). Одржива изградња мора да осигура квалитете градње (конструкција и 

обликовање) и трајност уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 

Енергетска ефикасност изградње постиже се:  

- Изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђењa унутар насељског 

комуницирања ради смањења коришћења моторних возила;  

- Подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент за шетњу, 
вожњу бицикла и сл.);  

- Пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и 

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација земљишту заузетом 

изграђеним објектима;  

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:  

- Максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, 

односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл.;  

- Топлотна изолација зидова, кровова и подних површина, замена или санација прозора (ваздушна 
заптивност, непропустљивост и друге мере);  

- Замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 

даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња 

термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере;  

- Обезбеђење одговарајуће унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 

климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура 

регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и 
чистоће ваздуха);  
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- Замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета осветљености;  

- Планским решењем омогућена је доступност природног гаса свим потрошачима, чијом 

реализацијом би се омогућила супституција коришћења електричне енергије и класичних фосилних 

енергената. Потребно је усагласити оријентацију објекта у односу на положај локације према ружи 

ветрова. 

- Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је 

применити следеће мере: 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији просторија у 

објекту; 

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом  изградње објеката (поли-

стирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.); 

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете упот-

ребљавати енергетски ефикасна расветна тела;  

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне, кровне или 

самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;  

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за 

регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.  

- Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са 

другим суштинским захтевима, као што приступачност, рационалност и намеравано коришћење 

зграде. 

 

2.3.4. Мере и стандарди приступачности 

Мере и стандарди приступачности којима се обезбеђује несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама, дефинишу се важећим Правилинком о техничким 

стандардима. 

Приступачност се односи на зграде јавне и пословне намене, објекте за јавну употребу (улице, зелене 

површине и сл.).   

Мере и стандарди приступачности односе се на планирање нових објеката и простора, пројектовање 

и изградњу и доградњу објеката. Такође се односе и на реконструкцију и адаптацију  

постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.  

Објекти за јавно коришћење у планском обухвату јесу: основна школа, здравствена амбуланта, 

пошта, банка, пословни објекти, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти и други 

слични објекти.  

 

 

2.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата простор одређен овим планским документом за 

уређење или изградњу,  доградњу и реконструкцију објеката јавне намене или јавних површина за 

које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом. 

 

2.4.1. Општа правила уређења и грађења за објекте јавне намене  

Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине објеката и површине 

комплекса сваке намене.  

Доградња, реконструкција, адаптација и санација постојећих јавних објеката, односно простора, 

вршиће се на основу правила и услова из овог плана, као и прописа, стандарда и норматива за 

предметну делатност, а изградња нових објеката у зони централних делатности захтева даљу разраду 

(Урбанистички пројекат).  

Међусобна удаљеност нових објеката од постојећих објеката на грађевинској парцели, условљена је 

степеном осунчања и проветравања просторија у којим дуже бораве људи за објекте који имају 

отворе на суседним фасадама и она се одређује даљом разрадом (Урбанистичким пројкетом). 

Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле за новопланиране објекте је минималано 

3m. 
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2.4.2. Правила уређења и грађења за појединачне грађевинске парцеле површине и објекте 

јавне намене  

Правила уређења и грађења за објекте јавне намене дата су по претежним наменама у обухвату 

Плана и дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле. 

У случају да општим и појединачним правилима уређења и грађења нису дефинисани сви елементи 

потребни за издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, као и Информације о локацији, 

меродавна је примена важећег Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу у складу са важећим Законом. 

 

2.4.2.1. ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Услови за нове објекте /целина 2 –потцелина 2д/ 

Врста и намена односно 

компатибилне намене објеката 

који се могу градити 

Централне делатности у оквиру које се могу градити објекти 

јавних намена: зграда месне  заједнице, пошта и сл. према 

указаној потреби житеља насеља. 

У оквиру компатибилне намене могућа је изградња зелене 

пијаце према правилима грађења датим у поглављу  2.4.8.3.  

Објекти чија изградња је 

забрањена 
Није дозвољена изградња стамбених и производних објеката. 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање 

Грађевинска парцела се по правилу не ограђује. 

У случају да се ограђује користити живу зелену или 

транспаретну ограду до висине 1,40m. 

Остали услови 
Парцелу партерно уредити као јединствену у парковском 

амбијенту према планираним наменама. 

 

 

2.4.2.2. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

Услови за постојећи комплекс основног образовања 

припада матичној школи „Вук Караџић“ –потцелина 2д 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконструкција, санација и адаптација постојећих 

објеката врши се у складу са наведеним условима за нове 

објекте. 

Услови за нове објекте 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Величина потребног земљишта одређује се: 25m
2
 по једном 

ученику у једној смени. 

Минимум земљишта може бити умањен за једну петину под 

условима да у близини школе постоје спортски центри које 

школа може да користи. 

Димензионисање школског 

простора 

- учионички простор – min. 2m
2
/ученику 

- школски простор – min. 8m
2
/ученику 

- школско двориште – min. 20-25m
2
/ученика 

Максимална спратност објекта Три надземне етаже 

Структура школског земљишта 

Школско земљиште обавезно садржи: школску зграду, 

школско двориште, вежбалиште -спортске терене и школски 

врт. 

Ограђивање 
Грађевинске парцеле треба ограђивати живом зеленом 

оградом или транспаретном оградом до висине 1,40m.  
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2.4.2.3. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Услови за постојеће објекте 

- Примарна здравствена заштита – Здравствена амбуланта - подцелина 2а 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконструкција, санација и адаптација 

постојећих објеката врши се у складу са наведеним 

условима за нове објекте. 

Услови за нове објекте 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисаће се у складу са 

прописима, стандардима и нормативима за предметну 

делатност. 

Димензионисање објекта 0,06-0,09m
2
/становнику 

Максимална спратност објекта Две надземене етаже 

Ограђивање 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом 

оградом или транспаретном оградом до висине 1,40m.  
 

2.4.3. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

Општа равила уређења и грађења саобраћајне инфрструктуре 

Планирана саобраћајна мрежа је добрим делом прилагођена постојећем стању задржавањем 

примарне саобраћајне мреже, коју чине улица Николе Ђурића Павке и улица Саве Ђорђевића која у 

источном делу има задовољавајући габарит, а у западном делу због немогућности формирања 

габарита са тротоарима, дато је решење да са увођењем једносмерног саобраћаја на овом делу и у 

улици Суботичкој. Овим се стварају услови за безбедно одвијање саобраћаја, посебно пешачког, који 

је на овом делу интезиван због близине школе, и великог броја школске деце. Део примарне мреже је 

и деоница старог аутопута, који према ГУП-у прелази у обилазницу око града, чија је функција да 

прихвати моторни саобраћај, у првом реду транзитне и теретне токове са државне и општинске путне 

мреже (општинске путеве и улице) и усмери их на циљну дестинацију. Веза овог дела града са овом 

саобраћајницом остаје и даље денивелисана раскрсница, чија се реконструкција планира доградњом 

постојећег надвожња са северне стране лаком мостовском конструкцијом за одвијање 

бициклистичког и пешачког саобраћаја. Обилазница се поклапа са правцем пружања државног пута 

IIa реда 258, веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање 

- Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом и то од км 8+360 до км 11+645. Нови прикључци 

се не планирају на ову саобраћајницу. Постојећи габарит се задржава, с тим што се оставља 

могућност изградње тротоара уместо банкина. Примарне саобраћајнице овог дела града су и 

постојећи путеви којим се повезује овај део града са приградским насељима „Анчики“ и 

Братмиловце. Улица која повезује насеље Бобиште са насељем Братмиловцем има категорију 

општинског пута ОП – 22 -Бобиште-Братмиловце ван подручја насеља. 

На осталом делу насеља мали је број улица и стамбених прилаза габарита 5m. Велики број већ 

формираних улица и стамбених прилаза је задржан у постојећем стању без окретница.  

Због малих габарита постојећих насељских саобраћајница и у великом делу заступљене ивичне 

градње, паркирање морају власници објеката решавати у оквиру својих /на отвореном простору или у 

објектима/ или на закупљеним парцелма.  

Код изградње нових и доградње постојећих објеката паркирање решити унатар грађевинских 

парцела, у нивоу или у објекту. Потребан број паркинг места одредити према нормативу у складу са 

наменом, према следећој табели. 

 

Табела 6 - Нормативи за паркирање по наменама /објектима 

Објекти Тип објекта Јединица мере 

Једно паркинг 

место на корисну 

површину: 

Становање 
Стамбени блок m2 70 

П+1 породична стан 1 

Администрација, 

индустија, занатство, 

образовање, рекреација 

Управно-административни објекат 
m2 

запослен 

40-60 

5-7 

Пословни простор м2 45-60 
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запослен 7-9 

Основне школе, обданишта и јасле ученика 7-12 

Спортски објекти 
гледалаца према макс. 

капацитету 
8-12 

Електросервис 
m2 

запослен 

30-60 

4-6 

Занатске радње 
m2 

запослен 

60-80 

3-5 

Продавнице 

Супермаркети m2 50-80 

Мешовита трговина m2 20-40 

Млекара, продавница хлеба m2 30-600 

Посластичарница m2 40-80 

Дуван, новине m2 20-30 

Техничка роба m2 25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

кревети 5-8 

Здравствени  

објекти 

Амбуланте 
m2 

запослени 

30-70 

3-7 

Апотека m2 30-45 

 

Регулациона линија и осовина саобраћајнице су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже.  

Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу бр.6. –План регулације и нивелације 

са координатама осовинских тачака, радијусима хоризонталних кривина и попречним профилима. 

Код израде нивелационог решења нових улица и реконструкције постојећих поштоване су нивелете 

реализованих улица. Новопланиране улице реализовати са падовима који не би требало да буду 

испод 0,5% (изузетно 0,3%), са одвођењем атмосферских вода у канализацију. Постојеће инсталације 

испод обилазнице која се поклапа са трасом државног пута се задржавају. При евентуалном 

укрштању морају се постављати у заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 1,35m 

рачунајући од најниже коте коловоза до горње ивице заштитних цеви. 

 

2.4.4. Водопривредна инфраструктура  

 

Водовод-снабдевање водом 

Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже на подручју Плана као и потребе 

корисника, планира се изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  

Планирана водоводна мрежа је прстенаста. 

Приликом изградње цевовода најмањи профил биће Ø100mm, за мрежу везану у прстен, односно  

Ø80mm, 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. 

Правила уређења и грађења   

Минимална дубина укопавања цевовода је 1m ради заштите од мраза.  

Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних прописаних притисака. 

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

Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир 

потребну количину воде за гашење пожара у насељу у складу са Правилником о техничким 

нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  

Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу 

дозвољено одстојање између хидраната износи највише 80m.  Препоручује се постављање хидраната 

у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната. 

Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са важећим санитарним 

прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 

При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и 

хоризонталном одстојању појединих инсталација. 

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 1,5m, 

ако је пречник водовода мањи од Ø200mm или минимум 3m, ако је пречник водовода већи или једнак 

Ø200mm.   
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Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,4m  у случају да 

је водовод изнад канализације. 

Новопројектоване стамбене објекте прикључити на планирану водоводну мрежу. 

Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење 

појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 

Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и штитити једна од друге. 

 

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода 

Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, потребе корисника и 

конфуигурацију терена, планира се изградња канализације у новопланираним саобраћајницама.  

Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу бр.7.– План инфраструктурe. 

Правила уређења и грађења   

Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити на основу 

хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø250mm, усвојити 

пречник цеви Ø250mm 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 комунална организација. 

2.4.5. Енергетска инфраструктура 

2.4.5.1. Електроенергетска инфраструктура 

Правила уређења и грађења.  

На простору обухвата плана планирана је изградња  нових трафо станица ТС 10/0,4 кV и то: 

- ТС 10/0,4 кV „Нова_ 1“ и 

- ТС 10/0,4 кV „Нова_ 2“. 

Изградња нових трафостаница одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и 

привредних објеката, објеката друге намене, (на просторима где се план спроводи урбанистичким 

пројектом), на ЕЕДС као и повећање снаге на постојећим комплексима, дозвољена је и на самом 

комплексу тј. на земљишту остале намене. Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, 

биће изведено одговарајућим подземним кабловским водовима, положеним у јавним површинама тј. 

тротоарским површинама саобраћајница, а места прикључења биће дефинисана техничким условима 

дистрибутивног предузећа. 

Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља првенствено градити подземно или надземно 

уколико постоје технички услови за то. Мрежу по правилу градити на парцелама ЗЈН или на 

сопственим парцелама уколико је то неопходно. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на 

бетонским стубовима и самоносоивим кабловским снопом (СКС).  

Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске инфраструктуре 

дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије, а исте се могу изводити и по 

фактичком стању, уз услов њиховог измештања од стране инвеститора онда када се оствари 

могућност изградње саобраћајнице према планираном стању.  

 

 Електроенергетска мрежа  

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског преноса 

10/0,4kV,  градити на прописаним растојањима од постојећих и планираних објеката. ТС се могу 

градити и унутар објекта као посебне просторије. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, 

деловима парцела на којима се граде производни објекти, а које ће служити за напајање 
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електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на парцелама ЗЈН. 

Планирану 10kV мрежу градити подземно или надземно. 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 типске МБТС, КБТС  или зидане, а уз предходну сагласност  „ЕПС Дистрибуција“ 

доо Београд, Огранак ЕД Лесковац трафо станице могу бити и стубне; 

- 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 би требала  бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења; 

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

- Oбезбедити 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 0,80m, односно 1m за каблове 10kV;  

- Ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0,30m од темеља објеката а по могућности 

мрежу полагати у простору зелених површина;  

- Укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, врши се полагањем кабловског вода у бетонски 

ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег 

одржавања вода. 

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

- 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 1.1m за каблове напона 35kV.  

- Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање од 0,50m; 

укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30
0
 по могућству 

што ближе 90
0
, а ван насеља минимални угао од 45

0
. По правилу електроенергетски кабл се полаже 

испод телекомуникационог кабла.  

- Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних 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.  

- размак између ел.каблова и и гасовода при укрштању и паралелном вођењу је минимално 0,80m. 

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.  
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- Јавну расвету, са стубовима на којима ће се поставити светиљка са лиром и прикључним 

водовима, изводити по фактичком стању саобраћајнице до реализације плана. 

Услови за надземну електромрежу  

- НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним размаком до 

40m. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по важећим прописима и 

нормативима),  

- Није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих кабловских снопова у земљу или у 

малтер,  

- Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за стални 

боравак људи ( вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 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; Службени лист СРЈ” бр.18/92),  

- 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).  

Јавна расвета 

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 Српског комитета за осветљење. 

  

2.4.5.2. Топлификациона инфраструктура  

На обухвату плана не постоји мрежа топловода, и не планира се даљом планском разрадом.  

 

2.4.5.3. Гасоводна инфраструктура 

Прикључењем града Лесковца на систем гасовода, стичу се услови за прикључење и појединих 

корисника на исти.  

У оквиру планског подручја планирана је изградња дистрибутивне градске гасне мреже до 16bara 

и до 4bara која представља комплексан систем који се састоји из: 

- мернорегулационих станица  

- дистрибутивне гасне мреже. 

Правила уређења и грађења  

Мерно регулационе станице  (МРС) могу се градити у посебно грађеним зградама или металним 

орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у дозиданим 

просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и надстрешница. До сваког објекта 

МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, минималне ширине 3m. За 

изградњу МРС на отвореном простору потребно је формирати грађевинску парцелу минималне 

површине 2,25а, габарита (15х15)m. Контролне мернорегулационе станице (КМРС) се могу 

формирати у оквиру комплекса без издвајања  грађевинске парцеле за њихову изградњу.  

На простору плана предвиђа се изградња нове МРС. 

Дистрибутивна гасна мрежа са максималним радним притиском у мрежи од 16 bar-а 

Траса гасоводне мреже приказана је у графичком прилогу бр.7. – План инфраструктуре. Предвиђа 

се од челичних цеви, различитих пречника, са максималним радним притиском у мрежи од 16 bar-а. 
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Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским електричним 

далеководима и нисконапонским водовима су према законским прописима.  

Дистрибутивна гасне мреже (ДГМ) са максималним радним притиском у мрежи од 4 bar-а. 

Траса дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) приказана је у графичком прилогу бр.7. –План 

инфраструктуре, предвиђа се од полиетиленских цеви, различитих пречника, са максималним 

радним притиском у мрежи од 4 bar-а. Мрежу гранати према планираним трасама и потребама уз 

поштовање следећих услова изградње: 

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 су према законским прописима. 

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.   

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60m до 1m (у зависности од услова терена). 

Изузетно дубина укопавања може бити и 0,50m под условом да се предузму додатне техничке мере 

заштите. 

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

гасовода са путевима и улицама износи 1m. 

Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2m, при чему морају да 

се предузму додатне техничке мере заштите. 

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 1m. 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 

1,00m од горње ивице канала, посматрано у хоризонталној пројекцији. 

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно 

канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се претходним 

прорачунском провером утврди да је то могуће.  

Када се дистрибутивни гасовод положе испод пута, његовим подбушивањем обавезно се предвиђа 

постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1m са 

једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.  

 

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

комерцијалне потребе. 

Потенцијално место за постављање соларних панела (топлотних колектора и фотонапонских модула) 

на постојећим и планираним објектима донело би значајне уштеде у енергетској потрошњи. Соларни 

панели могу се постављати на крововима пословних, стамбених, производних и јавних објеката, на 

слободним површинама унутар комплекса. У случају формирања комплекса у оквиру зона у 

грађевинском подручју  примењују се правила уређења и грађења прописана за ту зону.   

 

2.4.7. Телекомуникациона инфраструктура 

Правила уређења и грађења  

Планира се ширење оптичке мреже, како у локалном агрегационом делу, тако и у приступном делу; 

замена бакарне приступне мреже новом ГПОН мрежом, односно пасивном оптичком приступном 

мрежом и постављање мини ИПАН уређаја на више локација на постојећим кабловима. 

Полагање нових оптичких каблова планирати у трасама постојећих TT инсталација, а где не постоје 

пocтojeћe TT инсталације планирати нове трасе у регулацији постојећих и планираних 

саобраћајница. 
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2.4.7.1. Комуникациони системи 

ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ каблова је 

0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на минималном 

одстојању од регулационе линије 0,50m.  

Код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, угао укрштања треба 

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 1m. Код укрштања са електроенергетским кабловима 

минимално вертикално растојање је 0,50m; угао укрштања мора бити што ближи 90
0
, а минимално 

30
0
; 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 минимално растојање мора бити 

1,0m, а код укрштања минимално растојање је 0,50m, угао укрштања што ближи 90
0
. ТТ каблове који 

служе искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању који се прорачуном покаже 

задовољавајућим, али не мањим од 0,20m. 

У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), предвиђа 

се полагање бакарних и /или оптичких каблова, а прелази саобраћајница предвиђају се код сваке 

раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100m, на правцу саобраћајнице без укрштања. 

Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није предвиђена за изградњу 

стамбених или пословних објеката, онда се само једном страном предвиђа ТК коридор. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно је у 

исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у приступној 

мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са кабловима разводне 

мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис корисника и крајњих корисника. 

Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће сагледати коначне потребе подручја, 

планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у одговарајућим  приводним окнима. 

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 

приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 

Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и приводна) ће се градити односно реконструисати 

према следећим условима:  

- Kод реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК праволинијска користити 

круте ПВЦ цеви Ø110;  

- при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне коруговане ПЕ цеви 

Ø 110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз поштовање следећих принципа: 

- Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана (250x180)cm 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, 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. Дубина ових окана је до 100cm, изузетно до 130cm. 

За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање каблова и цеви 

у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту када нема слободних цеви ТК канализације и нема 

могућности њеног проширења. 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 

пословни простор корисне површине око 15m
2
 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 израђена бетонска постоља димензија 
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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 Оutdoor  кабинета задовољава услове да је осветљена, уочљива и 

није изложена саобраћајним и другим ризицима.  

На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 

потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање 

оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује оправданост 

оваквог начина решавања приступне мреже -као привремено решење где не постоје услови за 

кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се коришћење CDMA технологије 

за бежичне приступне мреже. 

Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 

приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 

телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних корисника, за 

потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са 

ИП/МПЛС мрежом. 

Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали мањи 

број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу раван 

телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. Уређај се напаја 

монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се бакарни (ДСЛ каблови). 

Оптички каблови гигабитне пасивне оптичке мреже (ГПОН), архитектуре point to multipoint, могу 

бити подземни и надземни. (У тачкама гранања оптичког кабла (оптимално је да буду две тачке 

гранања од централне локације до корисника) су пасивни елементи - оптички сплитери. Активна 

опрема ОЛТ се поставља на централној локацији оператора, а код корисника се инсталише посебна 

терминална опрема OHT. ГПОН подржава triple-play сервисе, има висок пропусни опсег, дугачку 

оптичку петгьу (до 20km) и друго. 

 

2.4.7.2. Мобилна телефонија 

Антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на објектима: кровне и 

горње фасадне површине објеката,  уз обавезну сагласност власника, односно корисника објекта. 

Базна станице за смештај објекта мобилне телефоније може бити изграђена и у облику комплекса (у 

коме се поставља антенски стуб са антенама, док се на тлу се постављају контејнери базних станица. 

Системи мобилне телефоније постављају се уз поштовање следећих услова: 

- Системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука 

из  ове области, као и препорука светске здравствене организације; 

- Изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном окружењу; 

користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то захтева 

неким решењем;  

- Уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити могућност 

заједничке употребе; 

- Обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског 

система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини 

као и антенски систем; 

Уколико се базна станица поставља у виду комплекса он мора бити ограђен и око њега не постоји 

заштитна зона. Површина контејнера базних станица износи max. 50% површине комплекса. 

Напајање електричном енергијом врши се из постојеће нисконапонске мреже. До комплекса   

мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3m до најближе 

јавне саобраћајнице. 

 

2.4.7.3. КДС 

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

електроинсталација –подземно или надземно у посебним случајевима. У изградњи нове и 

реконструкцији  постојеће инфраструктурне мреже на простору саобраћајница обавезно је полагање 

окитен црева за касније провлачење кабловских водова кабловских дистрибутера. У деловима 

блокова у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и зонама индивидуалног 
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становања могуће је постављање каблова на постојеће надземне стубове, који су делови надземне 

нисконапонске, телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз претходну сагласност власника 

стубова. У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и примену свих техничких прописа и 

норматива из ове области постављање каблова на фасадама објеката, али тако да су што мање 

уочљиви. Оптичка канализација може се изводити и тамо где графички није представљена, а 

има се потребе за њом. 

 

2.4.8.  Комунална инфраструктура  

2.4.8.1. Управљање отпадом 

У циљу смањења загађења животне средине и деградације простора успоставља се одрживи 

интегрални систем управљања отпадом.  

Сакупљање отпада се врши у специјалним посудама, типизираним контејнерима запремине 1,10m³ и 

типизираним пластичним кантама, запремине 140 литара.  

Нови корисници услуга као власници, односно инвеститори изградње стамбених (породичних 

објеката), пословно-стамбених, пословних и других објеката у обавези су да прибаве одговарајуће 

посуде у броју и типу који одреди давалац услуге и да их поставе у оквиру својих парцела. Простор 

намењен за смештај контејнера треба да буде на месту приступачном за прилаз возила за одвоз 

смећа. За правна лица која користе пословни простор површине број и врсту посуда одређује давалац 

услуге, у зависности од: површине пословног простора, врсте делатности и количине комуналног 

отпада, што је дефинисано Уговором са корисником. Посуде за сакупљање отпада могу да набављају 

сами корисници услуга, апроксимативно, за правна лица која користе пословни простор површине 

веће од 1000m², за сваких 1000m² пословног простора поставља се један типизирани контејнер. У 

зонама намењених пословању у оквиру комплекса, предвидети простор за плато, у циљу одвојеног 

сакупљања -примарне селекције и одношење комуналног отпада.  

Број типизираних пластичних канти за сакупљање комуналног отпада у породичном типу 

становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: једна типизирана канта запремине 140 

литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења -један пута седмично. Тенденција је замењивање 

пластичних канти контејнерима, јер су канте у двориштима често неприступачне и лако се ломе. 

Комунални отпад на јавним зеленим површинама и зеленим површинама у оквиру друге јавне 

намене ће се прикупљати постављањем корпи за смеће на локацијама окупљања, уз стазе и платое.  

 

2.4.8.2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ –ХУМАНО ГРОБЉЕ  

Услови за постојећи комплекс 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле,  

као и минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је планом.  

Састоји се од  КП бр. 2052, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 

2065/2, 2066/2 и дела 2066/1 и 2054/2,  КО Бобиште. 

Општа правила уређења 

Даје се могућности унутрашње реорганизације постојећег 

простора у циљу рационалнијег коришћења капацитета и 

површина. Ниво комуналне опремљености успоставити 

инфраструктурним опремањем комплекса: формирањем нових 

колско-пешачких комуникација, постављањем јавне расвете, 

чесми и санитарних уређаја. 

Правила уређења и грађења 

Простор намењен за сахрањивање дели се на парцеле унутар 

којих се формирају гробна места, тако да парцела и гробна 

места могу бити нумерисана. На гробним местима дозвољена 

је садња траве, цвећа и полеглог украсног шибља. Високо 

дрвеће се не сади на гробним местима, већ само по ободу или 

на површинама намењеним за зелене површине у оквиру 

гробља. 

На постојећим гробљима води се рачуна о периоду коришћења. 

Потребно је да прође минимум 10 година да би се извршило 

сахрањивање у исто гробно место. Поштовање турнуса 

сахрањивања је битан фактор у рационалном коришћењу 
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земљишта. Постојеће површине користити за сахрањивање уз 

уважавање услова прописаних Законом о сахрањивању и 

гробљима и Одлуком о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. 

општине Лесковац“, бр. 3/01). 

Максимална висина објекта 

Висина споменика на гробном месту не може бити виша од 

120cm. Није дозвољено постављање надстрешнице нити икакве 

надградње на парцели осим споменичког обележја. 

Могућност ограђивања 

Како се гробље налази унутар зоне становања, комплекс се 

може ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до 

висине од 1,4m. Зидана непрозирна ограда између 

грађевинских парцела подиже се до висине 1,4m уз сагласност 

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника 

ограде. 

Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном 

оградом максималне висине од 60 cm. 

Услови за проширење комплека 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална  

површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је планом.  

Планирано проширење је на к.п. бр. 2069/2 и 2070/2 и на 

деловима к.п. бр. 2065/1, 2066/1, 2069/1, 2070/1 и 2072  

К.О. Бобиште.  

Општа правила уређења 

Планирано гробље заузима површину од 1,7ha (0,9ha 

постојеће). Гробље има задовољавајућу површину за број 

становника насеља (2635- извор РЗЗС Попис 2011.год. и  

пројекције броја становника) при чему је коришћен норматив 

за пројекцију гробља –4m
2
/становнику, укључујући путеве и 

слободне површине.  

Правила уређења и грађења 

За планирано проширење комплекса гробља, који се разрађује 

према УП-у, правила су усмеравајућег карактера. 

Издвајити зоне према начину коришћења простора. Дозвољава 

се изградња капеле за чување посмртних остатака умрлих до 

сахрањивања, као и објекти за обављање верских обреда, 

продају свећа и цвећа. На улазу у комплекс или уз капелу може 

се формирати пространи плато за комеморативне скупове. 

Испред новог улаза планирани су паркинзи за путничка возила 

на јужној страни. Унутар планираног проширења површина за 

сахрањивање заузима 50-60%, док је простала површина 

намењена за формирање саобраћајница, прилазних пешачких 

стаза до гробних парцела и зелених површина. Обликовање 

простора у вези са традиционалним начином усмерења ка 

источној страни налаже и функционално саобраћајно решење. 

Усвојена величина породичне парцеле је min.3x3m са 

обавезном непосредном везом на пешачки или саобраћајни 

приступ. Унутар гробне парцеле формирају се гробна места 

димензија 2,5x1,2m. У једно гробно место може се покопати 

само једно лице сем у случајевима када се врши укоп мајке и 

новорођенчета или близанаца до 5 година старости. Даје се 

могућност да се у једно гробно место породичне парцеле могу 

покопати два лица на различитим нивоима. Први укоп се врши 

на дубини од 3m, а други на дубини од 2m, али тек након 

истека 5 година од првог. За сахрањивање умрлог који нема 

сроднике, за које није могуће формирање породичне или 

појединачне парцеле, издвојити посебни део гробља за укоп. 

Извршити геомеханичку проверу терена и уколико постоји 

потреба спровести одређене санационе мере. 
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Намена објекта 
Капела, објекти за обављање верских обреда, продају свећа и 

цвећа. 

Максимална спратност 

објекта 
Приземље, максимално до 5m висине  

Максимални индекс 

заузетости 
10% 

Положај објекта у односу на 

регулацију - најмања дозвољена 

удаљеност објекта од границе 

парцеле 

Објекат се поставља на минимум 3m од границе грађевинске 

парцеле, тј. према дефинисаној  грађевинској линији. 

Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на 

грађевинску, односно регулациону линију. 

 

2.4.8.3. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ –ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА  

Услови за нови комплекс /целина 2 –потцелина 2д/ 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је планом са претежном 

наменом централне делатности и не може се вршити њена 

деоба већ се диспозиција планираних објеката у оквиру ње 

одређује урбаистичким пројектом. 

Услови за изградњу  

Пијацу формирати отвореног типа као мини зелену пијацу, са 

највише 10 тезги за продају робе. У циљу постизања вишег 

хигијенског нивоа, дозвољава се надкривање. Изградњу 

вршити према условима датим у поглаву 2.2. Општа правила 

уређења и грађења за зоне и целине и 2.4.1. Општа правила уређења и 

грађења за објекте јавне намене. 

Ограђивање 
Није дозвољено посебно ограђивање простора на коме се 

формира мини зелена пијаца у оквиру парцеле. 

Остали услови 
Парцелу партерно уредити као јединствену у парковском 

амбијенту према планираним наменама. 

 

2.4.8.4. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ –ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ  

Услови за постојећи комплекс и нову изградњу /целина 2 –потцелина 2б/ 

Намена комплекса Главна мерно регулациона гасна станица „Лесковац“. 

Услови за формирање 

 грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је ПДР за трасу магистралног 

гасовода М-11 и развојног гасовода РГ-11-01/1 на територији 

општине Лесковац,  фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), 
(„Сл. гл. Општине Лесковац“, бр. 5/08). 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих 

објеката 

Доградња, реконструкција, санација и адаптација постојећих 

објеката врши се према ПДР за трасу магистралног гасовода 

М-11 и развојног гасовода РГ-11-01/1 на територији општине 

Лесковац,  фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), („Сл. гл. 

Општине Лесковац“, бр. 5/08). 

Остали услови 

У зони експоатационог појаса обострано 6m од трасе 

магистралног гасовода која пресеца простор могу се градити 

само објекти у функцији гаовода.  

У осталом делу парцеле могућа је изградња објеката 

инфраструктуре према ПДР за трасу магистралног гасовода М-

11 и развојног гасовода РГ-11-01/1 на територији општине 

Лесковац, фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), („Сл. гл. 

Општине Лесковац“, бр. 5/08). 
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2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

У обухвату Плана су присутне јавне заштитне зелене површине које су ограниченог коришћења, 

специјалне намене. То је зеленило са санитарно заштитном функцијом везано за саобраћајне објекте 

према становању, уз Нови канал и према рубним деловима плана намењеном пољопривреди, као и 

зеленило у оквиру комплекса других јавних и осталих намена. Према намени површина и режиму 

коришћења разликују се следеће категорије просторно-пејзажних објеката (нова терминологија), тј. 

зеленила (стара терминологија): 

- Зелене површине заштитне намене уз саобраћајнице  -поред петље са запада и у оквиру петље 

око 1,6hа;  потцелина 2а -између становања и радне зоне око 9,8hа;  потцелина 2ц -источно уз канал 

''Бара'' око 0,3hа и уз саобраћајницу према становању око 13a; потцелини 2д -уз саобраћајницу унутар 

становања око 3а;  потцелина 2е -између становања и пољопривреде око 1,8hа и уз канал ''Бара'' око 

3,3hа;  потцелина 2ф -између становања и пољопривреде уз канал ''Бара'' око 4,4hа. 

- Зелене површине као компламентарна делатност на површинама од јавног значаја: основно 

образовање, примарна здравствена заштита, спорт и рекреација, гробље; зелене површине у оквиру 

остале намене -пословно-производних комплекса и радне зоне (око10% површине грађевинске 

парцеле) и становања. 

Општи услови 

Просторно-пејзажни објекти специјалне намене првенствено имају функцију санитарно-заштитне 

зоне и улогу да повежу градско зеленило са ванградским у систем зелених површина. Заштитно 

зеленило формира се ван насеља где је постојећа намена пољопривреда или су у питању деградирана 

земљишта. Улогу заштитног зеленила у обухвату врши целокупно зеленило грађевинског и 

ванграђевинског рејона. Јавни заштитни просторно-пејзажни објекти су уз саобраћајнице према 

другим површинама, уз нови канал ''Бару'', између привређивања и становања и између становања и 

пољопривреде, оне представљају  тампон зоне које се формирају према другим наменама, састављене 

су од вегетације засађене у више редова, са местимичним продувним и визурним прекидима и 

продорима. Имају пре свега заштитну функцију, затим декоративну и улогу у зонирању простора. У 

зонама довољне ширине могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. 

Зелени појас треба да буде висински разуђен са спратовима високог дрвећа, ниског дрвећа, жбуња и 

травнате вегетације. Паралелно са правцем доминантног ветра (север-југ) треба да се поставе 

продувни појасеви са прекидима, ширине око 20m (7-8 редова) у циљу проветравања и одношења 

штетних материја са места највеће концетрације ка ванградском простору. Најефектнија заштита се 

постиже формирањем масива по ободу, са декоративним уређењем, а на местима где ширина 

дозвољава са могућношћу одмора и одвијања пасивне и активне рекреације унутар зоне. са 

одговарајућим садним материјалом, без употребе такозваних инвазивних биљних врста. 

За зеленило уз водно земљиште – нови канал ''Бара'' на удаљености мањој од 10 могу бити само 

травнате површине. Садња високих листопадних и четинарских садница је на удаљености од 12m од 

регулације канала. Код већих површина уз канал пожељно је формирање група лишћара жбунасте и 

виоке вегетације и постављање урбаног мобилијара –клупа и осталог која може да послужи за одмор 

и рекреацију становника насеља и окружења.  

Зеленило уцелини 1- уз саобраћајнице -основни задатак ових зелених површина је да створе 

повољне санитарно - хигијенске и микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Од 

укупне површине под саобраћајницама, око 10% треба да је под зеленилом. У плану је то постигнуто 

у оквиру петље у западном делу плана која је са посебним заштитним зеленилом. Због безбедности у 

саобраћају, прегледности, вегетација је искљичиво ниска са травнатим покривачем. 

За заштитно зеленило у потцелинама 2а и 2е - северни до потцелине између становања и 

пољопривреде и код трафостанице, будући да су уз пословање и становање, односно између 

собраћајнице и канала, доминира заштитна функција зеленила, док су рекреативна и естетска сведена 

на минимум. Што ће значити, да у уређењу, доминира вегетација и то углавном  травнати покривач у 

односу на стазе, поплочане површине и друге садржаје (однос 90:10%).  

Зеленило у потцелинама 2ц, 2д, 2ф и део 2е са источне стране канала „Бара“ се уређују да буду 

намењене гравитирајућим становницима и дозвољено је формирати уређене јавне зелене површине 

сквера са свим саставним елементима – високом вегетацијом, стазама, платоима и вртним 

мобилијаром. У потцелини 2ц на к.п.бр.2045 К.О. Бобиште у оквиру површина индивидуалног 

становања је зелена површина је око 13а и треба је уредити тако да поред травњака има мали плато 

са клупама и другим пратећим реквизитима као и стазе за пролаз до објеката. Уз саобраћајницу 

потребно је формирати гушћи засад лишћара који ће деловати заштитно. Како се ради о формирању 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 17 

 

39 
 

нове намене потребна је израда пројекта (техничке документације). Северно од ње у потцелини 2д на 

к.п.бр.1903 К.О.Бобиште је зеленило са површином око 3а. Уређује се као површина прекривена 

ниском и полеглом вегетацијом без постављања мобилијара и високих елемената, јер није 

предвиђена за задржавање становника, а и да не би ометала прегледност у саобраћају. На 

планираним зеленим површинама уз нови канал ''Бара'' у потцелинама 2ц, 2е и 2ф могуће је 

формирање парковких површина. Код тих површина уређење је са аспекта остваривања рекреативне 

функције становника и за остваривање естетско-декоративног фактора. Дакле, то се односи на 

зонирање површина на простор за мирни одмор, масовно окупљање, и друге просторе по потреби, а 

све повезане стазама са одговарајућим засторима. Зонирањем површина могу се издвојити 

функционалне зоне: миран одмор и шетња и дечија игралишта за предшколски и школски узраст са 

одговарајућим реквизитима. У оквиру таквих парковских површина не могу се градити објекти чија 

је функција супротна основној функцији; могу се планирати водене површине (чесме, фонтане, 

рибњаци). У укупном билансу парка стазе треба да буду заступљене на 15-20% површине. Најмање 

70% површине парка треба да буде под вегетацијом. садржаји треба да буду концентрисани (миран 

одмор, игра, спортски објекти и др).  

За зелене површине као компламентарне делатности -на површинама од јавног значаја: у оквиру 

водопривредних и комуналних објеката основна улога je заштита самих објеката од других намена и 

омогућавање њиховог нормалног функционисања, али и зашита од негативних утицаја према 

суседним зонама, нарочито стамбеној. Заступљеност зеленила у оквиру комплекса је различита, за 

основно образовање, примарну здравствену заштиту, спорт и рекреацију, гробље, а уз нови канал 

''Бара'' заштитно зеленило је променљиве ширине. Зеленило у оквиру комплекса образовне установе 

у потцелини 2е где је школско двориште је најфреквентнији део комплекса, предвиђено је за 

окупљање деце у време одмора, а такође и за школске приредбе и скупове. Потребно је да се у 

дворишту нађе и игралиште за мању децу са мобилијаром  где се зелене површине постављају 

ободно, са функцијом изолације самог комплекса од саобраћајница и породичног становања. У 

оквиру комплекса примарна здравствена заштита потцелина 2а, зеленило је врло битно као 

санитарна и функционална баријера према другим наменама, али и за формирање комфорне средине. 

Непосредно испод трасе коридора високонапонских далековода не предвиђа се садња лишћарског и 

четинарског дрвећа и виског шибља, већ само формирање травњака и садња ниског жбуња. У оквиру 

тог појаса могу се задржати постојеће пољопривредне површине (ливаде и оранице) са наменом за 

трајну биљну приозводњу. На ширем подручју испод траса коридора на минималној удаљености 10m 

може се садити висока вегетација, препоручено је формирање тампон зона по ободу.  

Зелене површине у оквиру остале намене -представљено је као компламентарана намена у оквиру 

планираних пословно-производних комплекса на око 10% површине грађевинских парцела и у 

оквиру становања. Код зеленила у оквиру парцела породичног становања композиционо решење 

зависи од могућности, потреба и жеља корисника. Посебно обратити пажњу на уређење делова 

окућница према улици у виду зелених ''оаза'' или дрвореда са пратећим травњацима, примењеним 

мањим просторима. Зеленило има улогу да штити делове простора и објеката од разних загађивача, 

да их изолује, маскира и истакне. 

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. 

Зелено у оквиру привређивања/пословања класификује се у две групе: спољно зеленило -подигнуто 

изван производног простора и служи као заштита од шкодљивих емисија (гасова, пара, прашине и 

сл.) и/или треба да ограничи непожељне ефекте продирањем у погоне; унутрашње зеленило -

подигнуто у фабричком производном простору има карактер ограниченог коришћења, јер га користе 

само радници, мада је по карактеру слично заштитним зонама уз саобраћајнице. Најефектнија 

заштита се постиже формирањем масива по ободу и уређењем целина са могућношћу одмора унутар 

зоне. 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. 

Код изградње нових просторно-пејзажних објеката потребно је следити следеће услове при изради 

одговарајуће планске и пројектне документације по следећим ставкама: 

За формирање нових уређених површина потребне су одговарајуће процедуре -израда пројекта 

уређења и озелењавања. Пројекти уређења израђују се на ажурираним геодетским подлогама са 

уцртаном постојећом вегетацијом; партерна решења ускладити са наменом и функцијом; 
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нивелациона решења ускладити са конфигурацијом терена; пејзажна решења ускладити са трасама 

подземних инсталација -испоштовати потребна минимална одстојања, 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. Постоји 

могућност изградње објекта спорта и рекреације, као пратеће делатности, уколико се јави потреба, а 

постоји могућност. 

Компламентарна делатност је спорт и рекреација. Mогуће пратеће намене су и одговарајући пратећи 

објекти саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре, као и постављање елемента 

урбаног мобилијара. Намене објеката чија градња је забрањена: све намене чија би делатност 

угрозила животну средину и основну намену.  

Да би озелењавање подручја Плана дало очекиване резултате у будућности неопходно је: 

- Поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаног овим Планом; 

- Поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у комплексима појединих 

основних намена; 

- У деловима који се даље не разрађују урбанистичком документацијом, озелењавање ће се 

спроводити према условима издатим у складу са овим Планом и осталом техничком документацијом 

у складу са Законом;  

- При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама 

Закона о јавним путевима, а уз водотоке Закона о водама.  

До формирања функционалног просторно-пејзажног објекта специјалне -заштитне намене, оставља 

се могућност одвијања пољопривредне производње, према правилима уређења и грађења. Такође, 

даје се могућност фазне реализације и сукцесивног формирања просторно-пејзажног објекта 

специјалне -заштитне намене. 

 

2.4.10. Спорт и рекреација  

У потцелини 2е постојећи спортски објекат на к.п. бр.1690/3 К.О.Бобиште -спортски терен, пратећи 

објекат и дечије игралиште потребно је редовно одржавати и по потреби реконструисати. Дозвољено 

је наткривање терена као и изградња: пратећих садржаја свлачионице и трибина. 

У потцелини 2д на к.п.бр.2044 К.О.Бобиште планирана је површина намењена рекреацији 

гравитирајућих становника. Постављени су мобилијари за дечију игру, може се поставити мали 

спортски терен нестандардних димензија, до максимално 22x16m (кошарка, одбојка, тенис и сл.). 

Није дозвољена изградња објеката чак ни у функцији спорта, само је могуће партерно уређење. 

Уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови спортски објекти у оквиру других 

компламентарних делатности у јавном или приватном власништву.  

Мањи спотско-рекреативни садржаји комерцијалног садржаја (отворени и затворени тениски терени, 

други спортски терени, фитнес, аеробик центри, теретане, куглане и сл.) могу се формирати као 

пратећи садржај у оквиру објеката и површина од јавног значаја – централних делатности, 

образовања, здравствене заштите и зеленила и на осталом земљишту - у оквиру зона становања и 

привређивања и пословања. У зонама заштитног зеленила спорт и рекреација је дозвољена у 

потцелинама 2а, 2ф, 2ц –уз канал нови „Бара“ и 2е јер се ту постиже најбоља повезаност спорта и 

зеленила; док на заштитном зеленилу уз саобраћајнице –целина 1 и поред трафостаница – 

потцелине 2е -северни део, као и на зеленилу мањих површина у потцелинама 2б и 2 ц -центар 

насеља, није дозвољена. 

У потцелинама које су везане за пољопривредну производњу, затим у зони која је везана за 

собраћајну инфаструктуру нису дозвољени спортски садржаји.  

Спортско-рекреативне садржаје 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.  

Услови за изградњу нових спортских комплекса 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле,  

као и минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Грађевинску парцелу/комплекс оређује врста спортских 

активности за чије потребе се она формира урбанистичко–

архитектонским пројектом.   
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Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу 

градити 

Главни објекат је отворен или затворен спортски терен и 

спортска хала са пратећим садржајима (свлачионице, санитарни 

чворови, клупске просторије, итд.), трибине, угоститељски 

објекати, објекти за обављање сродних делатности, уз обавезу 

претходне изградње спортских терена. 

Дозвољено је уређење просторно-пејзажним објектима, 

изградња објеката услуга и одговарајућих пратећих објеката 

саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре у 

виду компатибилне намене. Допунска и могућа намена су: 

трговина, угоститељство, здравство, комерцијалне услуге, 

занатске услуге, административне услуге. 

Објекти чија изградња је 

забрањена 

Објекти за које се ради или за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури 

не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите 

животне средине на Студију процене утицаја на животну 

средину. Намена која није дозвољена: становање, производне 

делатности. 

Максимална спратност 

објекта 
П+Пк, а хала (П) max. висине12m. 

Максимални индекс 

заузетости објектима 

високоградње 

40%, без урачунавања партерних објеката: спортски терени и 

игралишта. 

Положај објекта у односу на 

регулацију - најмања 

дозвољена удаљеност објекта 

од границе парцеле 

Објекат се поставља на према дефинисаној грађевинској линији. 

Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на 

грађевинску, односно регулациону линију. 

Могућност ограђивања 
Комплекс се ограђује транспарентном оградом до висине од 

1,40m са капијом (контролисани улаз). 

Остали услови 

Све слободне површине треба да буду уређене, а учешће зелених 

површина у комплексима треба да буде минимум 10% (зависи од 

величине грађевинске парцеле). Сви комплекси намењени 

спорту и рекреацији требају бити опремљени пратећим 

садржајима, урбаним мобилијаром и морају бити комунално 

опремљени. Спортско-рекреативне површине треба да буду 

заштићене од ветра и добро повезане са осталим зонама 

планираног подручја. 

 

 

2.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИ ЈЕ 

ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање 

урбанистичко-техничких услова, информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе, 

зависи од зоне у којој се гради објекат, као и врсте и намене објеката. 

Свака грађевинска парцела која је планом предвиђена за изградњу мора имати приступ јавној 

саобраћајној површини (директан, право службености и сл.). 

Објекти јавне намене морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: електричне 

инсталације, инсталације водовода и фекалне канализације. 

Породични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: електричне 

инсталације, инсталације водовода и фекалне канализације. 

Објекти у радној зони и пословни објекти морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: 

електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације,  

телекомуникационе инфраструктуре и гасне према потреби технолошког процеса у комплексу. 

До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена техничких 

(прелазних) решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институација. 
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2.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

Правила уређења и грађења за објекте остале намене дата су по претежним наменама (породично 

становање и пословање/радна зона) у обухвату Плана.  

У случају да општим и појединачним правилима уређења и грађења нису дефинисани сви елементи 

потребни за издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, као и Информације о локацији, 

меродавна је примена Правилника о општима правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

према важећем закону.  

 

2.6.1. Општа правила уређења и грађења за објекте остале намене  

Начин и услови утврђени у овом планском документу су да новоформиране грађевинске парцеле 

не буду појединачно мање од 3ара, да су приближно четвороугаоног облика, да је свака нова парцела 

са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом предвиђена за изградњу или 

да је већ изграђена. Изузетно од овог предлога дозвољава се и мања површина новоформиране 

парцеле ако се Судским актом или другим правним документом налаже формирање овакве парцеле.  

Објекти који прелазе планом одређене грађевинске линије, могу се само инвестиционо одржавати, 

што подразумева грађевинске активности које не смеју резултирати повећањем габарита, спратности, 

висине или површине постојећег објекта. Све остале грађевинске активности на оваквој парцели 

своде се на прилагођавање планираној регулацији. 

За грађевинске парцеле на којима постојећи објекти не залазе у новопланиране регулације важе 

следеће: могу се заменити новим и могу се реконструисати, доградити и адаптирати у оквиру 

урбанистичких параметара прописаних овим планом (степен заузетости, спратност, грађевинска 

линија). За постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке параметре 

дозвољена је реконструкција, адапатација, санација, текуће и инвестиционо одржавање, али не и 

доградња. 

 

2.6.2. Појединачна правила уређења и грађења за објекте остале намене  

2.6.2.1. Претежна намена породично становање 

Планирано је унапређење постојеће зоне породичног становања у приградском насељу 
доградњом формиране стамбене матрице, дуж Ул.Николе Ђурића стамбено-пословним објектима, у 

дубини блока стамбеним објектима и у рубном делу зоне објектима у оквиру пољопривредног 

домаћинства. 

Положај објеката у односу на регулационе линије: За изградњу нових објеката грађевинска линија 

је у односу на регулациону на растојању од 3m.  

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу, је 5m, тако што се обезбеђује 

удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4m не могу се на суседним странама 

предвиђати наспрамни отвори. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50m. 

За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

Међусобна удаљеност објеката, поред min. удаљења 2,50m, условљена је и степеном осунчања и 

проветравања просторија у којим  дуже бораве људи за објекте који имају отворе на суседним 

фасадама и она се одређује у посебним правилима градње даљом разрадом урбанистичким планом 

или локацијском дозволом. 

Посебна правила се примењују код изградње новог пољопривредног домаћинства где је: а)међусобна 

растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави објекти могу 

постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; б)min. растојање између стамбеног објекта и 

објеката за смештај стоке је 15m; в)min. удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6m, а од 

границе суседне парцеле 3m; г)ђубриште и пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног 

објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то само на нижој коти; д)отпадне воде и 

ђубре из стаје, свињца или штале треба да отичу у затворену септичку јаму у складу са прописима о 

заштити животне средине; ђ)ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, 
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растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1m; е)сточне фарме 

већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у оквиру стамбеног подручја. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела 

мора имати приступ на јавну саобраћајну површину или приватни пролаз ширине 2,50m.   

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то  

0,5ПМ/1стан; 1ПМ/100m
2
 за остале намене. Гараже објеката могу се планирати подземно и надземно 

у габариту објекта или  изван габарита објекта надземно на грађевинској парцели; Подземне гараже 

се не урачунавају у индексе. 

Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 

0,90m  (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину 

одређује надлежни орган. 

Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40m уз сагласност 

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  

Услови за непољопривредно домаћинство - целина 2 –потцелина 2а, б, ц, д и е 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању 

непољопривредног домаћинства могу се градити: главни 

објекат, други објекат (стамбени, летња кухиња, гаража и 

оставе веће од 20m
2
) и помоћни објекат у функцији становања 

(остава  мања од 20m
2
, ограде и сл).  

На парцелама већим од 600m
2
, где изграђеност парцеле то 

дозвољава могуће је градити поред основних стамбених 

објеката и пословне објекте као компатибилне намене. 

На парцелама већим од 800m
2
, могуће је поред основног 

стамбеног објекта градити мали производни погони и објекти 

комерцијалних и услужних делатности (стоваришта, 

велепродаја) као компатибилне намене.  

Објекти чија изградња је 

забрањена 

Објекти за које се ради или за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 

процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за 

послове заштите животне средине на Студију процене 

утицаја на животну средину. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

слободностојећег објекта је 300m
2
,  двојног објекта је 400m

2
 

(две по 200m
2
), објеката у непрекинутом низу, атријумских и 

полуатријумских објеката 200m
2
, као и објеката у прекинутом 

низу 200m
2
.  

Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег  објекта је 10m, двојних објеката 16m (два 

по 8m) и објеката у непрекинутом низу 5m. 

Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу компатибилне 

намене је 10m. 

Максимална спратност објекта 

Три надземне етаже за стамбени, две надземне етаже за  

компатибилни објекат и једна надземна етажа за помоћни 

објекат. 

Максимални индекс заузетости 50% 

Услови за пољопривредно домаћинство - целина 2 –потцелина 2а, б, ц и е 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању 

пољопривредног домаћинства издваја се стамбени део и 

економско двориште по правилу у дубини парцеле. 

У оквиру стамбеног дела парцеле могу се градити: главни 

објекат, други објекат (стамбени, летња кухиња, гаража и 
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оставе веће од 20m
2
) и помоћни објекат у функцији становања 

(остава  мања од 20m
2
, ограде и сл).  

У оквиру економског дела парцеле могу се градити: сточне 

стаје, испусти за стоку, ђубришта, пушнице, сушионице, кош, 

амбар, надстрешница за машине и возила, магацин хране и 

објекти намењени исхрани стоке и др.  

На парцелама већим од 1500m
2
, могуће је градити објекте 

становања и пољопривредне делатности (мањи производни 

погони, објекти за складиштење или прераду 

пољопривредних производа и сл.). 

Објекти чија изградња је 

забрањена 

Објекти за које се ради или за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 

процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за 

послове заштите животне средине на Студију процене 

утицаја на животну средину. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 

1500m
2
,  Min. ширине 20m. 

Максимална спратност објекта 

Три надземне етаже за стамбени, две надземне етаже за  

компатибилни и економски објекат и једна надземна етажа за 

помоћни објекат. 

Максимални индекс заузетости 20% 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ - целина 2 –потцелина 2а, б, ц, д и е 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању 

могу се градити пословни објекти (услужне делатности, 

трговина и сл.) у склопу основног објекта или као 

самостални.  

На парцелама већим од 800m
2
, могуће је поред основног 

стамбено-пословног објекта градити мали производни погони 

и објекти комерцијалних и услужних делатности 

(стоваришта, велепродаја) као компатибилне намене.  

Објекти чија изградња је 

забрањена 

Објекти за које се ради или за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 

процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за 

послове заштите животне средине на Студију процене 

утицаја на животну средину. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

становања са пословањем је 600m
2
, Min. ширине 10m. 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

становања и мале привреде је 800m
2
, min. ширине 20m. 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже за пословни као самостални објекат.  

Максимални индекс заузетости Становање са пословањем 40%, са малом привредом 30%. 

 

2.6.2.2. Претежна намена пословање 

Уређење партера у функционалном смислу и комунална опрема треба да задовољавају одговарајуће 

естетске и функционалне критеријуме. 

ПОСЛОВАЊЕ - целина 2 –потцелина 2б 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

Објекти услужних делатности: трговине, сервиси и сл. 
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Објекти чија изградња је забрањена 
Није дозвољена изградња стамбених и производних 

објеката. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

је 600m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће објекте је16m 

- за објекте у прекинутом низу је 12m. 

Положај објеката у односу на 

регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле 

Грађевинска линија је у односу на регулациону на 

растојању од 5m, док је положај објекта у односу на бочне 

и задњу границу парцеле је 1/2 висине објекта, али не мање 

од 4m код слободностојећих и последњих објеката у низу. 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање 

Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 

У случају да се ограђују треба онда грађевинске парцеле 

ограђивати живом зеленом оградом или транспаретном 

оградом до висине 1,40m. 

Остали услови 
У зони индустријског колектора, обострано 1,5m од његове 

осовине није дозвољена изградња објеката високоградње. 

 

2.6.2.3. Претежна намена радна зона 

Планирана је изградња формирањем нове радне зоне „Државни пут првог реда М1 –исток“ 

(целина 1 –потцелина 1а и б) и унапређењем постојећих изолованих комплекса у (целина 2 –

потцелина 2а, ц и е) применом Планом прописаних услова. 

Положај објеката у односу на регулационе линије: За изградњу нових објеката грађевинска линија 

је у односу на регулациону на растојању од 10m према државном путу и 5m према осталим 

саобраћајницама.  

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Положај објекта у односу на бочне и задњу границу парцеле је 1/2 висине објекта, али не мање од 

4m. Портирница на улазу у радни комлекс предњом фасадом може бити грађена на регулационој 

линији. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели: Објекти се могу градити као 

слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од технолошког процеса производње и 

задовољавања прописаних услова заштите; Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је 

изградња других објеката: помоћни објекти, портирнице, гараже, оставе, силоси, надстрешнице за 

возила или робу, типске трафостанице, објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, 

водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење), ограде и сл.; Међусобни размак 

слободностојећих објеката не може бити мањи од 4m. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела 

мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.   

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Гараже 

објеката могу се планирати подземно и надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта 

надземно на грађевинској парцели; Подземне гараже се не урачунавају у индексе; Број потребних 

паркинг места у складу је са наменом и врстом делатности и одређује се за: производни, магацински 

и индустријски објекат - једно ПМ на 200 м
2
 корисног простора. 

Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зидaнoм или трaнспaрeнтнoм 

oгрaдoм дo максималне висинe oд 2,20m (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa). 

РАДНА ЗОНА 

Услови за постојеће изоловане комплексе/објекте - целина 2 –потцелина 2а, ц и е 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

У оквиру постојећих комплекса задржава се постојећа 

делатност као доминантна. Дозвољена је изградња 

производних, пословних и помоћних објеката у функцији 

постојеће намене. 
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Даје се могућност пренамене комплекса и изградња објеката 

компатибилних намена: 1)пословање; 2)трговина; 

3)угоститељство; 4) занатство и услуге. 

Објекти чија изградња је 

забрањена 

Објекти за које се ради или за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину, а за које се у 

прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног 

органа за послове заштите животне средине на Студију 

процене утицаја на животну средину. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Комплекс се може трансформисати деобом на грађевинске 

парцеле, тако да најмања површина парцеле за пословне и 

производне објекте (за нову изградњу или формирање 

грађевинске парцеле за изграђени објекат) износи 800m
2
, а 

најмања ширина грађевинске парцеле износи 16m. 

Максимална површина парцеле једнака је површини 

комплекса. 

Максимална спратност објекта Задржава се постојећа; Код реконструкције постојећих и 

изградње нових примењују се услови за нове комплексе. Максимални индекс заузетости 

Услови за нове комплексе /објекте –целина 1 /потцелина 1а и б 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели дозвољена је изградња:  

- Пословних, производних и складишних објеката, као и 

изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, 

пословно-складишни објекат, производно-складишни 

објекат или пословно-производно-складишни објекат и сл. 

Дозвољене делатности везане су за текстилну, дрвну, 

електронску или неку сличну производњу, односно 

делатности из области трговине на велико и мало, 

складишта, стоваришта, и сл. 

- Компатибилних намена: 1) пословање; 2) трговина; 3) 

угоститељство; 4) занатство и услуге. 

Испред главне фасаде објеката могуће је постављати 

јарболе и тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, 

тако да не ометају саобраћај.  

Објекти чија изградња је 

забрањена 

- Објекти за које се ради или за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину, а за које се у 

прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног 

органа за послове заштите животне средине на Студију 

процене утицаја на животну средину; 

-  Објекти у заштитној зони електроенергетског појаса, који 

се утврђује се у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ ("Сл. лист СФРЈ", 

бр.65/88 и "Сл. лист СРЈ", бр.18/92) објеката и износи за 

надземни вод 35 кV – 15m, а за надземни вод 110 кV – 15m. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Мin. површина грађевинске парцеле је 800m
2
, док је Min. 

ширина за привредне, пословне, производне и индустријске 

објекте 16m. 

Препорука је да површина грађевинске парцеле износи Min. 

1000m
2
, а за парцелу чисте производне делатности 1500m

2
, 

уз Min. ширину уличног фронта 20,0m.  

Максимална спратност објекта 

Пословне намене: три надземне етаже; Производне намене и 

склаишта (магацини, надстрешнице): две надземне етаже; и  

Помоћни објекти: једна надземна етажа.   

Максимални индекс заузетости 
За објекте високоградње: 50%, саобраћајне површине:30% и 

зеленило:20%. 
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2.6.3. Посебна правила уређења и грађења за објекте остале намене 

Смернице за уређење катастарских парцела 

Катастараска парцела представља површину, у грађевинском подручју, која има мању прописану 

површину за грађевинску (испод 3ара), те се на овим парцелама могу применити следећа правила 

уређења и грађења: 

Задржавају се сви постојећи објекти на катастарској парцели, у свом габариту и волумену. Даје се 

могућност њихове реконструкције, адаптације, текуће и инвестиционо одржавање, у обиму 

неопходном за побољшање услова живота и рада. 

За стамбене и пословне објекте приземне спратности на оваквим парцелама, даје се могућност 

доградње по вертикалној регулацији у оквиру постојећег габарита за једну етажу .  

Такође, ако има могућности, може се извршити промена намене стамбеног објекта у пословни. 

Није предвиђена доградња постојећих помоћних објеката и њихова пренамена. 

Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом и објеката који су 

на локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

Постојећи објекти  који су у супротности са планираном наменом површина и који су на локацијама 

за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта, могу се реконструисати, адаптирати, 

текуће и инвестиционо одржавати, у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.  

Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада 

сматра се: обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 

постојећем габариту, а такође и реконструкција свих врста инсталација. 

До привођење простора планираној намени могућа је адаптација таванског простора у оквиру 

постојећег габарита стамбеног објекта и пренамена у стамбени простор, доградњом (надзиђивања) 

таванског простора до висине 1,20m. 

Није предвиђена промена намене постојећих помоћних објеката и њихова доградње,  осим текућег 

одржавања до привођење простора планираној намени. 

 

2.7. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ -целина 3 –потцелина 3а, б и ц 

Услови за формирање грађевинске 

парцеле 

Није дозвољено формирање грађевинских парцела већ се 

пољопривредно земљиште користи за пољопривредну 

производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 

пашњаци). Обрадиво пољопривредно земљиште не може 

да се уситни на парцеле чија је површина мања од пола 

хектара. Обрадиво пољопривредно земљиште уређено 

комасацијом не може да се уситни на парцеле чија је 

површина мања од једног хектара. 

Осим формиране парцеле радио предајника на 

к.п.бр.14899 К.О.Лесковац, као инфраструктурног 

комплекса који се задржава у постојећим границама. 

Објекти који се могу градити  

- објекти од општег интереса (у тим случајевима се 

препоручује земљиште ниже бонитетне класе); 

- водoпривредни, комунални и други објекти; 

- магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, 

саднице и сл.); 

- објекти за производњу поврћа у затвореном простору 

(стакленици и пластеници). 

Услови за постојећи комплекс  

радио предајника 

Комплекс се даље уређује и унапређује према 

савременим технолошким достигнућима за ову врсту 

инфраструктуре у границама сопствене парцеле. 

Услови за изградњу помоћних 

објеката за пољопривредну 

производњу (кућице за оставу алата, 

воћарско, повртарске, цвећарске, и др. 

Максимална висина објекта: 3m;  

Максимална бруто површина објекта: 10m
2
.  
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кућице) 

Услови у зонама санитарне заштите 

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:  

-трајно подземно и надземно складиштење опасних 

материја и материја (хербициди и пестициди) које се не 

смеју директно или индиректно уносити у воде;  

-производња, превоз и манипулисање опасним 

материјама и материјама које се не смеју директно или 

индиректно уносити у воде;  

-складиштење нафте и нафтних деривата;  

-изградња саобраћајница без канала за одвод 

атмосферских вода и 

- неконтролисано депоновање комуналног отпада и 

других материја и материјала из којих се могу 

ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем. 

Услови за коришћење 

пољопривредног земљишта за друге 

намене 

- За подизање вештачких ливада и пашњака на 

обрадивом пољопривредном земљишту четврте и 

пете катастарске класе, као и за подизање шума без 

обзира на класу земљишта, по претходно 

прибављеној сагласности Министарства; 

- За експлоатацију минералних сировина (глине, 

шљунка, песка, тресета, камена и др.), односно 

извођење радова на одлагању јаловине, пепела, 

шљаке и других опасних и штетних материја на 

обрадивом пољопривредном земљишту на одређено 

време по претходно прибављеној сагласности 

Министарства 

- У другим случајевима ако је утврђен општи 

интерес на основу закона 

- Сви радови који доприносе повећању његове вредности 

као фактора пољопривредне производње, под условом 

строгог поштовања еколошких ограничења за трајно 

очување биокапацитета укупног простора, а нарочито: -

спровођење хидротехничких мелиорација на бази 

одговарајућих програма који су усклађени са 

водопривредним основама; -умрежавање 

пољопривредног земљишта у разне видове заштитног 

зеленила, што се не одражава на смањење површина 

коришћених у пољопривредне сврхе; -опремање 

пољопривредног земљишта путном мрежом и другим 

видовима техничке инфраструктуре у функцији 

унапређења економских услова пољопривредне 

производње. У свим случајевима се препоручује 

земљиште ниже бонитетне класе. 

Остало  

У заштитном појасу између границе пољопривредних 

парцела и обале водотока од 10m није дозвољено 

коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 
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2.8. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ -целина 4 и 5 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Формирање грађевинске парцеле у границама регулације 

водног земљишта новог канала Баре према ПДР-у за канал 

Бару –Бучан („Сл. гл. града Лесковац“ бр. 17/14) и реке 

Ветернице ПДР-ом који ће се накнадно радити. 

Дозвољена изградња 

Изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања 

на регулисаним водотоцима. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, и сл.) могу 

бити максималне површине 40m
2
. 

Остало  

Дуж регулације канала на 3m од ножице насипа планирана 

је обострано саобраћајница која служи и одржавању 

канала. 

У зони заштите водотока објекти инфраструктуре и 

супраструктуре могу се постављати на 3m  од ножице 

водног земљишта. 

 
 

3. СМЕРНИЦЕ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

3.1. Спровођење Плана генералне регулације  

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 

- Издавањем локацијских услова/информације о локацији на основу правила уређења и правила 

грађења за зоне и целине које се дирекно спроводе на основу ПГР; 

- Израдом Планова детаљне регулације: за подручја за које је планом прописана обавеза њихове 

израде; 

- Урбанистичким пројектима: за подручја за које је планом прописана обавеза њихове израде; 

- Применом Плана детаљне регулације за канал бару – Бучан (Сл. гл. града Лесковац бр. 17/14) у делу 

регулације канала у грађевинском подручју и у делу регулације канала са обострано планираном 

сервисном саобраћајницом изван грађевинског подручја; 

- Применом Плана детаљне регулације за трасу магистралног гасовода М-11 и развојног гасовода 

РГ-11-01/1 на територији општине Лесковац, фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), (Сл. гл. 

Општине Лесковац, бр. 5/08). 

 

3.2. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову 

израду  

У оквиру грађевинског подручја Плана одређени су простори за обавезну даљу разраду планом 

детаљне регулације: 
 

Целина 2  

План детаљне регулације – ПДР 2б-1  

Површина обухвата плана:око 3,84ha 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 2326; 2327; 2328; 2329; 2330 и 2331 све у 

К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена породично становање. 
 

План детаљне регулације – ПДР 2ц-2  

Површина обухвата плана:око 1,90ha 
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Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 2834; 2837; 2838; 2841; 2842; 2845 и 2846 све у 

К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена породично становање. 
 

План детаљне регулације – ПДР 2ц-3  

Површина обухвата плана:око 1,33ha 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 2898; 2899; 2900; 2901; 2902 и 2903 све у 

К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена породично становање. 
 

План детаљне регулације – ПДР 2ц-4  

Површина обухвата плана:око 4,53ha 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 

1868; 1869; 1870; 1871 ; 1872 и 1873 све у К.О. Бобиште. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена породично становање. 
 

План детаљне регулације – ПДР 2де-5  

Површина обухвата плана:око 2,52ha 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1786; 1798; 1799; 1800; 1802; 1803; 1804; 1806; 

1807; 1808; 1809; 1810; 1835; 1836; 1837; 1838 и 1839 све у К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена породично становање. 
 

План детаљне регулације – ПДР 2де-6  

Површина обухвата плана:око 7,79ha 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1706; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 

1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1725; 1726; 1727; 1728; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 

1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1745; 1768; 1770; 1910; 1915; 1917; 1920; 1922; 

1924; 1957; 1959; 1961; 1962 и 1964 све у К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена породично становање. 

 

Целина 4  

План детаљне регулације – ПДР 4-7  

Површина обухвата плана:око 10,51ha 

Претежна намена: водно земљиште –корито реке Ветернице 
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Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 14343; 15186 и 15191 све у К.О.Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.8. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ 

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Спровођење Плана генералне регулације може се вршити израдом Планова детаљне регулације у 

случају: 

- Саобраћајне површине и објекти код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a 

планом није дато довољно елемената за њено спровођење; 

- Површине и објекте инфраструктуре код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a 

планом није дато довољно елемената за њихово спровођење. 

Такође, План детаљне регулације се може израђивати и на захтев инвеститора. 

 

3.3. Локације за које је обавезна израда јавних архитектонских или урбанистичких конкурса са 

смерницама за њихови израду  

У обухвату Плана нису одређени простори –локације за које је обавезно расписивање јавних 

урбанистичко-архитектонских  конкурса.  

 

3.4. Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације, односно препарцелације и 

Урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 

инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација.  

Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном катастарско-

топографском плану. 

Урбанистичким пројектом за урбанистичко–архитектонску разраду локације може се утврдити 

промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних 

компатибилности, а у складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим 

Планом, правилницима који регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних 

предузећа, а у складу са процедуром за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.  

Пре израде Урбанистичког пројекта за просторе где је дефинисана његова обавезна израда, могуће је 

радити Пројекат парцелације/препарцелације за формирање грађевинских парцела, у складу са 

правилима уређења и грађења за претежну намену. 

Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде урбанистичког 

пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације и  приказани су на графичком прилогу: бр. 

8. Карта спровођења плана. 

 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се и за: 

- потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових локација код изградње нове радне зоне, 

где је могуће спајање урбанистичких пројеката потцелине у јединствен и 

- потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових локација код проширења хуманог гробља 

и изградње зоне централних делатности.  

За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

Целина 1 

Урбанистички пројекат – УП1а-1   

Површина обухвата пројекта: око 6,64ha 

Претежна намена: радна зона „Државни пут првог реда М1 –исток“ 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1973; 1989; 1990; 1991; 1998; 

1999; 2000; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 

2022; 2023; 2024; 2025 и 2026 све у К.О.Лесковац. 
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Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену радна зона у  поглављу 2.6.2.3. Претежна 

намена радна зона. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.6.2.3. Претежна намена 

радна зона и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти.  

 

Урбанистички пројекат – УП1а-2   

Површина обухвата пројекта: око 11,07ha 

Претежна намена: радна зона „Државни пут првог реда М1 –исток“ 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1950; 1957; 1958; 1959; 1960; 

1961; 1962; 1963; 1964; 1965;1966/1 ; 1966/2; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1991; 1992; 1993; 

1994; 1996; 1997; 2001; 2002/1; 2002/2; 2003; 2004; 2005; 2006; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 

2033; 2034; 2035 и 2036 све у К.О.Лесковац. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену радна зона у  поглављу 2.6.2.3. Претежна 

намена радна зона. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.6.2.3. Претежна намена 

радна зона и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти.  

 

Урбанистички пројекат – УП1б-3   

Површина обухвата пројекта: око 2,40ha 

Претежна намена: радна зона „Државни пут првог реда М1 –исток“ 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2437; 2438; 2439; 2440; 2441; 

2444; 2450; 2445/1; 2445/2; 2448/1; 2448/2 и 2448/3 све у К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену радна зона у  поглављу 2.6.2.3. Претежна 

намена радна зона. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.6.2.3. Претежна намена 

радна зона и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти.  

 

Урбанистички пројекат – УП1б-4   

Површина обухвата пројекта: око 0,96ha 

Претежна намена: радна зона „Државни пут првог реда М1 –исток“ 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2424; 2425; 2427/1; 2428; 

2434 и 2435 све у К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену радна зона у  поглављу 2.6.2.3. Претежна 

намена радна зона. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.6.2.3. Претежна намена 

радна зона и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти.  

 

Урбанистички пројекат – УП1б-5   

Површина обухвата пројекта: око 2,73ha 

Претежна намена: радна зона „Државни пут првог реда М1 –исток“ 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 14890; 14891; 14892; 14893; 

14894; 14895; 14896 и 14897 све у К.О.Лесковац. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену радна зона у  поглављу 2.6.2.3. Претежна 

намена радна зона. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.6.2.3. Претежна намена 

радна зона и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти.  
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Целина 2 

Урбанистички пројекат – УП2ц-1  

Површина обухвата пројекта: око 0,78ha 

Претежна намена: комунална инфраструктура –хумано гробље 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2065/1; 2066/1; 2069/1; 

2069/2; 2070/1; 2070/2 и 2072 све у К.О.Бобиште. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену комунална инфраструктура у  поглављу 

2.4.8.2. Комунална инфраструктура- ХУМАНО ГРОБЉЕ. 

Озелењавање на парцели: према смерницама прописани у поглављу 2.4.8.2. Комунална 

инфраструктура- ХУМАНО ГРОБЉЕ и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти. 

 

Урбанистички пројекат – УП2д-1  

Површина обухвата пројекта: око 0,13ha 

Претежна намена: централне делатности 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1971 КО Бобиште. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену у  поглављу 2.4.2.1. Централне 

делатности. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.2.1. Централне делатности 

и  2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти. 

 

 

4. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА  

 

Табела 7- Биланс остварених урбанистичких параметара и капацитета  

Површина Намена површина 

Постојеће  

намене  
Планиране намене 

Површина 

(ha a m2) 
% 

Површина 

(ha a m2) 
% 

Просторне целине на земљишту у грађевинском подручју - ПГР 17 
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Објекти и 

површине 

јавне 

намене 

1 Спорт и рекреација 1 69 53 0,30 1 72 13 0,30 

2 Основно образовање 1 00 82 0,18 95 30 0,17 

3 Примарна здравствена заштита 30 45 0,05 24 68 0,04 

4 Комунални објекти (гробље) 94 48 0,17 2 50 37 0,44 

5 Саобраћајне површине 18 17 47 3,22 26 25 35 4,64 

6 
Просторно-пејзажни објекти јавног 

коришћења 
93 02 0,16 26 66 84 4,72 

7 Централне делатности - - 12 63 0,02 

Површине 

остале 

намене  

1 Породично становање 53 04 77 9,39 87 09 93 15,41 

2 Пословне зоне (складишта) 3 75 31 0,66 - - 

3 Пословне-производне зоне 1 72 85 0,31 - - 

4 Пословање (услужне  делатности) 64 84 0,11 36 35 0,06 

5 Неизграђено грађевинско земљиште 84 97 88 15,04 - - 

6 Радна зона (пословне-производне зоне - - 23 81 35 4,21 

7 Радна зона (изоловани комплекси) - - 6 30 23 1,12 

Просторне целине на земљишту изван грађевинског подручја - ПГР 17 
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Објекти и 

површине 

јавне 

намене 

1 Саобраћајне површине (атарски пут) 6 14 98 1,09 3 09 15 0,55 

Површине 

остале 

намене 

1 
Објекти -кућа за одмор, кућице за оставу 

алата, повртарске и др. кућице 
3 44 06 0,61 - - 

2 Пословање (услужне делатности) 25 64 0,05 - - 

3 Комунални објекти 1 12 13 0,20 86 41 0,15 

ПОЉОПРИВРЕД

НО ЗЕМЉИШТЕ 

Пољопривредно земљиште изван 

грађевинског подручја 
384 03 96 66,00 372 77 97 65,27 

ВОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

Водно земљиште  у грађевинском подручју 3 45 55 0,61 4 49 89 0,80 

Водно земљиште изван грађевинског 

подручја 
10 49 16 1,85 11 87 07 2,10 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 17 565 20 09 100 565 20 09 100 

 

 

Табела 8- Укупни биланс остварених капацитета  

ВРСТА ЗЕМЉИШТА НАМЕНA 
Постојеће 

површине (ha) 

Планиране 

површине (ha) 

ГРАЂЕВИНСКО  

ЗЕМЉИШТЕ 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 23,05  58,47  

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 144,15  117,57  

ПОЉОПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ  

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 6,14  3,09  

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 377,88  369,68  

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 13,94  16,36  

УКУПНО 565,20  565,20  
 

Закључак 

Остварени урбанистички параметри -Упоредни приказ постајећих и планираних површина које 

се остварују реализацијом плана показује да се неизграђено грађевинско земљиште може изградити 

комплексима у новој радној зони за додатних 4,21%, односно код постојећих изолованих комплекса 

за 1,12%, као и у зони породичног становања за 6,02%. 

Остварени инфраструктурни капацитети –Простор се опрема реконструкцијом постојећих 

саобраћајних површина и изградњом нових чиме се њихово процентуално учшће од постојећих 

3,22% повећава на 4,64% и обезбеђује услове за проширење капацитета водоводне, канализационе, 

електро и телекомуникационе инфраструктуре, као и увођење гасне инфраструктуре за све кориснике 

у планском обухвату као новог енергента. Услови становања се додатно побољшавају изградњом 

јавних објеката у зони централних делатности и уређењем просторно-пејзажних објеката јавног 

коришћења од постојећих 0,16% на 4,72%, као и проширењем хуманог гробља од 0,17% на 0,44%. 

 

 

5. 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:  

-Jедан примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града Лесковца;  

-Tри примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу градске управе надлежном  за 

његово спровођење; 

-Jедан примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП Дирекције за урбанизам и 

изградњу Лесковац;   
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-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  (8) дана од дана објављивања у „Сл. гл. града 

Лесковца“, када престају да важе сви урбанистички планови који су се примењивали у планском 

обухвату, осим Плана детаљне регулације за канал бару – Бучан (Сл. гл. града Лесковац бр. 17/14) у 

делу регулације канала у грађевинском подручју и у делу регулације канала са обострано 

планираном сервисном саобраћајницом изван грађевинског подручја; и Плана детаљне регулације за 

трасу магистралног гасовода М-11 и развојног гасовода РГ-11-01/1 на територији општине 

Лесковац, фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), (Сл. гл. Општине Лесковац, бр. 5/08), који се и 

даље примењују. 


