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1. ОПШТИ ДЕО  

 
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Правни основ за израду ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 – „Центар-запад“ у Лесковцу 

садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи  (Службени гласник Републике Србије, бр. 

72/2009, 81/2009 - исправка, 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), другим прописима који непосредно или 

посредно регулишу ову област. Такође, основ представља и Одлука о изради Плана генералне 

регулације 2 - „Центар-запад“ у Лесковцу (Службени гласник града Лесковца, бр.6/09). 

Плански основ за израду Плана, представљаjу решења Генералног урбанистичког плана  

Лесковца од 2010. до 2020.године (Службени Гласник града Лесковца, бр.4/13), који је утврдио 

смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.  

 

Планом се утврђују: граница обухвата плана у граници грађевинског подручја насеља, са 

претежном наменом површина и степеном заштите НКД, правила уређења и правила грађења, 

инфраструктурни правци и коридори, зоне за које се обавезно доноси План детаљне регулације и 

локације за које се ради Урбанистички пројекат.   

Измене и допуне урбанистичког Плана врше се на начин и по поступку прописаним за његово 

доношење. 

 

Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи 

Планским решењем извршће се: 

- сагледавање потенцијала простора и њихово оптимално искоришћење; 

- сагледавање затечених природних вредности и њихов адекватан плански третман; 

- обезбеђивање услова за обнову, реконструкцију, изградњу и заштиту централне градске зоне;  

- обезбеђивање услова за подизање атрактивности и ефикасности коришћења простора са 

посебним развојним потенцијалима: заштита и очување амбијенталних вредности кроз обнову и 

реконструкцију као и нову изградњу „старе лесковачке чаршије“, пословање, трговина, услуга, уз 

развој других пратећих функција у служби центра града (угоститељски садржаји, смештајни 

капацитети, и сл.), унапређење функције становања, осавремењавање функције зелене пијаце на 

постојећој локацији – могућности формирања савремене тржнице са функцијом пијачног снабдевања 

грађана у центру града; 

- унапређење функционалности приступа централној-стамбено-пословној зони са елементима 

„чаршије“ и одговарајућих садржаја у њој, као и формирање адекватног саобраћајног решења уз 

решавање стационарног саобраћаја; 

- подстицање развоја пратећих инфраструктурних и уређења јавних површина; 

- обезбеђивање услова за планско усмеравање градње како би се формирао атрактиван простор и 

обезбедио оптималан однос између изграђеног и неизграђеног простора, 

-  заштита и унапређење животне и радне средине у центалној зони града. 

Општи циљ 

 Општи циљ развоја и напретка подручја је развој у правцу максималног активирања постојећих 

потенцијала у центру града, уз искоришћавање предности положаја, а поштујући принципе одрживог 

развоја. Овакав развој подразумева усаглашеност економског, просторног, социјалног развоја и  

хармонију у просторним односима. 

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

поручја тј. на нивоу региона, а представљају покретач развоја насеља у непосредном окружењу и 

региона у целини. 

Посебни циљеви 

 Поред основних циљева развоја, могу се издвојити посебни циљеви: 

- правила уређења и грађења у плану дефинисаће се на начин да се на оптималан начин 

хармонизују погодности за инвеститоре; 

- повећање интензитета коришћења предметног подручја; 

- јачање степена атрактивности појединих амбијената; 

- развој централне пословно-услужне зоне (администрација, пословање, образовање, услужни 

садржаји...); 

- концентрација централних садржаја у циљу очувања и заштите амбијенталних вредности и 

формирање зона услужних делатности у служби пешака и доступности грађанима у ширем центру 

града; 
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- регулисање саобраћајних, инфраструктурних праваца и пешачког кретања, повезивање са 

центром и усмеравање главних праваца ка транзитним деоницама; 

- заштита и унапређење животне средине избором централних садржаја који неће бити ризични 

по животну средину; 

- повезивање мрежом пешачких и бициклистичких комуникација центра са свим деловима града 

посебно у делу корита реке Ветернице; 

- увођење комерцијално-пословних функција на атрактивним локацијама; 

- побољшавање просторне организације саобраћајно-транспортног система из центра ка ободу 

града и повратно; 

- заштита утврђених непокретних културних добара и добара која уживају предходну заштиту; 

- побољшање туристичке понуде формирањем пешачке зоне на подручју плана; 

- повећање инфраструктурне опремљености подручја, модернизација мрежа и увођење нових 

технологија и 

- резервисање и заштита простора за побољшање пешачких комуникација. 

 

1.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

За потребе израде Плана коришћени су подаци и услови надлежних институција који су 

прибављени у процедури израде Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010. до 2020.године, 

а такође су прибављени и услови других предузећа и институација за које се накнадно указала 

потреба. 

Сви ови услови су саставни део документационе основе Плана. 

 

Обавезе, услови и смернице из ГУП-а 

Имајући у виду одредбе Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010. до 2020.године 

којима је дефинисано спровођење Плановима генералне регулације, у потпуности се преузимају 

обавезе, услови и смернице које су прописане у њему. 

 

Како се за подручје обухвата Плана примењују следећи урбанистички планови: 

- РП за део Блока 29 у Лесковцу (Службени гласник општине Лесковац, бр.10/1999); 

- ПДР за део Блока 20 у Лесковцу (Службени гласник општине Лесковац, бр.12/03); 

- ПДР за Блок 20 – други део у  Лесковцу (Службени гласник општине Лесковац, бр.4/04); 

- ПДР за део Блока 21 – Зелена пијаца у ул.Јужноморавских бригада у Лесковцу (Службени 

гласник општине Лесковац, бр.12/03);  

- ДУП стамбено-пословног блока који се простире између ул.Булевар ослобођења, 

ул.Јужноморавских бригада, ул.Ђуре Даничића и леве обале Ветернице – део Блока 21 у 

Лесковцу (Службени гласник општине Лесковац, бр.11/1993); 

- ДУП „Стара лесковачка чаршија“ у Лесковцу (Службени гласник општине Лесковац, 

бр.9/1995) 

то се из наведених планова преузима регулационо решење (саобраћајно и инфраструктурно), као 

стечена обавеза, делимично или у потпуности уз преиспитивање планских решења у односу на 

садашње стање и потребе, уз могућност измене и допуне, док се планиране намене површина, 

правила уређења и грађења усаглашавају са прописаним Генералним урбанистичким планом 

Лесковца од 2010. до 2020.године. 

 

Површине и објекти јавне намене 

Образовање: Задржати постојећу намену уз задржавање постојећих објеката у функцији 

образовања и пратећих објеката, могућност побољшања опремљености образовних капацитета у 

складу са потребама, како у погледу постојећег грађевинског фонда тако и у делу инфраструктуре. У 

циљу побољшања квалитета наставе и задовољења важећих прописа неопходно је уређење школског 

простора, доградњом пратећих простора или пренаменом дела објекта. Предвиђа се унапређење 

намене кроз повећање индеска заузетисти на парцели и броја надземних етажа. 

Социјална заштита: Задржава се постојећи објекат Установе за одрасле и старије „Лесковац“ уз 

потребу проширења капацитета; обезбеђење боље територијалне и функционалне доступности 

услугама социјалне заштите; увођење нових недостајућих услуга социјалне заштите и обухватање 

већег броја становника; подизање квалитета услуга које се пружају корисницима; унапређивање 

патронажних служби; обезбеђивање простора за смештај старих лица, корисника установа ове врсте; 

унапређење заштите особа са инвалидитетом; боља информисаност грађана о програмима социјалне 

заштите; развој постојећих и увођење нових програма социјалне заштите.  
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Здравство: Од објеката и површина намењених здравству задржавају се постојећи, уз унапређење 

и модернизацију постојећих. 

Култура: Унапређују се постојећи објекти и ради се на осавремењавању рада институција 

културе. Задржава се објекат Историјског архива, уз могућност пресељења у складу са програмом 

развоја културних садржаја у граду. 

Администрација и управа: Ради се на њиховом унапређивању и даје се могућност измештања 

појединих садржаја, пре свега Ватрогасног дома и Пољопривредне саветодавне и стручне службе 

ДОО Лесковац, у друге делове града и пренамену простора. 

 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћај и саобраћајне површине: Концептом саобраћајног решења предвиђено је 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, 

дислокација теретних и транзитних токова изван центра града; подржавање и стимулисање нивоа 

немоторизованих кретања; обезбеђивање адекватних услова за паркирање у зонама високе 

концентрације активности, изградњом јавних и наменских паркиралишта; дефинисање пешачких и 

бициклистичких коридора; решавање јавног градског саобраћаја, јер он директно утиче како на 

динамички тако и на стационарни саобраћај.  

Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање: Обезбедити довољно и квалитетно водоснабдевање свих корисника у обухвату 

Плана.  

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 доградњом и модернизацијом 

преносне и дистрибутивне електро-енергетске мреже; ефикасно одржавање електроенергетске мреже 

и трафостаница; повећање енергетске ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и 

потрошње енергије, уз примену неопходних стандарда;  успостављање ефикасног система планског 

управљања и експлоатације изграђених енергетских ресурса, уз примену савремених решења и 

модернизације постојећих система преноса, изградње нових и дистрибуције енергије према 

међународним стандардима; стварање услова за континуирано, поуздано и рационално напајање 

електричном енергијом конзумног подручја.  

Топлификација: Повезивање што већег броја корисника на систем топлификације (као 

најрационалнији начин загревања објеката). 

Гасификација: Унапредити простор снабдевањем гасом, као новим енергентом и то у првој фази 

напајање постојећих и планираних топлана, и у каснијим фазама - зона становања (широка 

потрошња). 

Обновљиви извори енергије: Подстицање почетних иницијатива у коришћењу соларне енергије. 

Телекомуникациона инфраструктура: Технички осавременити постојеће телекомуникационе 

инфраструктуре. Предвидети у свим постојећим и планираним саобраћајницама полагање бакарних 

и/или оптичких каблова.  

Комунална инфраструктура 

Управљање отпадом: Смањити ризик на животну средину смањивањем количине отпада која се 

генерише, развијањем система примарне и секундарне селекције отпада, успостављањем система 

управљања посебним токовима отпада и санирањем постојећих сметлишта.  

Пијаца: Заджава се комплекс пијаце уз могућност трансформације и унапређења ове јавне 

функције. 

Зеленило: Заштита унутарградских просторно-пејзажних објеката у њиховим постојећим 

границама; остваривање умреженог система зелених површина коришћењем линијских веза између 

постојећих и планираних паркова. 

Јавнa блоковскa површинa:  Омогућити свим корисницима заједничке површине несметан прилаз 

објекту, окупљање и одмор на отвореном, формирањем пешачко-колских комуникација и зеленила. 
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Површине и објекти посебне намене 

Постојећи комплекс посебне намене са ознаком „3“ дефинисан је условима Министарсва одбране 

као неперспективан комплекс. На основу овога комплкес је потребно пренаменити, пре свега Дом ВС 

у објекат јавне намене. Могуће је задржати Војну амбуланту за потребе Министарства одбране Војске 

Србије.  

 

Површине и објекти остале намене 

Становање: Предвиђа се задржавање зоне становања, развој становања кроз одржавање и 

унапређење постојећег стамбеног фонда; подстицање нове стамбене изградње на слободним 

површинама - породично и вишепородично; повећање стамбене површине по становнику. 

Унапредити квалитет постојећег становања, уз стварање услова за контролисану нову изградњу. 

Планирана организација становања у постојећим зонама уређиваће се погушћавањем кроз повећање 

индекса заузетости и повећањем броја надземних етажа, на постојећим парцелама кроз 

реконструкцију постојећег стамбеног фонда, ревитализацију и санацију, као и изградњу на 

новопланираним парцелама за породично и вишепородично становање, као урбана обнова 

породичног становање на формираним парцелама. 

Пословање (услужне делатности): Привођење планираној намени и унапређење постојећих 

функција у виду трговина, услуга, угоститељства, туризма, културе, администрације и сличних 

садржаја који не ремете и угрожавају зону становања. 

Верски објекти: Задржавају се верски објекти. Унапређење културне баштине цркава, верских 

заједница и верске слободе. Богослужбени простор и време су заштићени и неповредиви. 

 

Водно земљиште 

Регулисано речно корито реке Ветернице уредити урбаним мобилијаром, озеленити и оплеменити 

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

Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем регулационе линије насипа. 

На површинама уз примарни одбрамбени насип успоставља се заштитни појас. 

 

1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА  

Подручје ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  2 - „ЦЕНТАР-ЗАПАД“ обухвата грађевинске 

Блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 у Лесковцу и према поставкама ГУП-а Лесковца од 2010. до 

2020.године, представља део просторно функционалних целина - ПЦ-I – ШИРИ ЦЕНТАР. 

 

Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле односно њихови делови у КО Лесковац. 

 

Укупна површина простора обухвата плана износи П=51,44ha од чега је цео простор грађевинско 

земљиште у оквиру грађевинског подручја, а само део површине земљиште ван грађевинског 

подручја - водно земљиште. 

У границама грађевинског подручја издвајају се површине и објекти јавне намене, мрежа 

инфраструктуре, остале површине, становање са различитим нивоима густина, централне функције, 

са заштићеном зоном и објектима на потезу „старе лесковачке чаршије“ и дуж улице Јужноморавских 

бригада. 

Опис границе обухвата ПГР-а 2 почиње у замишљеној тачци на раскрсници - тромеђи улица: 

Станоја Главаша, Првомајске и Ђуре Салаја. Од ове тачке полази западна граница и креће се ка 

северу осовином улице Ђуре Салаја до осовине улице Дубочице, затим се ломи ка истоку. Северна 

граница креће се осовином улице Дубочице до осовине улице Јужноморавских бригада и ломи ка 

југу. Источна граница се креће осовином улице Јужноморавских бригада, ка југу до улице 

Ветерничке, ломи се ка истоку и продужава осовином улице Ветерничке до реке Ветернице, затим се 

источна граница даље креће дуж реке Ветернице средином корита до моста, који спаја улицу Милоша 

Обилића и Доктора Кашиковића, ломи се према западу и јужна граница наставља осовином улице 

Милоша Обилића, осовином улице Рада Свилара, затим продужава осовином улице Првомајске до 

почетне замишљене тачке и заокружује простор у целину. 

 

1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

I - Генералне карактеристике простора 

Простор, у границама обухвата Плана, је део градске територије која представља већи део 

градског центра, a који пружа највиши ниво услуга из области управе, здравства, школства, културе и 

услужних делатности (поште, банке, трговине, пијаца,...) за читаво подручје града Лесковца са 
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гравитационим подручјем. Такође, располаже и значајним културно – историјским наслеђем, 

амбијенталним целинама и репрезентативним објектима, трговима и вредним јавним просторима. 

Изграђени су стамбени блокови са доминантним породичним и мањим делом вишепородичним 

становањем.   

Предвиђени простор Плана генералне регулације налази се западно од реке Ветернице, у 

централној зони града, и пружа се ка периферном стамбеном западном делу, правцем исток – запад, 

до улице Ђуре Салаја, тангирајући осовином реке централно уже градско језгро са источне стране, а у 

правцу ка северу простире се до стамбеног дела – улице Дубочице захватајући централни део улице 

Јужноморавских бригада, док се ка југу простире до улице Др.Кашиковића и улице Милоша 

Обилића, укључујући и централни део улице Светоилијске. 

Предметни простор Плана је мултифункционалан. 

 

II - Врста изградње  

На подручју „старе лесковачке чаршије“ заступљен је грађевински фонд средње и ниже врeдности 

(посебно дуж улице Светозара Марковића), са појединим објектима из новијег периода изградње 

(Пошта, Дом ВС, Занатски центар, зграда Западна капија, Војна амбуланта, Здравствена станица,...). 

Заступљена је послератна индивидуална градња из различитих периода, мада има и предратних 

објеката са споменичним вредностима и израженим духом „старе чаршије“. Присутан је и врло 

запуштен грађевински фонд, како у дубини грађевинских Блокова тако и дуж главних улица 

(ул.Јужноморавских бригада, ул.Светозара Марковића, ул.Раде Кончара, појас ка обали реке,...). 

На просторима у оквиру грађевинских блокова 20, 29, 16 и делова блокова 17, 18 и 21 доминантно 

је становање. Објекти породичног становања су углавном мешовитог и чврстог бонитета – већим 

делом послератна изградња. Појединачно је присутно и вишепородично становање, такође из периода 

послератне изградње (шездесетих-седамдестетих година), али заступљени су и објекти новијег 

датума. 

Објекти јавне намене – Општа болница и Основна школа су грађени седамдесетих и осамдесетих 

година. Средња медицинска школа је првобитно саграђена као монтажни објекат, да би 2005.године 

био изграђен нови објекат, након пожара. 

На потезу дела грађевинског Блока 21 изграђена је комбинована пијаца (зелена и робна) са 

објектима по ободу, који су започети стихијски деведесетих година прошлог века и временом 

обликовани у целину, која предстваља изнуђену форму започетих објеката и компромисно решење. У 

јужном делу су заступљени индивидуални и услужни објекти мешовитог и чврстог бонитета. Зграда 

вишепородичног становања у јужном делу Блока 21 – стамбени блок, грађен је после шездесетих 

година. Зграде на раскрсници улице Јужноморавских бригада и Булевара ослобођења, „Митић“ –

објекат услужних делатности и “Мост“ - пословно-стамбени објекат, су новијег датума – грађене 

деведесетих година. Дуж саме обале реке заступљен је веома стар, и у доброј мери запуштен 

грађевински фонд. Али се ту и тамо запажају и новији, обновљени објекти. 

 

III  - Преглед непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту  

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА У ПРОСТОРНО-ПЛАНСКОЈ И УРБАНИСТИЧКОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Предметно подручје Плана генералне регулације 2, града Лесковца садржи веома богато 

градитељско наслеђе, које сведочи о значајним дометима становништва овог дела земље не само у 

области градитељства већ и у културном, историјском и економском развоју у дугом временском 

периоду, од праисторије до данашњег доба. Као вишеслојна историјска и културна баштина, 

непокретна културна добра чувају се и уграђују у развојне перспективе посебним третманом у 

просторно-планској документацији. 

Према Закону о културним добрима (Службени гласник Републике Србије, бр.71/94) у групу 

непокретних културних добара спадају: споменици културе, просторне културно-историјске 

целине, археолошка налазишта и знаменита места. Набројана културна добра утврђују се и 

проглашавају Одлукама и Решењима надлежних органа и штите се одредбама поменутог Закона. 

Добра која уживају претходну заштиту штите се истим Законом. 

Заштићена околина непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, у 

погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција, има исти третман као и заштићена 

непокретна културна добра. 

Споменици, бисте, спомен-плоче и друга спомен-обележја, посвећена значајним личностима и 

догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној документацији 

Завода у складу са Законом. 
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Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту не смеју се уништити или 

оштетити, нити се без сагласности сме мењати њихов изглед, својство или намена, у складу са 

Законом о културним добрима (Службени гласник републике Србије, бр.71/94). 

Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна добра и 

њихова заштита налазе места у највишим планским документима. Сходно томе План генералне 

регулације 2, града Лесковца треба да сагледа услове и мере заштите непокретних културних добара, 

добара под предходном заштитом и добара са споменичким својствима, и обезбедити њихову 

објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. Планом треба створити предуслове за пуно 

коришћење културне баштине у функцији најбољег развоја и напретка средине. То се подједнако 

односи на све врсте непокретних културних добара. 

Програмом о изради Плана генералне регулације 2, града Лесковца треба превасходно дефинисати 

место културног наслеђа у Плану, затим утврдити начелне, опште услове и мере заштите, као и 

поступак прикупљања и обраде података и израде посебних услова и мера заштите. 

 

ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ 

ЗАШТИТУ И ДОБАРА СА СПОМЕНИЧКИМ СВОЈСТВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАЋЕНОМ 

ПРОГРАМОМ И ОДЛУКОМ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

На подручју обухваћеном Планом генералне регулације 2, града Лесковца, у тренутку добијања 

захтева за издавање услова од заначаја за предметни План, према документацији која се чува у Заводу 

за заштиту споменика културе Ниш, налази се дванаест споменика културе, десет добара која 

уживају предходну заштиту и више добара која имају споменичка својства. С обзиром на познату 

чињеницу да се на овом простору налази велики број објеката и локалитета које треба уврстити у 

Планове, стручна служба Завода за заштиту споменика културе Ниш, није у могућности да, без 

неопходних средстава за рекогносцирање терена и евидентирање објеката са споменичким 

вредностима, врши неопходна истраживања и формира евиденцију. 

С обзиром на чињеницу да се на овом простору налази више објеката које треба уврстити у 

Планове, неопходно је извршити прелиминарна истраживања и формирати евиденцију. 

 

УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТИРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

На територији обухваћеној плановима генералне регулације постоји низ заштићених објеката и 

објеката у претходној заштити који у планској документацији морају бити третирани у складу са 

Законом о заштити културних добара. На њима се не могу планирати било какве измене 

урбанистичких и архитектонских параметара. Њихову заштићену околину представљају све належуће 

парцеле суседених објеката и за све радове је неопходно прибавити услове и сагласности Завода за 

заштиту споменика културе Ниш. 

Споменик културе 

- Зграда трговачког магацина, улица Светозара Марковића, бр. 12, на КП бр. 4921 КО Лесковац 

(СК 279); 

- Зграда Дома занатлија, улици Светозара Марковића, бр. 23, на КП бр. 8404 (СК 270); 

- Грађанска кућа у ул. Светозара Марковића, бр. 67, на КП бр. 8458 (СК 368); 

- Грађанска стамбена кућа у улици Светозара Марковића, бр. 69, на КП бр. 8459 (СК 280); 

- Католичка црква, улица Бранислава Нушића, бр. 12, на КП бр. 4921 (СК 36); 

- Грађанска кућа у улици Бранислава Нушића, бр. 25, на КП бр. 4881 (СК 361); 

- Грађанска кућа у улици Милоша Обилића, бр. 4, на КП бр. 7874 (СК 119); 

- Грађанска кућа у улици Светоилијској, бр. 42, на КП бр. 8295 (СК 278); 

- Грађанска кућа у улици Ђорђа Лешњака, бр. 1, на КП бр. 4914 (СК 275); 

- Зграда у улици Јужноморавских бригада, бр. 83, на КП бр. 4693 (СК 273); 

- Зграда у улици Јужноморавских бригада, бр. 91-93, на КП бр. 4692 (СК 274); 

- Кућа Б.Анђелковића у улици Јужноморавских бригада бб, на КП бр. 4479. 

 

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ ЗАШТИТУ НА ТЕРИТИРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА ЛЕСКОВЦА, на основу одлуке Скупштине Општине Лесковац, објављене у 

Службеном гласнику општине Лесковац, од 28.02.1992. године. 

- Грађевина у улици Раде Кончара, бр. 7, на КП бр. 4725 КО Лесковац; 

- Грађевина у улици Раде Кончара, бр. 26, на к.п. 4725 КО Лесковац; 

- Грађевина у улици Светозара Марковића, бр. 59 - биоскоп „Славуј", на КП бр. 8422 КО 

Лесковац; 
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- Зграда старе болнице - неурохирургије у болничком комплексу, на КП бр. 4822/1 КО 

Лесковац. 

 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ И ЗОНЕ АМБИЈЕНТАЛНИХ 

ВРЕДНОСТИ, на основу одлуке Скупштине Општине Лесковац, објављене у Службеном гласнику 

општине Лесковац, од 28.02.1992. године. 

- Стара занатско-трговачка чаршија Лесковац /архитектонско урбанистичка амбијентална 

целина Лесковац 

- Зона амбијенталних вредности - улица Јужноморавских бригада од раскрснице Булевара 

Ослобођења и улице Раде Кончара до улице Светозара Марковића 

 
Стара занатско-трговачка чаршија Лесковац обухвата простор између улице Раде Кончара, улице 

Делиградске, Светоилијске улице и реке Ветернице. 

Чаршија заправо обухвата улицу Светозара Марковића у целини, већи део улице Јужноморавских 

бригада и простор њиховог укрштања - трг ЈНА. Обе улице представљају значајне старе 

саобраћајнице, са великим бројем очуваних аутентичних објеката чаршијског карактера, грађених 

најчешће током прве половине XX века. Спроведена је анализа тренутно очуваног градитељског 

фонда и валоризација постојећих објеката. Сви објекти у оквиру Старе занатско-трговачке чаршије 

разврстани су у неколико категорија, пре свега по значају и предвиђеним мерама заштите: 

- Објекти који су заштићени као непокретна културна добра (већ су побројани у одељку: 

УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТИРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА ЛЕСКОВЦА), 

- Добра која уживају предходну заштиту (већ су побројана у одељку ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ 

ПРЕДХОДНУ ЗАШТИТУ НА ТЕРИТИРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА) 

- Добара која поседују споменичка својства: 

 А 

о Грађевине у улици Јужноморавских бригада, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 71, 73, 75, 77, 85, 87, 89 и 

203; 

o Грађевине у улици Светозара Марковића, бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 

57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 и 84; 

o Грађевине на тргу ЈНА, бр. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26 и 28. 

 Б 

o Грађевине у улици Јужноморавских бригада, бр. 48, 48а, 50, 52, 54, 56 и 56а;  

o Грађевине на тргу ЈНА, бр. 3, 4, 5, 6, 7 и 8; 

o Грађевине у улици Светозара Марковића, бр. 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 и 106. 

 

ПРЕДЛОГ ДОБРА КОЈА МОГУ ДА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ ЗАШТИТУ НА ТЕРИТИРИЈИ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

- Грађевина у улици Делиградска, бр. 14, на КП бр. 8359 КО Лесковац; 

- Зграда старе поште у улици Јужноморавских бригада, бр. 23-33, КП бр. 4954 КО Лесковац; 

- Грађевина у улици Јужноморавских бригада, бр. 125, КП бр. 4639 КО Лесковац; 

- Грађевина у улици Јужноморавских бригада, бр. 149-153, КП бр. 4628 и 4927 КО Лесковац; 

- Грађевина у улици Јужноморавских бригада, бр. 197-201 , КП бр. 4473 КО Лесковац; 

- Грађевина у улици Светоилијска, бр. 39, на КП бр. 7850 КО Лесковац. 

 

ДОБРА КОЈА ИМАЈУ СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА НА ТЕРИТИРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 2, ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 А 

Постоје објекти који поседују архитектонске, историјске или амбијенталне вредности, али се не 

морају у целини реконструисати из различитих разлога, па је неопходно чувати њихове фасаде или 

друге целине у складу са условима које издаје Завод за заштиту споменика културе Ниш. Могућа је 

њихова доградња односно уклапање у веће целине у складу са општим урбанистичким условима уз 

повлачење фасаде дограђеног дела од регулационе линије у одређеним случајевима, а што ће бити 

одређено конкретним условима Завода. Пројектовање нових делова објекта мора поћи од анализе 
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постојећег стања, коју треба обавезно користити као премису у даљој разради и процесу 

пројектовања. Неопходно је афирмисати стари аутентичан део објекта уз детаљну реконструкцију. 

Приликом пројектовања могуће је кориговати висине локала и портала у приземљу, уз очување 

пиластра, карактеристичних венаца (поткровног и подеоног) и отвора за проветравање. 

Ове карактеристике важе за следеће објекте: 

- Грађевина у улици Раде Кончар, бр. 2; 

- Грађевине у улици Бранислава Нушића, бр. 1, 3, 14 и 27. 

 

 Б 

Затим постоји низ објеката који поседују архитектонске, историјске или амбијенталне вредности 

али мањег обима и њихове фасаде или делови који се уз претходну реконструкцију могу слободније 

уклапати у веће целине у складу са осталим урбанистичким условима. Могуће је кроз пројектовање и 

архитектонску целину афирмисати њихове аутентичне вредности и остварити складну целину са 

дограђеним делом, али само ако за то постоји интересовање. 

За планирање ових објеката не треба стварати обавезу код инвеститора око реконструкције 

историских делова објекта. Њихово навођење је овде само у смислу афирмације. Завод би и у овом 

случају издавао услове као смернице за пројектовање и прихватио обавезу за пружање сваке друге 

помоћи, али само у колико постоји спремност за очување вредности старог објекта. 

Ове карактеристике важе за следеће објекте: 

- Зграда ПТТ и апотеке „Сутјеска", на тргу ЈНА, бр. 1 и 3; 

- Грађевине у улици Светоилијска, бр. 12, 29а, 30, 35, 37, 40 и 41; 

- Грађевине у улици Југ Богданова, бр. 2, 7 и 53; 

- Грађевине у улици Ђорђа Лешњака, бр. 10 и 13; 

- Грађевине у улици Раде Кончара, бр. 10, 12, 19, 42, 44, 60 и 64; 

- Грађевина у улици Ивана Косанчића, бр. 7; 

- Грађевина у улици Марка Црног, бр. 17; 

- Грађевина у улици Љутице Богдана, бр 6; 

- Грађевине у улици Љубљанској, бр. 7 и 48. 

 
IV - Дефинисање урбаних целина 

Просторне целине у Плану ограничене су постојећом саобраћајном мрежом и коритом реке 

Ветернице. Имајући у виду постојеће урбанистичке карактеристике простора као и планску 

документацију на основу које је вршена реализација у предходном периоду, у обухвату Плана 

издвајау се 6 (шест) просторних целина и то: 

 

Целина 1:  П= 10,99ha – грађевински Блок 29 

Граница: на западу је осовина улице Ђуре Салаја, на северу је осовина улице Дубочица, источна 

граница је осовина улице Љутице Богдана, и јужна граница је осовина улице Првомајска. 

Претежна намена: је становање (породично и вишепородично). Спратност објеката породичног 

становања је од П, П+1 до П+1+Пк, док је спратност вишепородичних објеката, који су у јужном делу 

грађевинског Блока, од П+3+Пк до П+10+Пк. Услужне делатности су заступљене дуж улице Ђуре 

Салаја, улице Дубочице и улице Првомајске, као пратећа намена у оквиру зоне становања. Објекти су 

самостални на парцели или су у приземљу стамбених објеката. Од јавних површина и објеката 

заступљене су трафостанице и објекат Средње медицинске школе.  

 

Целина 2:  П= 17,60ha – грађевински Блок 20 

Граница: на западу је осовина улице Љутице Богдана, на северу је осовина улице Дубочица, 

источна граница је осовина улице Јужноморавских бригада и јужна граница је осовина улице Раде 

Кончара и осовина улице Првомајска. 

Претежна намена: је становање. Спратност објеката породичног становања је П, П+1 до 

П+1+Пк. Услужне делатности су заступљене дуж улице Дубочице, улице Јужноморавских бригада и 

улице Раде Кончара, као пратећа намена у оквиру зоне становања. Објекти су самостални на парцели 

или су у приземљу стамбених објеката. Од јавних површина и објеката заступљене су трафостанице, 

објекат Основне школе „Васа Пелагић“ и објекат Опште болнице.  

 

Целина 3:  П= 17,60ha – грађевински Блок 21 

Граница: на западу је осовина улице Јужноморваских бригада, на северу је осовина улице 

Ветерничка, источна граница граница комплекса зелене пијаце и западна обала реке Ветернице и 

јужна граница је осовина Булевара ослобођењa. 
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Претежна намена: у јужном делу је становање, а у северном делу је комунална делатност – 

комбинована пијаца. Спратност објеката породичног становања је П, П+1 до П+2. Објекат 

вишепородичног становања, у јужном делу целине, је спратности П+5. Услужне делатности су 

заступљене дуж улице Јужноморавских бригада, као пратећа намена у оквиру зоне становања. 

Објекти су самостални на парцели или су у приземљу стамбених објеката. У северном делу целине је 

комунална делатност - пијаца, која предстваља јавну површину и објекат јавне намене и заступљене 

су трафостанице. 

 

Целина 4:  П= 9,44ha – грађевински Блокови 18, 19 и делови грађевинских Блокова 16 и 17  

Граница: Креће од кружне раскрснице код Опште болинце, иде ка северу осовином улице Раде 

Кончара, осовином улице Јужноморавских бригада и осовином Булевара ослобођења, онда на истоку 

је западна обала реке Ветернице и осовина улице Светоилијска и на југу је осовина улице 

Делиградске до улице Раде Свилара, где граница иде осовином улице Раде Свилара до кружне 

раскрснице. 

Претежна намена: је пословање и становање. Ово је целина „старе лесковачке чаршије“, која 

представља историјску амбијенталну целину, која поред споменичне вредности представља 

истовремено део савременог градског центра и има значајан динамичан развој. У 

ул.Јужноморавскиих бригада, ул.Светозара Марковића и ул.Светоилијска доминантне су функције 

централних делатности (трговина, занатство, угоститељство, услужне делатности, пословни простор 

и сл.). Целина је у протеклом периоду урбанистички детаљно планирана и делимично реализована. 

Као таква је третирана са циљем оживљавања, растерећења од активности и усмеравањем садржаја на 

оне који су у складу са споменичким вредностима и карактером подручја. 

 Простор је делимично изграђен плански - у зони раскрснице са Булеваром ослобођења и делом 

дуж улице Јужноморавских бригада (пример уређеног занатског центра у маниру чаршије). 

Спратност објеката породичног становања је од П до П+2+Пк, док је спартност вишепородичног 

објекта „Западна капија“ П+3+Пк. 

Од јавних површина и објеката заступљене су: трафостанице, Здравствена станица бр.3, Главна 

пошта Лесковац, Телеком Србија, ЈКП „Комуналац“ Лесковац. Такође постоје и верски објекат 

Римокатоличке цркве и објекти и површине посебне намене обележени бројем 3.  

Целина представља урбанистичку целину и специфичан објекат: Стара занатско-трговачка 

чаршија Лесковац / архитектонско - урбанистичка амбијентална целина Лесковац. 

Јужни део ове целине је простор са могућом појавом условно или потпуно нестабилног терена. 

 

Целина 5:  П= 7,31ha – делови грађевинских Блокова 16 и 17 

Граница: граница почиње у раскрсници улица Раданске, Милоша Обилића, Југ Богдана и Раде 

Свилара, па скреће ка северу осовином улице Делиградске, на исток западном обалом реке 

Ветернице, скреће ка југу осовином улице Милоша Обилића до раскрснице одакле је граница и 

започела.  

Претежна намена: је становање (породично). Спратност објеката породичног становања је од П  

до П+2+Пк. Услужне делатности су заступљене дуж улице Светоилијске, као пратећа намена у 

оквиру зоне становања. Од јавних површина и објеката заступљене су трафостанице, Установа за 

одрасле и старије „Лесковац“, Историјски архив, Ватрогасни дом, Полицијска испостава „Север“, 

Одељење за ванредне ситуације Лесковац, комплекс Пољопривредне саветодавне и стручне службе 

ДОО Лесковац, МЗ „Хисар“ и објекат ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Шума“ Лесковац. Такође, у 

овој целини је објекат Хришћанско-бабтистичке цркве. 

Целина је простор са могућом појавом условно или потпуно нестабилног терена. 

 

Целина 6:  П= 3,75ha – река Ветерница 

Граница: део катастарске парцеле реке Ветернице од улице Ветерничке на северу до улице 

Милоша Обилића на југу. 

Претежна намена: је водно земљиште. 

 

 

Целокупни обухват ПГР-е 2 је специфичан по разноврсној намени, пре свега свом положају – 

„ЦЕНТАР - ЗАПАД“, са зоном у којој је акценат на културном и историјском наслеђу - остаци 

„старе лесковачке чаршије“, зона дуж улице Јужноморавских бригада са запуштеним 

грађевинским фондом, делом поред реке са западне обале у односу на ужи центар града, где је 

неопходна пажљива урбана обнова (започета, према ранијој планској документацији) значајног 

градског језгра са густо изграђеним стамбеним ткивом – углавном породично становање, а 

местимично и вишепородично са протканим јавним садржајима у обухвату целог подручја 
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плана. Све наведено упућује на свеобухватно планирање и спровођење Плана на предметном 

простору. 

 

А) Објекти и површине јавне намене 

У границама Плана заступљени су следећи објекти и површине јавне намене, сви у грађевинском 

подручју: 

 

Образовање: Основна школа „Васа Пелагић“, налази се у централном делу грађевинског Блока 

20 (целина 2), својим положајем и капацитетом задовољава планиране потребе у наредном периоду за 

овај део града у систему основног образовања. Објекат школе је доброг бонитета, спартности делом 

П, где је фискултурна сала, а делом С+П+1. Школа има функционално двориште, са игралиштем и 

простором за одмор. Настава се одвија у две смене.  

Средња медицинска школа, налази се у централном делу грађевиског Блока 29 (целина 1), 

приземна, атријумског типа и изграђена недавно на темељима где је био монтажни објекат. Нема 

фискултурну салу, али има уређено двориште са спортским тереном и паркингом за сопствене 

потребе. 

 

Социјална заштита: Установа за одрасле и старије „Лесковац“ налази се у средишњем делу 

грађевинског Блока 17 (целина 5), који омогућава смештај и здравствену бригу о старим и 

незбринутим особама, за подручје града и шире, на нивоу републичке установе у систему социјалне 

заштите. Установа је основана 16.10.1964.године. Овај објекат се састоји од три ламеле и периодично 

је дограђиван и надграђиван до спратности П+3+Пк. Својим капацитетом од 180 лежајева и 

величином садашње парцеле, не испуњава потребе које се за ову намену јављају током последњих 

година и планирају даљим развојем. Нарочито је изражена потреба за одвајањем стационарног, 

односно дела где су непокретна лица, од осталог где су покретна и полупокретна лица. 

 

Здравство: Општа државна болница (главна зграда и више мањих објеката у болничком кругу 

које чине болнички комплекс) као секундарни вид здравствене заштите, у грађевинском Блоку 20 

(целина 2), задовољава овај вид здравствене заштите на нивоу града и округа у смислу капацитета, 

али уз потребу да се у оквиру комплекса реше пратеће функције и омогући несметано кретање унутар 

и око болнице (пешачко кретање, ургентна возила, одвајање чистих од нечистих путева, јасно 

дефинисање главног и економског улаза, и сл.). 

У улици Бранислава Нушића, у грађевинском блоку 18 (целина 4), налази се здравствена станица 

бр.3, као облик примарне здравствене заштите.  

 

Култура: Историјски архив је објекат у коме се чува архива и целокупна одложена 

документација града Лесковца. Основан је још давне 1954.године. На садашњој локацији, у улици 

Раде Свилара, у грађевинском Блоку 17 (целина 5) налази у згради (бивше интерно одељење), којa је 

добијенa на трајно коришћење, од 1973.године. Сам објекат је на лошој позицији и нема адекватне 

услове за ову намену, те такође нису задовољени урбанистички нормативи. Спартност објекта је П+1.  

 

Администрација и управа: Главна пошта Лесковац, као радна јединица ЈП ПТТ саобраћаја 

Србија, лоцирана је у улици Светозара Марковића, у североисточном делу грађевинског блока 17 

(целина 4), доброг бонитета, спратности П+2. Објекат задовољава потребе за даљи плански период. 

Надовезујући се на објекат Главне поште, са јужне стране, лоциран је објекат Телеком Србија, 

доброг бонитета, спартности П+3. Објекат задовољава потребе за даљи плански период. 

У средишњем делу грађевинског Блока 17 (целина 5), између улица Југ Богданове, Боре 

Станковић и Делиградске, налази се објекат у коме су смештени: Полицијска испостава „Север“ 

(део полицијске управе Лесковац), Одељење за ванредне ситуације Лесковац и Ватрогасни дом. 

Део овог објекта је спратности П+1, а део П+3. Како простор Ватрогасног дома не задовољава 

потребе које им пружа исти, потребно је извршити измештање истог, на локацију у ПГР-у 16, а на 

рачун ширења Установе за одрасле и старије „Лесковац“. 

Такође, у средишњем делу овог грађевинског блока, орјентисан према ул.Југ Богдановој је и 

комплекс Пољопривредне саветодавне и стручне службе ДОО Лесковац. Пољопривредна стручна 

служба Лесковац покрива подручје Јабланичког округа са својих  шест општина – Лесковац, Лебане, 

Власотинце, Бојник, Медвеђа и Црна Трава. На комплексу се налазе: објекат у коме су смештене 

канцеларије и лабараторије, средњег бонитета, спратности делом П+Пк, а делом П и гараже, доброг 

бонитета, спратности П. Потребно је извршити измештање овог комплекса, такође на рачун ширења 

Установе за одрасле и старије „Лесковац“. 
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У дубини грађевинског Блока 18 (целина 4), на КП бр. 4859/1 КО Лесковац, а орјентисани према 

улици Светозара Марковића, налази се део ЈКП „Комуналац“ Лесковац, и то погребна и 

димничарска служба. На овој парцели се такође налази и Сигнал сервис Лесковац, који се бави 

израдом саобраћајне сигнализације. Објекти где су смештене службе су мешовитог и слабог 

бонитета, спратности П. 

У грађевинском Блоку 16 (целина 5), на раскрсници ул.Делиградске и ул.Светоилијске налази се 

објекат Месне заједнице „Хисар“, доброг бонитета и спратности П+Пк. Објекат је орјентисан према 

ул.Делиградској. 

Такође, у овом грађевинксом Блоку, а источно од објекта Месне заједнице налази се објекат ЈП 

„Србијашуме“ Београд, ШГ „Шума“ Лесковац. Објекат је доброг бонитета, спратности П+2. 

 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћајна инфраструктура  /трасе, коридори и регулације саобраћајница/ 

Постојећа улична мрежа у обухвату плана се на добром делу стихијски развијала, тако да се не 

може подвести ни под један тип. Окосницу уличне мреже предстваљају улица Првомајка, улица 

Светозара Марковића, улица Јужноморавских бригада, улица Дубочица и улица Ђуре Салаја. Такође, 

у ту групу улазе и улице Милоша Обилића и Раде Кончара које још нису реализоване према планској 

документацији. Регулације улице Првомајске и Милоша Обилића су дефинисане ПГР-ом 5. Улица 

Првомајска је реконструисана у пуном профилу са комплетном инфраструктуром, са 

бициклистичким стазама и обостраним аутобуским стајалиштима. 

Улица Светозара Марковића, део улице Јужноморавских бригада (од улице Светозара Марковића 

до улице Раде Кончара) и улица Раде Кончара се поклапају са правцем пружања државног пута IБ 

реда број 39 - Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац – Лебане – Медвеђа - Приштина – Пећ - 

државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор). Улице Раде Кончара је једносмерна са 

смером према западу, а улица Светозара Марковића са смером одвијања саобраћаја према истоку. 

Део улице Јужноморавских бригада, од улице Раде Кончара до северне границе плана, се поклапа са 

правцем пружања државног пута IIA реда број 158 – Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – 

Јагодина – Ћуприја – Параћин - Ражањ – Алексинац – Ниш – Дољевац – Лесковац – Владичин Хан – 

Врање – Бујановац – државна граница са БЈР Македонијом (у тренутку доношења Плана овај део 

улице више не представља државни пут IIA реда број 158 на основу Уредбе о изменама Уредбе о 

категоризацији државних путева објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 93/15). 

Габарити улица су ограничени ивичном градњом, што је посебно изражено код улице Дубочице и на 

добром делу секундарне мреже. Секундарна мрежа је у деловима града јужно од пијаце у улици 

Јужноморавских бригада, са обе стране улице Јужноморавских бригада, са лошим геометријским 

карактеристикама, а габарити улица се крећу од 3,00m до 5,00m, и блокирани су стамбеним и 

пословним објектима. У обухвату улица Раде Кончара, Светозара Марковића и Бранислава Нушића, 

улична мрежа и не постоји већ се до објеката прилази преко приватних пролаза или путем 

службености пролаза преко грађевинских парцела. На добром делу улица нису реализоване попречне 

везе у добром броју случајева због дивље градње. Осећа се озбиљан недостатак комуникације са 

западне стране реке. Коловоз на добром делу мреже су реализовани, а тротоари на мањем делу улица.  

Организован систем паркирања је присутан само уз пијацу у улици Јужноморавских бригада и 

окиру комплекса Опште болнице. Доминантан вид паркирања у централној зони је улично паркирање 

које возачи најрадије примењују пре свега због близине објекту који је циљ путовања. Тренутно се 

користе коловозне површине за паркирање на улицама Јужноморавских бригада, Раде Кончара и 

Светозара Марковића.  

Реализованих аутобуских стајалишата има само у улици Првомајској.  

Бензинских станица на подручју нема, јер је постојећа бензинска станица код поште затворена и у 

току је пренамена објекта и простора око ње. 

 

Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање: Снабдевање корисника на подручју Плана врши се из централног система 

водоснабдевања Лесковца.  

До корисника се вода доводи постојећом водоводном мрежом, која  је делимично у лошем стању. 

Честе су хаварије пре свега код азбестцементних цевовода. 

Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су: 

- Цевовод профила ДЛ Ø500mm и КМ Ø400 mm у ул.1. Маја; 

- Цевовод профила КМ Ø400mm у ул.Раде Свилара и у ул.Ђуре Салаја; 

- Цевовод профила С Ø300mm у ул.Пасјачког Одреда; 

- Цевовод профила С Ø200mm у ул.Јужноморавских бригада; 

- Цевовод профила С Ø150mm у ул.Васе Пелагића; 
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- Цевовод профила КМ Ø225mm у ул.Милоша Обилића; 

- Цевовод профила КМ Ø160mm у ул.Делигратској; 

- Цевовод профила ПЕ Ø225mm у ул.Раде Кончара и 

- Цевовод профила ПЕ Ø160mm у ул.Светозара Марковића. 

Положај свих постојећих објеката водоснабдевања дат је у графичком прилогу. 

 

Одвођење отпадних и атмосферских вода: Примењени систем на подручју Плана је делом 

општи, а мањим делом сепарациони. Изграђена канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода 

је веома мало развијена, има два излива у реку Ветерницу, код моста код главне поште. 

Канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода постоји само у ул.Раде Свилара, 

ул.Пасјачког Одреда и ул.Светозара Марковића и делом у ул.Милоша Обилића. Постојећа 

канализациона мрежа је задовољавајућа и по капацитету и по квалитету и саставни је део градског 

система одвођења отпадних и атмосферских вода.  

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

- Колектор профила Б 600/900mm у ул.Љутице Богдана; 

- Колектор профила Б 600/1100mm и КЦ-Т Ø1000 mm у ул.Ђуре Салаја; 

- Колектор профила КЦ-Т Ø600mm и КЦ-Т Ø800 mm у ул.Јужноморавских бригада; 

- Колектор атмосферских вода профила КЦ-Т Ø600mm у ул.Раде Свилара; 

- Колектор атмосферских вода профила КЦ-Т Ø600mm у ул.Светозара Марковића и 

- Колектор атмосферских вода профила КЦ-Т Ø800mm у ул.Пасјачког Одреда. 

Положај постојеће канализационе мреже дат је у графичком прилогу. 

 

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 

подручија, 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 „Васа Пелагић“, 

- ТС 10/0.4 кV „Боре Пиксле“, 

- ТС 10/0.4 кV „Раде Кончар“, 

- ТС 10/0.4 кV „Зелена пијаца стара“, 

- ТС 10/0.4 кV „Зелена пијаца нова“, 

- ТС 10/0.4 кV „Бранислава Нушића“, 

- ТС 10/0.4 кV „Болница“, 

- ТС 10/0.4 кV „Западна капија“, 

- ТС 10/0.4 кV „Три шешира 1“, 

- ТС 10/0.4 кV „Три шешира 2“, 

- ТС 10/0.4 кV „Три шешира нова“, 

- ТС 10/0.4 кV „Занатски центар“, 

- ТС 10/0.4 кV „Пошта“, 

- ТС 10/0.4 кV „Делиградска“ и 

- ТС 10/0.4 кV „Првомајска“. 

 

Топлификација: Топлана "С-17" се, због немогућности повећања у грађевинском смислу и не 

могућности конверзије на гас као енергент, предвиђа да измести. Котлови су на мазут, укупне снаге 

6,6МW (3х2,2МW), стим да ће се извршити конверзија истих на гас. 

На подручју обухвата Плана на систем градске топлане су прикључени следећи корисници:  

- из топлане „С-17“ - Главна пошта, апотека „Сутјеска“ и Геронтолошки центар и 

- из топлане „Дубочица“ – зграда „Западна капија“ и Историјски архив. 

Из котларнице у Општој болници се топлом водом напаја и Средња медицинска школа. 

 

Гасификација: Градска гасна мрежа је комплексан систем који се састоји из мернорегулационих 

станица и дистрибутивне гасне мреже. Дистрибутивна гасна мрежа до 4 bar-a је изведена у улицама 

Раде Кончара и Светозара Марковића, али још није повезана на систем гасовода. 

 

Обновљиви извори енергије: Коришћење обновљивих извора енергије на подручју Плана још увек 

није присутно. Могуће је користити енергију сунца.  
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Телекомуникациона инфраструктура: На простору обухвата Плана постоји изграђена 

телекомуникациона инфраструктура која се састоји од каблова приступне мреже, локалних и 

магистралних оптичких каблова и остале телекомуникационе опреме. Изграђена фиксна ТК мрежа је 

децентрализована у једној фази децентрализације и дигитализована у потпуности. Дистрибутивна 

мрежа припада приступној мрежи АТЦ „Пошта“. У цеви кабловске канализације уграђени су 

дистрибутивни каблови бакарне приступне мреже и оптички каблови локалне и магистралне равни. 

 

Комунална инфраструктура  

Управљање отпадом: Успостављање и јачање одрживог интегралног система управљања 

отпадом, у правцу смањења загађења животне средине и деградације простора. 

 

Пијаце: Пијаца у ул.Јужноморавских бригада, налази се у грађевинском блоку 21 (целина 3). 

Према врсти промета ово је пијаца на којој се обавља промет на мало, а према врсти робе предстваља 

комбиновану пијацу, дакле има зелени део, на коме се продају пољопривредни производи  и  робни 

део, на коме се врши промет занатским производима и робом широке потрошње. Према радном 

времену ова пијаца је стационарна. Простор је дефинисан и уређен као отворена пијаца са уређеним 

тезгама, које су са свих страна окружене низовима проходних локала орјентисаних према ободним 

улицама. Један део пијаце је надкривен надстрешницом од челичне конструкције, а у источном делу 

је изграђена млечна хала, површине око 300m
2
. На простору пијаце налазе се и управа саме пијаце и 

других комуналних служби, у објектима који су неусловни. 

 

Зеленило: Зелене површине јавног коришћења су заступљене у потцелини 1б и као линијско 

зеленило дуж главних улица Светоилијске, Јужноморавских бригада и Светозара Марковића, као и на 

тргу код Поште и на Тргу ЈНА. У потцелини 1б је једина јавна зелена површина намењена рекреацији 

и гравитирајућих становника, углавном деце, тако да је опремљена отвореним спортским тереном и 

дечијим мобиијаром за игру. На трговима и платоима зеленило је веома слабо заступљено. 

Најзаступљеније зеленило у обухвату је у оквиру породичног становања унутар блокова. 

Зелене површине ограниченог коришћења представљају површине јавне намене у оквиру других 

- претежних намена, мада имају ограничен приступ због свог локалног карактера и релативно малог 

броја гравитирајућих корисника. Ту спадају зелене површине комплекса Опште болнице, школског 

комплекса ОШ „Васа Пелагић“ у целини 2, комплекса Средње медицинске школе у целини 1, као и 

линијско зеленило уз обалу реке Ветернице. Зеленило комплекса Опште болнице је добро 

функционално осмишљено са густим тампоном- баријером према осталим наменама и разнородним 

елементима намењеним разним корисницима, и чини целину са зеленилом око Дома Здравља и парка 

„9 Југовића“. Школски комплекси оплемењени су зеленилом које сасвим испуњава своју улогу. 

Зелене површине кеја реке Ветернице су прилично заступљене, обзиром да је највећим делом ток 

реке са регулисаним коритом. Блоковско зеленило је заступљено у оквиру зграда Три шешира у 

целини 1 и добро је одржавано, обзиром да је процентуално с малим учешћем у оквиру комплекса. 

Као пратећа намена у оквиру напред поменуте намене је спорт и рекреација. Заступљена је у 

подцелини 1б, у виду отвореног комбинованог спортског терена за спортове са лоптом. У планском 

обухвату нема посебних и специјализованих објеката намењених спорту.  

 

Заједничка блоковска површина: Слободне површине око објеката вишепородичног становања 

представљају заједничке блоковске површине унутар којих су дефинисане колске и пешачке 

комуникације, отворени паркинзи, као и постојеће трафостанице, спортски терени, зелене површине 

и слично. 

 

Б) Објекти и површине посебне намене: У складу са условима Министарства одбране (Сектор за 

материјалне ресурсе - Управа за инфраструктуру), бр.1628-6, од 29.07.2010.године, на подручју Плана 

налази се неперспективни комплекс посебне намене, обележен бројем 3 – „Клуб ВС“, а који није 

неопходан за функционисање Војске Србије. На простору се налазе Клуб ВС, амбуланта, 

трафостаница, игралиште и надстрешница за паркирање возила. За ову непокретност може се 

дефинисати друга намена. У функцији развоја јавно-социјалне инфраструктуре, предлаже се да 

приоритет овог објекта буде јавна намена (пре свега културе, школства и сл.). 

У протеклом периоду регулисани су својински односи Војске Србије и града Лесковца, а ради 

прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и побољшања 

материјалног положаја Војске Србије.  
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В) Објекти и површине остале намене 

Становање: На подручју плана доминантна функција је становање. Заступљена су два основна 

облика становања: породично и вишепородично. Обликовање ове зоне условљено је наслеђем и 

тендецијама за формирање нових препознатљивих амбијената. Не треба занемарити традицију градње 

на регулацији које чине препознатљиве амбијенте. 

 

Пословање (централне делатности): Објекти пословања/услуга су пратеће функције општег 

значаја. Најраспрострањенији су услужни садржаји дуж главних праваца ул.Јужноморавских бригада, 

ул.Светоилијске, ул.Светозара Марковића и ул.Рада Кончара. Доминантне су различите услуге: 

фризери, сервиси са трговином, посластичаре, лимарске услуге, часовничар, кројачке услуге, брза 

храна, каменоресци, електросервиси, пекаре и слично. Многи стари занати који су били заступљени 

на овом простору су изумрли и временом прерасли у трговачке локале. Такође је заступљено 

угоститељство и трговина у великој мери дуж ових праваца. 

 

Верски објекат: Хришћанско-бабтистичка црква - налази се у југоисточном делу планског 

обухвата, у грађевинском Блоку 16 (целина 5), на раскрсници улица Делиградске и Ивана Косанчића. 

Историја ове цркве у Лесковцу је дуга скоро четрдесет година. Објекат је доброг бонитета и 

спратности П+1. Комплекс заузима површину од 2,35аri.  

Римокатоличка Црква - Објекат се налази у грађевинском блоку 18 (целина 4), у најужем 

градском центру, у улици Бранислава Нушића. Комплекс је уређен и ограђен оградом и заузима 

површину од око 5,12ari. 

 

Г) Водно земљиште: представља регулисано корито реке Ветернице и одређују се смернице за 

уређење (целина 6). 

 

Биланси површина постојећег стања у планском обухвату приказан је табелом према постојећој 

намени: 

Табела 1. - Преглед постојећег стања намена површина 
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1. Породично становање 
27,36 59,3 

2. Вишепородично становање 0,54 1,05 

3. Пословање - централни садржаји  4,30 8,4 

4. Верски објекат 0,02 0,04 
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1. Саобраћајне површине 8,73 16,97 

2. Образовање 1,86 3,62 

3. Здравствена заштита 3,02 5,87 

4. Социјална заштита 0,21 0,41 

5 Култура 0,05 0,10 

6. Администрација и управа 0,56 1,10 

5. Комунална инфраструктура  1,79 3,48 

6. Јавно зеленило 0,54 1,05 

7. Посебна намена 0,56 1,09 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 49,54 96,31 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ - Корито реке Ветернице 1,9 3,69 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 2 51,44 51,44 
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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 

КАРАКТЕРИСТИКАМА 

Подела на блокове у границама ПГР-а задржана је да би се одржао континуитет са постојећом 

урбанистичком документацијом и ради ефикаснијег формирања информационе основе јер су подаци 

релевантни за израду ГУП-а углавном везани за овакву поделу. 

 

Целокупно подручје Плана представља просторно функционалну целину -  I ЦЕНТАР са 

подцелином Iб – ЦЕНТАР ЗАПАД. Обухваћено је првим прстеном саобраћајница и у њему је 

смештен већи број централних функција и становање углавном средњих густина, а у свему према 

подацима приказаним у изводу из следеће табеле: 

Табела 2. - Извод из табеле ГУП-а - подела на просторне целине  

Број и 

назив целине 

Број 

подцелине 

Број ПГР-а 

(зоне) 
БРОЈ БЛОКА НАЗИВ 

ПОВРШИНА 

(ha) 

I 

ЦЕНТАР 
Iб 2 

16, 17, 18, 19, 20, 

21 и 29 

ЦЕНТАР - 

запад 
51,44 

 
Ради очувања карактера и специфичности простора у захвату Плана, посебно ради побољшања 

опште урбане и просторне структуре у грађевинском и осталом земљишту, одржање и побољшање 

укупног еколошког капацитета, извршена је подела на целине и подцелине, препознатљиве просторне 

јединице дефинисане на основу положаја, природних карактеристика, створених вредности и 

планских поставки, које захтевају посебне услове и режиме заштите, уређења и коришћења 

земљишта.  

 
2.1.1. Oпис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне 

Простор обухваћен Планом налази се у границама грађевинског подручја и подељен је на 

просторне целине у чијим оквирима налазе се урбанистичке зоне и комплекси. 

Грађевинско земљиште представљају: површине и објекти јавне намене, мрежа саобраћајне и 

остале инфраструктуре и површине и објекти остале намене (становање, пословање и сл.). 

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

- План намене површина.  

Поделом на целине у планираном грађевинском подручју није мењана основна функционална 

организација. 

Просторне целине физички су ограничене саобраћајницама и коритом реке Ветернице и одређене 

су према: доминантној намени, компатибилности садржаја, инфраструктурној опремљености, уличној 

матрици, као и потреби јаснијег дефинсања вредности грађевинског земљишта и објеката.  

За одређене целине, које представљају завршену целину, не предвиђа се даља разрада. Услови за 

унапређење се дају на основу Плана генерале регулације 2. 

За просторе који нису детаљније разрађивани или представљају девастирано грађевинско 

земљиште где је неопходна урбана обнова, обавезна је  израда Урбанистичког пројекта за 

урбанистичко архитектонску разраду локације. 

 

Имајући у виду оцену постојећег стања са билансима површина и смернице прописане ГУП-ом 

Лесковца од 2010. до 2020.године, подручје Плана генералне регулације 2 подељено је на шест (6) 

просторних целина.  

 
Целина 1:  П= 10,99ha – грађевински Блок 29 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања и зона пословања. 

У оквиру целине издвајају се четири подцелине: 1а, 1б, 1ц  и 1д. 

Граница: Просторни положај целине дефинисан је у западном делу обухвата Плана и задржава 

границу описану у постојећем стању. 

 

Подцелина 1а: П= 1,90ha – део грађевинског Блока 29 
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Земљиште: Грађевинско. 

Граница: Северна /осовина ул.Дубочица, источна /осовина ул.Љутице Богдана, јужна /осовина 

ул.Јелене Костић и западна /осовина ул.Ђуре Салаја. 

 Намена: Зона становања (породично и породично са централним садржајима). 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење кроз повећање животног 

стандарда, повећање стамбеног простора. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује 

према параметрима дефинисаним за ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне и дуж улица Дубочица и Ђуре Салаја, 

као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и унапређују према 

смерницама из Плана. 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем парцела 

према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се директно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 

Подцелина 1б: П= 3,22ha – део грађевинског Блока 29 

Земљиште: Грађевинско. 

Граница: Северна /осовина ул.Јелене Костић, источна /осовина ул.Љутице Богдана, јужна 

/осовина ул.Боре Пиксле и западна /осовина ул.Ђуре Салаја. 

 Намена: Зона становања (породично, породично са централним садржајима) и зона пословања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење кроз повећање животног 

стандарда, повећање стамбеног простора. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује 

према параметрима дефинисаним за ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне и дуж улице Ђуре Салаја, самостални 

објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и унапређују према смерницама из 

Плана. 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем  

парцела према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 

локације.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Планира се изградња објеката у северозападном делу подцелине. Услови за изградњу на овом 

простору – комплексу, као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања објеката 

прецизније ће се разрадити кроз израду Урбанистичког пројекта. 

Реализација и спровођење: За зону породичног становања реализација према смерницама из 

Плана генералне регулације 2, док је за простор намењен и одређен за зону пословања обавезна 

израда Урбанистичког пројекта. 

 

Подцелина 1ц: П= 3,39ha – део грађевинског Блока 29 

Граница: Северна /осовина планиране ул.Боре Пиксле, источна /осовина ул.Пусторечка и 

ул.Љутице Богдана, јужна /осовина ул.Првомајска и западна /осовина ул.Ђуре Салаја. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично и вишепородично) и зона пословања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

 Планира се: Задржава се постојеће вишепородично становање у југозападном и југоисточном 

делу подцелине. 

У западном делу подцелине даје се могућност градње вишепородичних објеката, али на основу 

пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације. 
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Такође, у северном и североисточном делу подцелине, у зони изграђених породичних објеката 

постоји могућност урбане обнове, укрупњавање парцела према параметрима за ову зону на основу 

пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Породично становање у источном делу подцелине се задржава и даје се могућност његовог 

унапређења кроз повећање животног стандарда, повећање стамбеног простора.  

Планира се изградња објеката намењених пословању, у јужном делу подцелине. 

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: За део подцелине - зону породичног становања реализација према 

смерницама из Плана генералне регулације 2, док је за простор намењен вишепородичном становању 

обавезна израда Урбанистичког пројекта (три Урбанистичка пројекта). 

 

Подцелина 1д: П= 2,47ha – део грађевинског Блока 29 

Граница: Северна /осовина ул.Боре Пиксле, источна /осовина ул.Љутице Богдана, јужна и западна 

/осовина ул.Пусторечке. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично, породично са централним садржајима) и зона образовања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење кроз повећање животног 

стандарда, повећање стамбеног простора. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује 

према параметрима дефинисаним за ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем  

парцела према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко архитектонску разраду 

локације.  

Задржава се постојећи комплекси средњег образовања, без могућности ширења. Унапређење зоне 

образовања своди се на уређење постојећег школског комплекса, доградњу, али и реконструкцију 

појединих објеката и адаптацију постојећих објеката, како би се оспособили за што функционалније 

одржавање наставе, у складу са прописима за ову врсту објеката.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: За зону породичног становања и зону образовања реализација према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 
Целина 2:  П= 17,60ha – грађевински Блок 20 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања, зона образовања и зона здравства. 

У оквиру целине издвајају се пет подцелина: 2а, 2б, 2ц, 2д и 2е. 

Граница: Просторни положај целине дефинисан је у западном делу обухвата Плана и задржава 

границу описану у постојећем стању. 

 

Подцелина 2а: П= 3,48ha – део грађевинског Блока 20 

Земљиште: Грађевинско. 

Граница: Северна /осовина ул.Дубочица, источна /осовина ул.Јужноморавских бригада, јужна 

/осовина ул.Васе Пелагића и западна /осовина ул.Љутице Богдана. 

 Намена: Зона становања (породично и породично са централним садржајима). 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Претежна намена у оквиру целине је породично становање, која се задржава и 

унапређује према параметрима за зону становања. Могућа је изградња садржаја компатибилних 

намена, а забрањена изградња садржаја који би угрозили претежну намену и угрозили животну 

средину. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним за 

ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне дуж улица Дубочица и Јужноморавских 

бригада, као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и 

унапређују према смерницама из Плана. 
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У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем парцела 

према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Подцелина се налази у зони шире амбијенталне заштите. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се директно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 

Подцелина 2б: П= 3,40ha – део грађевинског Блока 20 

Земљиште: Грађевинско. 

Граница: Северна /осовина ул.Васе Пелагића, источна /осовина ул.Марка Црног, јужна /осовина 

ул.Љубљанска и западна /осовина ул.Љутице Богдана. 

 Намена: Зона становања (породично и породично са централним садржајима). 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Претежна намена у оквиру целине је породично становање, која се задржава и 

унапређује према параметрима за зону становања. Могућа је изградња садржаја компатибилних 

намена, а забрањена изградња садржаја који би угрозили претежну намену и угрозили животну 

средину. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним за 

ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем парцела 

према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: Садржаји у обухвату подцелине реализују се директно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 
Подцелина 2ц: П= 2,12ha – део грађевинског Блока 20 

Земљиште: Грађевинско. 

Граница: Северна /осовина ул.Васе Пелагића, источна /осовина ул.Јужноморавских бригада, 

јужна /осовина ул.Ђуре Даничића и осовином планираног наставка ул.Ђуре Даничића и западна 

/осовина ул.Марка Црног. 

 Намена: Зона становања (породично и породично са централним садржајима) и зона образовања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Претежна намена у оквиру целине је породично становање, која се задржава и 

унапређује према параметрима за зону становања. Могућа је изградња садржаја компатибилних 

намена, а забрањена изградња садржаја који би угрозили претежну намену и угрозили животну 

средину. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним за 

ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем  

парцела према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 

локације.  

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне дуж улице Јужноморавских бригада, 

као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и унапређују према 

смерницама из Плана. 

Комплекс основне школе са јужне и источне стране треба јавном површином - улицом да се одвоји 

од индивидуалног становања. Овај комплекс се задржава и унапређење зоне образовања своди се на 

уређење школског комплекса, реконструкцију појединих објеката и адаптацију постојећих објеката 

(фискултурна сала, отворени терени, кабинети, специјализоване учионице, здравствени блокови), 

како би се оспособили за што функционалније одржавање наставе, у складу са прописима за ову 

врсту објеката, али евентулано и доградњу.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се директно  према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 
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Подцелина 2д: П= 4,53ha – део грађевинског Блока 20 

Земљиште: Грађевинско 

Граница: Северна /осовина ул.Ђуре Даничића и осовином планираног наставка ул.Ђуре 

Даничића, источна /осовина ул.Јужноморавских бригада, јужна /осовина ул.Раде Кончара и западна 

/осовина ул.Марка Црног. 

 Намена: Зона становања (породично и породично са централним садржајима). 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Претежна намена у оквиру подцелине је породично становање, која се задржава и 

унапређује према параметрима за зону становања. Могућа је изградња садржаја компатибилних 

намена, а забрањена изградња садржаја који би угрозили претежну намену и угрозили животну 

средину. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним за 

ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем парцела 

према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: Садржаји у обухвату подцелине реализују се директно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 
Подцелина 2е: П= 4,13ha – део грађевинског Блока 20 

Земљиште: Грађевинско. 

Граница: Северна /осовина ул.Љубљанске, источна /осовина ул.Марка Црног, јужна /осовина 

ул.Раде Кончара и ул.Првомајска и западна /осовина ул.Љутице Богдана. 

 Намена: Зона становања (породично и породично са централним садржајима) и зона здравства. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Задржава се постојећи комплекс Опште болнице и унапређује се и модернизује. 

Потребно је дефинисати у оквиру комплекса пратеће функције и омогући несметано кретање унутар 

и око болнице (пешачко кретање, ургентна возила, одвајање чистих од нечистих путева, јасно 

дефинисање главног и економског улаза, и сл.). 

Породично становања се задржава и унапређује према параметрима за зону становања. Могућа је 

изградња садржаја компатибилних намена, а забрањена изградња садржаја који би угрозили 

претежну намену и угрозили животну средину. 

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне дуж улице Раде Кончара, као 

самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и унапређују према 

смерницама из Плана. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се директно  према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 
Целина 3:  П= 4,12ha – грађевински Блок 21 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања, зона пословања и комуналне делатности.  

У оквиру целине издвајају се две подцелине: 3а и 3б. 

Граница: Просторни положај целине дефинисан је у североисточном делу обухвата Плана и  

задржава границу описану у постојећем стању. 

 
Подцелина 3a: П= 2,08ha – део грађевинског Блока 21 

Граница: Северна /осовина ул.Ђуре Даничића, источна /западна обала реке Ветернице, јужна 

/осовина Булевара ослобођења и западна /осовина ул.Јужноморавских бригада. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично и вишепородично, са централним садржајима). 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

 Планира се: Задржава се постојеће вишепородично становање у јужном делу подцелине. 

Такође, породично становање у источном делу подцелине се задржава и даје се могућност његовог 

унапређења кроз повећање животног стандарда, повећање стамбеног простора. Постоји могућност 
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урбане обнове, укрупњавање парцела према параметрима за ову зону на основу пројекта за 

урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне дуж улице Јужноморваских бригада, 

као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, задржавају се и унапређују према 

смерницама из Плана. 

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Планирана је саобраћајница уз западну обалу реке Ветернице (од моста у Булевару особођења до 

моста код Поште) која је пешачка, али у одређеним ситуацијама може да се користи и за интервентна 

возила. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се директно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 
Подцелина 3б: П= 2,04ha – део грађевинског Блока 21 

Граница: Северна /осовина ул.Ветерничка, источна /западна обала реке Ветернице, јужна /осовина 

ул.Ђуре Даничића и западна /осовина ул.Јужноморавских бригада. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Комунална делатност и зона пословања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

 Планира се: Задржава се постојећа комунална делатност – пијаца. Задржава се и зона пословања 

(услужне делатности) по ободу комплекса пијаце према ул.Ветерничкој, ул.Јужноморавских бригада 

и ул.Ђуре Даничића. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се по Урбанистичком 

пројекту. 

 

Целина 4:  П= 9,43ha – грађевински Блок 18, Блок 19 и део Блока 17 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично и вишепородично) и зона пословања (услужне делатности), 

зона здравства и верски објекат. 

У оквиру целине издвајају се две подцелине: 4а, 4б и 4ц. 

Граница: Просторни положај целине дефинисан је у централном делу обухвата Плана и задржава 

границу описану у постојећем стању. 

Целина представља урбанистичку целину и специфичан објекат: Стара занатско-трговачка 

чаршија Лесковац / архитектонско - урбанистичка амбијентална целина Лесковац. 

 

Подцелина 4a: П= 5,55ha – грађевински Блок 18 

Граница: Северна /осовина ул.Раде Кончара, источна /осовина ул.Јужноморавских бригада, јужна 

/осовина ул.Светозара Марковића. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања, зона пословања, зона здравства и верски објекат. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

 Планира се: Зонирање намена извршено је на бази традиционалног садржаја чаршије и потреба за 

проширивањем супраструктурних фондова разноврсним делатностима за којима се исказује потреба 

током времена. Дуж улица Светозара Марковића и Јужноморавских бригада предвиђа се као 

доминантно задржавање зоне пословања, проширавање и унапређивање постојећих функција 

централних делатности (трговина, занатство, угоститељство, услужне делатности, пословни простор 

и сл.). 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем парцела 

према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације.  

Дуж улице Раде Кончара и у северозападном делу блока који гравитира тој улици доминантна 

функција је становање у породичним зградама. Могуће је међусобно прожимање функција зависно од 

потреба корисника урбанистичке парцеле (стамбени простор у вишим етажама пословног објекта, 

пословни простор у приземљу стамбеног објекта). 

Објекат Дома Војске Србије се пренамењују у друге садржаје према потребама и програму града. 

У подцелини планиране су три гараже. 

Задржава се објекат Здравстене станице бр.3 и задржава се такође и верски објекат Римокатоличке 

цркве. 
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Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Реализација и спровођење: Садржаји у обухвату подцелине реализују се директно по 

параметрима датим Планом генералне регулације 2, али у западном делу подцелине прописана су два 

Урбанистичка пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације (зграда „Западна капија – 

север“ и пословни објекат са гаражом) и у источном делу подцелине предвиђена су два Урбанистичка 

пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације (стари занатски центар и простор Ауто-

мото друштва са објектом „Старе поште“). 

 
Подцелина 4б: П= 7,40ha – грађевински Блок 19 

Граница: Северна /осовина Булевара ослобођења, источна /западна обала реке Ветернице, јужна 

/осовина ул.Светозара Марковића и западна /осовина ул.Јужноморавских бригада. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (вишепородично) и зона пословања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

 Планира се: Вишепородично становање у северном делу подцелине се задржава, док јужни део 

подцелине, где је грађевински фонд врло лош и девастиран даје се могућност урбане обнове.  

Дуж западне обале реке Ветернице планирана је саобраћајница. 

Реализација и спровођење: Северни део, зона вишепородичног становања реализује се по 

параметрима датим Планом генералне регулације 2, док се јужни део подцелине реализује 

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације. 

 
Подцелина 4ц: П= 3,15ha – грађевински Блок 17 и северни део Блока 16 

Граница: Северна /осовина ул.Светозара Марковића, источна /западна обала реке Ветернице, 

катастарска међа између КП бр. 7827 и 7828 КО Лесковац и ул.Светоилијска, јужна /осовина 

ул.Делиградска/ и западна /осовина ул.Раде Свилара/. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично и вишепородично) и зона пословања. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Постојећи објекти управе и администрације (ЈП Пошта Србије, Телеком Србија) 

задржавају своје функције на постојећим локацијама.  

Такође, објекат вишепородичног становања са пословањем, „Западна капија“, у западном делу 

подцелине, се задржава. 

Дуж улица Светозара Марковића и Светоилијске предвиђа се као доминантно задржавање зоне 

пословања, проширавање и унапређивање постојећих функција централних делатности (трговина, 

занатство, угоститељство, услужне делатности, пословни простор и сл.). Могуће је међусобно 

прожимање функција зависно од потреба корисника урбанистичке парцеле (стамбени простор у 

вишим етажама пословног објекта, пословни простор у приземљу стамбеног објекта). 

У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане обнове, укрупњавањем  

парцела према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 

локације.  

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Већи део ове подцелине је простор са могућом појавом условно или потпуно нестабилног терена. 

Реализација и спровођење: Део садржаја у обухвату подцелине реализују се директно по 

параметрима датим Планом генералне регулације 2, а за део садржаја у обухвату подцелине 

прописана је израда Урбанистичких пројеката за урбанистичко-архитектонску разраду локације (три 

Урбанистичка пројекта). 

 
Целина 5:  П= 9,43ha – грађевински Блок 18, Блок 19 и део Блока 17 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично и вишепородично) и зона пословања (услужне делатности), 

зона здравства, објекти и површине посебне намене, који се пренамењује и верски објекат. 

У оквиру целине издвајају се две подцелине: 3а и 3б. 

Граница: Просторни положај целине дефинисан је у централном делу обухвата Плана и  задржава 

границу описану у постојећем стању. 

Целина је простор са могућом појавом условно или потпуно нестабилног терена. 
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Подцелина 5a: П= 4,45ha – део грађевинског Блока 17  

Граница: Северна /осовина ул.Делиградске, источна /осовина ул.Светоилијска, јужна /осовина 

ул.Милоша Обилића и западна /осовина ул.Раде Свилара. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично), зона пословања, социјална заштита и култура. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Породично становање се задржава и даје се могућност његовог унапређења кроз 

повећање животног стандарда, повећање стамбеног простора.  

Постојећи објекат пословања у улици Југ Богдана се задржава са могућношћу реконструкције, 

адапатације, санације, текућег и инвенстиционог одржавања. 

За комплекс социјалне заштите, Установа за одрасле и старије „Лесковац“, планирано је 

проширење на садашњој локацији Ватрогасног дома и Пољопривредне саветодавне и стручне службе 

ДОО Лесковац. 

За објекат Историјског архива дозвољава се доградња, реконструкција, санација и адапатација 

постојећих објеката. Како је овај простор неуслован и нема довољан капацитет, потребно је 

изместити исти, на локацију у централном делу насеља, па се даје могућност пренамене овог 

простора. 

Реализација и спровођење: Садржаји у обухвату подцелине реализују се дирекно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2, док је за проширење комплекса социјалне заштите 

потребна израда Урбанистичког пројекта. 

 
Подцелина 5б: П= 2,22ha – јужни део грађевинског Блока 16  

Граница: Северна /катастарска међа између КП бр. 7827 и 7828 КО Лесковац, западна /осовина 

ул.Светоилијска, јужна /осовина ул.Милоша Обилића и западна /западна обала реке Ветернице. 

Земљиште: Грађевинско. 

Намена: Зона становања (породично и вишепородично), објекти администрације и управе и 

верски објекат. 

Инфраструктура: Просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 

Планира се: Претежна намена у оквиру подцелине је породично становање, која се задржава и 

унапређује према параметрима за зону становања. Могућа је изградња садржаја компатибилних 

намена, а забрањена изградња садржаја који би угрозили претежну намену и угрозили животну 

средину. Постојећи грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним за 

ову зону кроз санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу. 

Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), 

јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 

Наставља се парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне 

корекције при лоцирању јавних површина. 

Постојећи објекат вишепородичног становања се задржава са могућношћу реконструкције, 

адапатације, санације, текућег и инвенстиционог одржавања. 

Објекти администрације и управе, а такође и верски објекат, се задржавају и дозвољава се 

реконструкција, санација и адапатација. 

Реализација и спровођење: Сви садржаји у обухвату подцелине реализују се дирекно према 

смерницама из Плана генералне регулације 2. 

 

Целина 6:  П= 3,75ha  

Земљиште: Водно  

Намена: Регулисано корито реке Ветернице. 

Граница: Просторни положај целине дефинисан је у источном делу обухвата Плана и задржава 

границу описану у постојећем стању. 

Планира се: Задржавање постојеће претежне намене, унапређење постојећих садржаја, 

озелењавање, пешачке стазе и остали компатибилни  садржаји; 

Реализација и спровођење: Према смерницама из Плана генералне регулације 2. 

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

површина 

Планиране намене површина 

У обухвату плана дефинисана је:  

- претежна намена, 
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- компатибилне намене и  

- намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони. 

Претежена намена је основна намена која је дефинисана графичким прилогом бр.5 - План намене 

површина.  

Могуће компатибилне намене су функције које могу да буду допуна претежној намени, али само 

под условом да та делатност не угрожава претежну намену, јавни интерес и животну средину. То су 

алтернативне намене у које целина може да се трансформише, без промене Плана, према условима и 

нормативима који важе за ту намену.  

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. 

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

делатност угрозила животну средину и основну намену. 

Постојећи објекти, који нису у складу са планираном наменом или чија немена не представља 

компатибилну намену претежној намени зоне у којој се налазе, задржавају се, без могућности даљег 

ширења или унапређења. 

 

У обухвату плана планиране су следеће претежне намене, које су дефинисане на графичком 

прилогу бр.5 – План намене површина: 

 

 Површине и објекти јавне намене: 

 Образовање  

- Основно образовање - Основна школа „Васа Пелагић“ – подцелина 2ц 

- Средње образовање – Медицинска школа – подцелина 1д 

 Социјална заштита 

- Установа за одрасле и старије „Лесковац“ – подцелина 5а 

 Здравство 

- Примарна здравствена заштита – Здравствена станица бр.3 - подцелина 4а 

- Секундарна здравствена заштита – Општа болница - подцелина 2е 

 Култура 

- Историјски архив – подцелина 5а 

 Администрација и управа 

- Главна пошта Лесковац – подцелина 4ц 

- Објекат Телеком Србија – подцелина 4ц 

- Објекат Месне заједнице „Хисар“ – подцелина 5б 

- Објекат ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Шума“ Лесковац – подцелина 5б 

 Зеленило 

 Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

 

 Површине и објекти остале намене: 

 Становање 

- Породично 

- Вишепородично 

 Пословање 

 Верски објекат 

 

 Водно земљиште 

 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар, урбана опрема и слично компатибилни су са 

свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама. 
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У табели су дате могуће компатибилне намене које могу да буду допуна претежној намени: 

Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

 

Биланси површина планираног стања у планском обухвату по одређеним зонама приказан је 

табеларно: 

Табела 4. - Преглед површина планираних намена по целинама/подцелинама 

Намена 

површина 

Ознака 

целине 

Ознака 

подцелине 

Нето 

површина 

(ха) 

Намена земљишта 

Укупна 

површина 

(ha) 

Површина 

(ha) % 

Г
р
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ђ

ев
и

н
ск

о
 з
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љ

и
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т
е
 

П
о

в
р

ш
и

н
е
 и

 о
б

је
к

т
и
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а
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е 
н

а
м

ен
е 

1 

1а 1,61 Породично становање 

7,84 

3
3

,7
8
 

6
5

,6
6
 

1б 
2,15 Породично становање 

0,5 Централне делатности 

1ц 

0,67 Породично становање 

1,66 Вишепородично становање 

0,08 Централне делатности 

1д 1,17 Породично становање 

2 

2а 2,87 Породично становање 

11 

2б 2,89 Породично становање 

2ц 0,93 Породично становање 

2д 3,78 Породично становање 

2е 0,53 Породично становање 

3 3a 
1,41 Породично становање 

1,45 
0,04 Вишепородично становање 

4 4а 
1,58 Породично становање 

6,56 
2,53 Централне делатности 

        

ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА 
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Ш
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Јавне службе + + + - - - + + - - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - - 

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

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

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

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

Становање + + + + + + + + + - - - 

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

Привређивање + + + + + + - + + - - - 

Пољопривредно 

земљиште 
- - - - - - - - - + + + 

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

Шумско земљиште - - - - - - - - - + + + 
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0,05 Верски објекат 

4б 
0,05 Вишепородично становање 

0,38 Централне делатности 

4ц 
0,09 Вишепородично становање 

1,88 Централне делатности 

5 

5а 
3,38 Породично становање 

1,55 

0,04 Централне делатности 

5б 

1,07 Породично становање 

0,01 Вишепородично становање 

0,45 Централне делатности 

0,02 Верски објекат 

П
о

в
р

ш
и

н
е
 и

 о
б

је
к

т
и

 ј
а

в
н

е
 н

а
м

ен
е 

1 1д 0,82 Средње образовање 0,82 

1
5

,7
6
 

3
0

,6
4
 

2 

2ц 0,8 Основно образовање 

3,88 2е 3,08 
Секундарна здравствена 

заштита 

3 3б 1,79 Зелена пијаца 

4 
4а 0,09 

Примарна здравствена 

заштита 0,09 

4ц 0,15 Администрација и управа 

5 
5а 

0,05 Култура 

0,55 
0,45 Социјална заштита 

0,07 Зеленило 

5б 0,05 Администрација и управа 

1,2,3,4,5  Саобраћајне површине 10,42 

Водно 

земљиште 
6 1,9  1,90 3,69 

УКУПНО 51,44  51,44 100 

 

2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

Правила уређења и грађења у плану су дефинисана почев од смерница из постојећег Генералног 

урбанистичког плана и других донетих планова, уз корекције у складу са у међувремену донетим 

Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Службени гласнику 

Републике Србије, бр.22/2015) на начин да се на оптималан начин хармонизују погодности за 

инвеститоре које сваки од ова два документа нуди. Правила уређења и грађења у плану су одређена 

за грађевинске парцеле односно појединачне комплексе у обухвату плана у оквиру предвиђених 

намена површина. 

Правила у плану су систематизована тако да прва група (општа правила) важи за све намене у 

обухвату плана, а друга (појединачна и посебна правила) само 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, 
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удаљеност објекта, 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. 

 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ 

Правила за парцелацију Грађевинска парцела за слободностојећи објекат по 

правилу је минималне површине 300м
2
. Испод овог 

минимума парцела представља катастарску парцелу, те се 

не може вршити њена даља парцелација.  

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 наменом 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 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.7 – Карта 

урбанистистичке регуалације и ограничења. 

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. 

Грађевински објекат се поставља са предњом фасадом на 

грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог 

грађевинском линијом. 

Позиција грађевинских линија плански је дефинисана, а 

самим тим и позиција објеката на парцелама. Ово се 

односи за зоне планиране за директну изградњу на основу 

овог Плана.  

Дефинисана је у графичком прилогу бр.7 – Карта 

урбанистистичке регуалације и ограничења. 

Грађевинске парцеле које су овим Планом предвиђене за 

израду Урбанистичког пројекта, позиција грађевинских 

линија у Плану је усмеравајућег карактера. 
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ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

Класа и намена објеката чија је 

изградња забрањена  

То су објекти: 

- објекти за које се ради или за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину, 

- на постојећој и планираној јавној површини или на 

објектима или коридорима постојеће инфраструктуре, 

- у заштитној зони водотокова и 

- на геолошки нестабилним теренима, чија 

нестабилност је доказана у складу са законом којим се 

уређују геолошка и инжењерскогеолошка истраживања, у 

инжењерскогеолошким студијама, елаборатима и другом 

документацијом. 

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 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 котевенца, 

3) висина венца новог објекта са венцем усклађује се по 

правилу са венцем суседног објекта, 

4) висина назидка поткровне етаже није ограничена, 

ограничава се само висина венца објекта. 

 

Могућа је изградња подземних етажа уколико не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Кота приземља објекта Одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: 
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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 ½ спратне висине и 

4) за објекте који имају индиректну везу са јавним 

путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује 

се локацијским условима и применом одговарајућих 

тачака овог члана. 

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). 

Не предвиђа се градња других самосталних или помоћних 

објеката на парцели за вишепородично становање (изузев 

објеката инфраструктуре: ТС, смећара 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, 

2) излози локала - 0,90m по целој висини у пешачким 

зонама, 

3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 

зони приземне етаже - 2,00m на целој ширини објекта са 

висином изнад 3,00m, 

4) платнене надстрешнице са масивном браварском 

конструкцијом - 1,00m од спољне ивице тротоара на 

висини изнад 3,00m, а у пешачким зонама према 

конкретним условима локације и 

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

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

надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не 

могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, 

односнорегулациону 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 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 
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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 2,50m. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници 

осталих 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 5. - 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 изграђености, односно индекса заузетости 

грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају 

у индексе. 

Грађевинске парцеле за све објекте у обухвату Плана које 

немају могућност паркирања на сопственој парцели, у 

случају изградње и доградње морају да обезбеде места за 

паркирање у складу са важећом Одлуком о утврђивању 

накнаде за недостајућа паркинг места. 

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. 

Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних 
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културних вредности, усклађује се са конзерваторским 

условима. 

Угаони објекат је објекат чија се грађевинска парцела 

налази на углу блока тј. грађевинска парцела угаоног 

објекта са две додирне границе излази на саобраћајнице. 

У циљу архитектонског обликовања објекта нагласити 

угаони, централни волумен објекта, доградњом за једну 

етажу. Доградња етаже може да буде максимум 1/3 

дужине фронта објекта према саобраћајницама (уличног 

фронта). 

 

2.3. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

2.3.1. Заштита животне средине, живота и здравља људи 

Опште одредбе заштите животне средине од аерозагађења, на територији Плана које треба 

пратити су дефинисане Локалним еколошким акционим планом и подразумевају усклађивање 

политике урбанистичког планирања са еколошком политиком.  

У том процесу треба обратити пажњу на следеће: 

- модернизација и елиминисање индивидуалног начина грејања преоријентацијом на већи, 

централизован систем; 

- претварање индивидуалних комуналних постројења са чврстог горива на природни гас и друге 

изворе са нижом емисијом; 

- предузећа и институције своју делатност треба да ускладе са заштитом животне средине. 

Планирање посебних мера ускладити на основу: 

- осетљивости подручја (на уношење загађивача), 

- ризика од загађења (потенцијални загађивачи) и 

- угрожености (могућност за спречавање продора загађивача) 

Основни циљ коме се тежи уређењем простора јесте: заустављање деградације и унапређење 

квалитета животне средине.  

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

- унапредити квалитет становања; 

- ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 

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

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

на смањење коришћења моторних возила;   

- успоставити зоне заштитног зеленила око путне инфраструктуре (градских саобраћајница са 

повећаном фреквенцијом возила). 

Заштита од аерозагађења 

Загађење ваздуха на територији Плана настаје: 

- из покретних извора, као што су транспортни системи (емитовање прашине и издувних гасова); 

Смањење аерозагађења могуће је постићи укључивањем следећих мера у План: 

- повећање површине под зеленилом, међусобно умрежавање као и са рубним подручјем града 

чиме би се обезбедио доток чистог ваздуха, одабир адекватне вегетације чиме ће се омогућити већа 

апсорпција СО2; 

- приликом грађевинских радова на изградњи објеката током летњих месеци посебну пажњу 

усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског отпада местимичним заливањем 

површина на којима је депонован грађевински шут и остали отпад; 

- стимулисање домаћинстава који користе чврста горива за загревање домаћинстава ка 

коришћењу обновљивих извора енергије чиме се побољшава енегетска ефикасност објеката и 

смањује емисија загађујућих честица у атмосферу; у случају изградње индивидуалних локалних 

котларница за загревање предметних објеката. Планирати адекватан избор котла, којим се обезбеђују 

оптимални услови сагоревања и довољну висину димњака, прорачунату на основу потрошње 

енергената, метеоролошких услова и граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања); 

адекватан избор резервоара за одабрани енергент за потребе грејања (предност дати гасу), 

припадајућу мернорегулациону и сигурносну опрему, у складу са прописима којима се уређује 

изградња ове врсте објеката. 

Заштита земљишта 

Основни извори загађења земљишта на подручју Плана је саобраћај (путни). 

Мере за заштиту земљишта од загађивања: 
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- забрана процеса градње објеката на површинама које нису планиране за изградњу; 

- чишћењем површина које су угрожене комуналним отпадом; 

- забраном 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. 

Заштита од буке 

У циљу заштите од буке планском документацијом предвиђено је смањење фреквенције и 

усмерење транспортног саобраћаја; Реконструкција постојећих саобраћајница, ради побољшања 

квалитета саобраћаја; Изградња пешачких и бициклистичких коридора, у циљу смањење коришћења 

моторних возила.  

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. 

Формирање заштитно зелених појасева које припадају еколошком подсистему. 

Заштита површинских и подземних вода 

Мере заштите површинских и подземних вода од загађивања: 

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

- Изградња канализационог система за каналисање отпадних вода; 

- Пропусте и мостове димензионисати на стогодишње воде; 

- Усаглашавање саобраћајних система са водопривредном инфраструктуром предвидети уз 

сагласност и контролу надлежних служби водопривреде. 

 

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

Стратешка процена утицаја предметног Плана на животну средину, као и на основу свега напред 

наведеног, Градска управа за заштиту животне средине града Лесковца је мишљења да за израду 

Плана генералне регулације 2, није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну 

средину. 

 

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, клизишта, пожари, експлозије, рушење брана 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). Догођени максимални сеизмички 

интензитет на подручју Лесковца је био 5°МСК-64 као манифестација земљотреса Копаоник. У 

употреби је: "Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

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

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

објеката, као и реконструкције постојећих објеката, неопходно је применити све законске мере 

заштите за трусна подручја.  

Територију ГУП-а поплавом могу угрозити: река Ветерница. План одбране од бујичних поплава 

за подручје општине Лесковац (сада Града), урађен је 2007.године.   

Потпуном регулацијом речног корита реке Ветернице кроз градско подручје обезбедила би се 

сигурна евакуација великих вода.  

Део атмосферских вода са падина Хисара неопходно је системом атмосферске канализације и 

растеретним Хисарским каналом одвести у реку Ветерницу - за шта је неопходно реконструисати 

стари Хисарски канал и претворити га у затворени канал. 

Мере заштите од ратних разарања 
На основу Закона о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, бр.111/09, 92/11 

и 93/12), инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде и не 

прописују се мере заштите. 
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Мере заштите од пожара 

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

следеће превентивне и урбанистичке мере (урбанистичким решењем утицати на смањење 

угрожености): 

- планирати изградњу саобраћајне мреже са алтернативним правцима; ширину саобраћајница 

дефинисати у зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања 

затрпаних; 

- планирати  прстенасто снабдевања електричном енергијом, као и изградњу мањих система који 

могу функционисати  аутономно у посебним условима; 

- планирати неопходне слободнепросторе, зелене површине и појасеве; усмеравати градњу нових 

привредних објеката у плански дефинисаним зонама. 

 

2.3.2. Заштита природних и културних добара 

Услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и 

евидентираних добара  

Када су у питању утврђена непокретна културна добра, добра која уживају предходну заштиту и 

евидентирана добра, неопходно је израдити Студију којом би биле обухваћане следеће активности: 

- Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности 

евидентираних добара са израдом графичког приказа. 

- Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекс са 

дефинисањем граница заштите и заштићене околине. 

- Усаглашавање услова и мера заштите са обрађивачима Плана генералне регулације. 

 

До израде посебних услова заштите који ће се израдити тек након обезбеђивања услова за рад на 

терену, важе следећи услови заштите непокретних културних добара: 

1. Сви радови на непокретним културним добрима (археолошком налазишту, споменику 

културе, знаменитим местима и спомен обејежјима), односно њиховој заштићеној околини, могу се 

изводити само под условима Завода за заштиту споменика културе Ниш и на начин утврђен 

одредбама Закона о културним добрима; 

2. Забрањује се свако ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење 

било каквих радова који могу нарушити својства непокретног културног добра; 

3. Забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра на овом подручју у 

сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем, или на начин кој и може довести 

до његовог оштећења; 

4. Кроз даље планирање обавезно тежити потпуној реконструкцији инфраструктуре, уклањању 

водова електричних инсталациј а кој и су постављени изнад земље; 

5. У заштићеној околини непокретних културних добара, као и на простору самих културних 

добара, при свакој врсти радова обавезна су предходна истраживања Завода за заштиту споменика 

културе Ниш, коме се ова истраживања морају омогућити; 

6. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара; 

7. Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и 

презентацију добара под заштитом; 

8. На археолошком налазишту и знаменитим местима, на парцелама заштићених добара и на 

парцелама њихове заштићене околине, није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то 

изричито не одобри посебним условима; 

9. На заштићеним добрима и на њиховој заштићеној околини на смеју се изводити никакви 

радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без предходно прибављених услова 

и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

10. Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у 

својој изворној, или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна 

споменичка свој ства; 

11. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе 

кој е нису у складу са њиховом природом, наменом и значај ем, или на начин кој и може довести до 

њиховог оштећења. 

12. Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 

културним добром, или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава с пажњом 

тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено да се 

руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује, или да се изводе било какви други радови који 
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могу променити изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и 

сагласности надлежног Завода. 

13. Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 

чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако 

поједино непокретно културно добро или добро под предходном заштитом. АКТ О МЕРАМА 

ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује надлежи Завод, прибавља се пре израде Акта о 

урбанистичким условима. Пројектна документација доставља се надлежном Заводу на сагласност; 

14. Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће угрозити 

заштићена непокретна културна добра и добра под предходном заштитом, већ допринети њиховој 

трајнијој заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности; 

15. Све интервенције предвићене Планом генералне регулације, које се на ма који начин односе 

на заштићена непокретна културна добра и добра под предходном заштитом, могу се предузимати 

само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика 

културе. 

 

Мере заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту 

Планом генералне регулациј е поред услова треба утврдити и мере заштите непокретних 

културних добара и добара под претходном заштитом, које ће се примењивати и реализовати као део 

активности на спровођењу Плана. 

1. Обезбедити услове за израду посебне студије о валоризацији непокретних културних 

добара и добара под претходном заштитом на територији подручја обухваћеног границама плана 

генералне регулације број 2, Града Лесковца, која треба да садржи све релевантне податке о свим 

објектима, или локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити конкретни 

појединачни услови и мере заштите (Студију израђује територијално надлежни Завод за заштиту 

споменика културе Ниш, а финансира од стране инвеститора израде Плана). 

2. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 

потпуне генералне стручне и техничке документације свих утврђених непокретних културних добара 

и евидентираних добара под претходном заштитом. 

3. Планом генералне регулције треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну 

заштиту непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-

рестаураторским радовима и другим одговарајућим методама, а пре свега укључивањем у даље 

развојне токове. 

4. Планом генералне регулције предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката 

који располажу непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну 

пажњу прибављајући и спроводећи посебене услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту 

споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом. 

5. Повећање габарита и спратности доградњама, надградњама и сличним интервенцијама на 

непокретним културним добрима треба планирати са нај већом одговорношћу само у изузетним, 

оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика културе 

Ниш. 

6. Планом генералне регулције треба створити предуслове за корекцију свих негативних појава 

у односу према непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту. То се 

пре свега односи на елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које 

директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране 

неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним објектима. 

7. Планом генералне регулције инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада 

у амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке 

вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и 

унапређењу градитељског стваралаштва у обухваћеном простору. 

 

Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите 

1. Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, а 

нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и т.сл. 

2. Услови и мере заштите, поред текста садрже и графички прилог који илуструју изложене 

податке и ставове и чине саставни део акта о условима и мерама заштите, затим фотодокументацију 

објеката ове целине и картон валоризације целине. 

3. Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини 

и саставни део документационе основе плана. 
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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 при 

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

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

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

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

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

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

Енергетска ефикасност изградње постиже се:  

- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђењa унутар насељског 

комуницирања ради смањења коришћења моторних возила;  

- подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент за 

шетњу, вожњу бицикла);  

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

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

изграђеним објектима;  

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:  

- максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према 

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

- топлотна изолација зидова, кровова и подних површина, замена или санација прозора 

(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);  

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

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

термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере;  

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

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

регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и 

чистоће ваздуха);  

- замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета осветљености.  

Планским решењем потребно је омогућити доступност природног гаса свим потрошачима. Тиме 

би се омогућила супституција коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената. 

Потребно је усагласити орјентацију објекта у односу на положај локације према ружи ветрова. 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

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

применити следеће мере: 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката; 

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом  изградње објеката 

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

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

тргови, паркови и сл.), као и на стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова.   

Мере и стандарди приступачности се односи на планирање нових објеката и простора, 

пројектовање и изградњу и доградњу објеката. Такође се односе и на реконструкцију и адаптацију  
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постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.  

Објекти за јавно коришћење јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти 

културе, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и 

рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други 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 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 

Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за површине 

објеката и површине комплекса сваке намене.  

Поједине функције из ових делатности, смештене у објектима градитељског наслеђа или 

амбијенталних целина, морају задовољити услове надлежних институција. 

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, захтева даљу планску 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 планском разрадом (Урбанистичким 

пројектом). 

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

минималано 3,00м. 

 

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 по претежним наменама у обухвату 

Плана. 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 Правилника о општима правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу у складу са важећим Законом и прописи, стандарди и нормативи за предметну делатност. 

 
2.4.2.1. Образовање  

Услови за постојеће објекте: 

- Основно образовање - Основна школа „Васа Пелагић“ – подцелина 2ц 

- Средње образовање – Медицинска школа – подцелина 1д 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконстукција, 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 

Основно образовање: 

- учионички простор – мин. 2,00m
2
/ученику 

- школски простор – мин. 8,00m
2
/ученику 

- школско двориште – мин. 20,00-25,00m
2
/ученика 
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Средње образовање: 

- учионички простор – мин. 1,70m
2
/ученику 

- школски простор - 8,00m
2
/ученику 

- школско двориште – мин. 5,00m
2
/ученика и једној смени 

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.  
 
2.4.2.2. Социјална заштита 

Услови за постојеће објекте: 

- Установа за одрасле и старије „Лесковац“ – подцелина 5а 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконстукција, 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: 40m
2
-50m

2
 по 

кориснику. 

Димензионисање објекта Најмање 20m
2
 по кориснику 

Максимална спратност објекта Пет надземних етажа 

Ограђивање Грађевинске парцеле треба ограђивати живом зеленом 

оградом или транспаретном оградом до висине 1,40m.  
 
2.4.2.3. Здравство 

Услови за постојеће објекте: 

- Примарна здравствена заштита – Здравствена станица бр.3 - подцелина 4а 

- Секундарна здравствена заштита – Општа болница - подцелина 2е 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконстукција, 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 дефинисће се у складу са 

прописима, стандардима и нормативима за предметну 

делатност. 

Димензионисање објекта - Примарна здравствена заштита: 0,06-0,09m
2
/становнику 

- Секундарна здравствена заштита: 7 постеља на 1000 

становника и 35-40m
2
 подне површине по постељи 

Максимална спратност објекта - Примарна здравствена заштита: Две надземене етаже 

- Секундарна здравствена заштита: Седам надземних 

етажа 

Ограђивање Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом 

оградом или транспаретном оградом до висине 1,40m.  
 
2.4.2.4. Култура  

Услови за постојеће објекте: 

- Историјски архив – подцелина 5а 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Дозвољена је реконстукција, санација и адаптација 

постојећих објеката у складу са наведеним условима за 

уређење и грађење у поглављу 2.2. Општа правила 



План генералне регулације 2 – „Центар-запад“ у Лесковцу 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац – Сектор за урбанизам 37 

уређења и грађења за зоне и целине и 2.5.1. Општа 

правила уређења и грађења за објекте јавне намене. 

Остало У случају дислоцирања објекта на нову локацију и 

пренамене грађевинске парцеле, на истој је могућа градња 

према параметрима за претежну намену пословање. 

 

2.4.2.5. Администрација и управа 

Услови за постојеће објекте: 

- Главна пошта Лесковац – подцелина 4ц 

- Објекат Телеком Србија – подцелина 4ц 

- Објекат Месне заједнице „Хисар“ – подцелина 5б 

- Објекат ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Шума“ Лесковац – подцелина 5б 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

За објекте Главна пошта Лесковац – подцелина 4ц, 

Телеком Србија – подцелина 4ц и Месне заједнице 

„Хисар“ – подцелина 5б дозвољена је реконстукција, 

санација и адаптација постојећих објеката у складу са 

наведеним условима за уређење и грађење у поглављу 2.2. 

Општа правила уређења и грађења за зоне и целине. 

За објекат ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Шума“ 

Лесковац – подцелина 5б дозвољена је доградња, 

реконстукција, санација и адаптација постојећих објеката 

у складу са наведеним условима за уређење и грађење у 

поглављу 2.2. Општа правила уређења и грађења за зоне 

и целине и 2.5.1. Општа правила уређења и грађења за 

објекте јавне намене. 

 

2.4.3. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

Правила уређења и грађења саобраћајне инфрструктуре 

Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање 

саобраћајне мреже. 

Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

Планирана саобраћајна мрежа је делимично преузета из важећих планова са одређеним 

корекцијама и извршена је допуна новим улицама. Решење примарне саобраћајне мреже  је преузето 

из ГУП-а. Категорију градских магистрала представљају улице Ђуре Салаја, Првог маја, Др. Раде 

Свилара и Милоша Обилића. Примарне саобраћајнице I реда су улице Јужноморавских бригада, 

Светоилијска и Раде Кончара, а примарна саобраћајница II реда је улица Дубочица. Улице Раде 

Кочара и Светозара Марковића се тренутно поклапају са правцем пружања државног пута IБ реда 

број 39. Завршетком западног крака обилазнице око града правац државног пута се пребацује на њој, 

тако да се стварају услови да улица Светозара Марковића пређе у пешачку улицу, а улица Раде 

Кончара преведе у двосмерни саобраћај. Исто тако, и улица Јужноморавских бригада, која се 

тренутно поклапа са правцем пружања државног пута IIA реда број 158 изградњом наведене 

обилазнице, обилазница прихвата саобраћај са државног пута (теретне и транзитне токове) (у 

тренутку доношења Плана овај део улице више не предстваља државни пут IIA реда број 158 на 

основу Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева објављеној у Службеном 

гласнику Републике Србије, бр. 93/15). Положај и габарит улица у наслеђеном градском ткиву и 

деловима са бесправном градњом су задржане да би се избегло рушење објеката, а габарити су 

проширени како би могао да функционише саобраћај. Постојећи стамбени прилази су незнатно 

кориговани и углавном се слепо завршавају. Унутар блока има формираних приватних прилаза који 

тај статус задржавају. Зависно од просторних могућности, у деловима насеља са бесправном 

изградњом, формиране су стамбене улице ширина од 5,00м, изузетно и мањег габарита на деловима 

улица где је већина објеката на регулацији, уз услов задовољења противпожарних услова. 

Саобраћајно решење на делу између улица Светозара Марковића, Раде Кончара и Бранислава 

Нушића преузето је из ДУП-а „Стара лесковачка чаршија“. 
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Одвијање бициклистичког саобраћаја преко бициклистичких стаза се планира у улицама Првог 

маја и Јужноморавских бригада. На осталој мрежи бициклистички саобраћај ће се одвијати у склопу 

коловоза.  

Планирана је саобраћајница уз западну обалу реке Ветернице (од моста у Булевару особођења до 

моста код Поште) која представља пешачку саобраћајницу, али у одређеним ситуацијама може да се 

користи и за интервентна возила. 

Пешачки саобраћај, као издвојени елемент саобраћајне мреже, планиран је у улици Светозара 

Марковића и са западне стране регулације реке Ветернице. Побољшање саобраћајне везе, са аспекта 

одвијања кретања пешака, повезивањем постојећих садржаја, пијаце, средње медицинске школе са 

улицом Ђуре Салаја одвијаће се улицама Браће Костић, Љубљанском, новопланираном улицом поред 

Медицинске школе и надаље кроз планирану стамбену зону „Три шешира“.  

Изградња јавне гараже планира се на простору северно од војне амбуланте, а реализација може 

бити фазна. Етажно паркирање се планира у склопу планираних пословних објеката на простору ЈП 

„Комуналац“ и улици Ђорђа Лешњака иза објекта „Стара пошта“. Постојећи паркинг поред зелене 

пијаце се задржава. Паркирање за потребе Опште болнице, средње медицинске школе и основне 

школе „Васа Пелагић“ се планира, односно задржава у оквиру њихових комплекса. Паркирање уз 

објекте становања и пословања, се планира у оквиру сопствене парцеле.  

Код изградње нових и доградње постојећих објеката у зони становања паркирање решити унатар 

грађевинских парцела, у нивоу или у објекту.  

Потребан број паркинг места одредити у складу са наменом, према следећој табели.  

Табела 5. - Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 

Једно паркинг 

место на корисну 

површину: 

Становање 

Стамбени блок m
2 

70 

Вишеетажна зграда ван блока m
2
 70 

П+1 породична стан 1 

Администрација, 

индустија, занатство, 

образовање, рекреација 

Управно-административни објекат 
m

2 

запослен 

40-60 

5-7 

Комунална предузећа 
m

2 

запослен 

23-35 

7-9 

Агенције 
m

2 

запослен 

25-35 

3-5 

Пословни простор 
m

2 

запослен 

45-60 

7-9 

Основне школе, обданишта и јасле ученика
 

7-12 

Средње и стручне школе ученика
 

10-15 

Објекти за велике зборове седишта 3-8 

Спортски објекти 
гледалаца према 

макс. капацитету 
8-12 

Електросервис 
m

2 

запослен 

30-60 

4-6 

Занатске радње 
m

2 

запослен 

60-80 

3-5 

Продавнице 

Робне куће 
m

2 

запослен 

100-150 

25-60 

Супермаркети m
2 

50-80 

Мешовита трговина m
2 

20-40 

Млекара, продавница хлеба м
2 

30-600 

Посластичарница m
2 

40-80 

Дуван, новине m
2 

20-30 

Техничка роба m
2 

25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

кревети 5-8 

Здравствени  

објекти 

Амбуланте 
m

2 

запослени 

30-70 

3-7 

Апотека m
2 

30-45 
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Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу бр.6 – План регулације и 

нивелације, координатама осовинских тачака, радијусима хоризонталних кривина и попречним 

профилима. Код израде нивелационог решења поштоване су нивелете реализованих улица. 

Новопланиране улице реализовати са падовима који не би требало да буду испод 0,5% (изузетно 

0,3%), а максимално до 12%, са одвођењем атмосферских вода у канализацију, односно у зелене 

површине свуда где је то могуће. 

Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасама државних путева се задржавају, а 

нове се планирају на простору тротоара и бициклистичких стаза. 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. Предложена решења ракрсница не морају бити 

обавезујућа већ су усмеравајућег карактера и код изграње или реконструкције улица, пројектном 

документацијом се прецизно дефинишу сви елементи хоризонталне и вертикалне регулације и форма 

раскрснице у циљу побољшања проточности и безбедности одвијања саобраћаја, у простору 

планиране регулације. 

Коначна регулациона линија у зони раскрсница одређује се након израде Пројекта 

парцелације/препарцелације. 

За саобраћајнице чија се осовина поклапа са границом ПГР-а, примењује се у делу саобраћајне и 

остале инфраструктуре пун профил саобраћајнице и инфраструктура дата у пуном профилу овим 

планом. 

Регулационе линије саобраћајница чија се осовина поклапа са границом плана су планска обавеза 

и не могу се мењати суседним Планом генералне регулације.  

 

Услови за изградњу бициклистичких трака 

Потребно је: 

- предвидети  адекватну – стандардима утврђену грађевинску конструкцију; 

- размотрити и пројектно разрешити све аспекте коришћења и несметаног приступа 

бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних - хендикепираних особа; 

- са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или планираних 

бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу; 

- урадити саобраћајну анализу постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког 

саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања постојећих и перспективних, 

прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну 

сигнализацију. 

 

Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стајалишта у улици Првомајској 

Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на постојећим стационажама. Изградња нових 

стајалишта  реализоваће се применом следећих услова: 

- Почетак односно крај аутобуског стајалишта мора да буде удаљен мин 20,00m од почетка 

односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрсница. 

- Дужина прегледности на деоницама предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско 

стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским 

условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50,00km/h. 

- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се 

гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање 

два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити мин  30,00m. 

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити  3,50m.  

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,00m за један аутобус, односно 26,00m 

за два аутобуса. 

- Попречни пад коловоза аутобуског стајалишта мора бити мин 2% од ивице коловоза пута. 

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна 

конструкција предметног пута. 

  
2.4.4. Водопривредна инфраструктура 

2.4.4.1. Водоснабдевање 

Правила уређења 

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

овом подрућју планира се: 

 Изградња цевовода профила Ø500mm у ул.Милоша Обилића. У овој улици паралелно са 

цевоводом Ø500mm планиран је и водовод профила Ø100 mm, у јужном тротоару; 
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 Изградња цевовода профила Ø500mm у ул Др. Раде Свилара и у ул.1. Маја, уместо постојећег 

цевовода профила КМ Ø400mm; 

 Изградња цевовода профила Ø150mm у ул.Дубочици; 

 Реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  

 Изградња водоводне мреже одговарајућег профила у улицама у којима је постојеће водоводна 

мрежа малог профила; 

 Изградња нове водоводне мреже, ради усклађивања са новопланираном регулацијом, уместо 

постојеће која се не уклапа у регулацију и 

 Изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама. 

Приликом реконструкције и изградње цевовода најмањи профил биће Ø100mm, за мрежу везану у 

прстен, односно Ø80mm, за водоводне линије које се слепо завршавају. Водоводна мрежа биће 

смештена, где год је то могуће, у тротоар. 

Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу. 

     Све постојеће водоводне линије мање од Ø100mm реконструисати због противпожарних прописа. 

Водоводне линије где је год то могуће затворити у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин 

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

друге. 

 

Правила грађења  

Минимална дубина укопавања цевовода је 1,00m 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 80,00m. 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 

1,50m, ако је пречник водовода мањи од Ø200mm или минимум 3,00m, ако је пречник водовода већи 

или једнак Ø200mm.   

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,40m 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. 

 
2.4.4.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода  

Правила уређења 

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

конфуигурацију терена, планира се: 

  Изградња колектора за прихват и одвођење атмосферских вода паралелно са левом обалом 

реке Ветернице. У овај колектор би се укључиле све атмосферске канализације које се тренутно 

изливају у реципијент реку Ветерницу у самом градском језгру без икаквог третмана. 

  Градња канализационе мреже одговарајућег профила у новопланираним саобраћајницама   

унутар Плана.  

Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 

 

Правила грађења  

Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити на 

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

пречник цеви Ø250mm који је минимални.  

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

воде из објеката који се прикључују на њу. 

За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и водити 

рачуна о минималним и максималним падовима. 

Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу 

канализацију. 

Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум  3,00m. 

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 

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

1. ТС 10/0.4 кV „Нова 1“ у источном делу  КП. бр 4822/1 КО Лесковац 

2. ТС 10/0.4 кV „Нова 2“ у југоисточном делу КП. бр 4657 КО Лесковац 

 

Планира се измештање 10 кV кабловског вода који прелази преко дела КП бр. 5077/1 КО 

Лесковац, у планирани тротоар саобраћајнице који се протеже уз северни део ове парцеле у јужном 

тротоару. 

 Изградња нових трафостаница одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и 

привредних објеката, као и за прикључење различитих типова објеката који се буду дефинисали на 

просторима где је спровођење предвиђено урбанистичким пројектом, на ЕЕДС или повећање снаге на 

постојећим комплексима, дозвољена је и на самом комплексу тј. на земљишту остале намене. 

Повезивање новопланираних трафостаница 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. 

 
Електроенергетска мрежа  

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине електричне енергије, напонског 

преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС или зидане у 

централним зонама насеља. Такође, градити их 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 електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на 

парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља градити подземно. У рубним 

зонама насеља мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима. Мрежу по правилу градити на 

сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским 

стубовима и самоносоивим кабловским снопом (СКС). 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 

Српског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним 

громобранским инсталацијама према важећим законским прописима.  

Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске инфраструктуре 

дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије. 

 

Услови за изградњу електроенергетске мреже  

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

законским прописима.  
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Услови за изградњу трафостанице 10/0,4кV 

- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе Правилника о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Службени лист СФРЈ, бр.74/90);  

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

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

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

- Обезбедити лак приступ ТС  приступни пут – чврста подлога);  

- ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).  

 

Услови за подземну електромрежу 

 Дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,80m;  

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

мрежу полагати у простору зелених површина;  

 Укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем кабловског 

вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор 

у циљу лакшег одржавања вода. 

 Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80m;  

 Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 

оптерећења, а минимално растојање је 0,07m код паралелног вођења и минимално 0,20m 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 1,00m 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° по могућству 

што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°. По правилу електроенергетски кабл се 

полаже испод телекомуникационог кабла.  

 Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водовоних и 

канализационих цеви.  

 Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално 

0,50m за каблове 10kV, односно 0,40m 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 0,40m за каблове 35kV или 

минимално 0,30m 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 гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним местима 

је минимално 0,60m, а изван насеља 1,20m. 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 2,00m са обе стране укрштања или целом дужином паралелног вођења.  

 

Услови за надземну електромрежу  

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

40,00m (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по важећим прописима и 

нормативима),  

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

малтер,  

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

боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3,00m од објекта (10kV) или 

5,00m од објекта (напон већи од 10kV)),  

 Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се 

задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација,  

 Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на 

стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови,  

 Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви 

материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је 

висини стуба увећаној за 3,00m а износи најмање 15,00m,  
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 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 (Службени лист СРЈ, бр.65/88; Службени лист СРЈ, бр.18/1992), и  

 Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  инсталацијама у 

облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама са раним 

стартовањем, у скалду са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ, бр.11/96).  

 

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу 

 Сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни објекат када се уз 

сагласност ЕД могу одобрити два прикључка,  

 Прикључак служи за напајање само једног објекта; ако се преко једног огранка НН мреже 

напаја више објеката онда се огранак третира као мрежа,  

 За прикључке се користе самоносиви кабловски снопови,  

 Димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог 

оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на 

НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни носач), минимални 

распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом је 30,00m, за веће распоне планирати 

помоћни стуб. 

 
2.4.5.2. Топлификација    

Предвиђа се да топлификационим системом буду обухваћени сви постојећи и новоизграђени 

објекти (комунални и јавни) који до сада нису прикључени на систем даљинског грејања. Повезивање 

објеката који се греју путем топлана извешће се предизолованим цевима које се полажу у земљани 

канал. 

Веће потребе за топлотом решаваће се помоћу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу. 

 

2.4.5.3. Гасификација 

Планира се изградња дистрибутивне гасне мреже за напајање и повезивање широке потрошње што 

ће допринети унапређењу еколошких параметара.   

У оквиру планског подручја планирана је изградња дистрибутивног система природног гаса која 

представља комплексан систем сачињен од: мернорегулационих станица, гасне градске мреже и 

дистрибутивне гасне мреже.  

 
Правила грађења 

Мерно-регулационионе станице (МРС) 

Мерно регулационе станице могу се градити у посебно грађеним зградама или металним орманима 

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

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

МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, минималне ширине 3,00m. За 

изградњу МРС на отвореном простору потребно је формирати грађевинску парцелу минималне 

површине 2,25аri, габарита 15,00mх15,00m. Контролне мернорегулационе станице (КМРС) се могу 

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

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

Траса гасоводне мреже приказана је у графичком прилогу бр.8 – План инфраструктуре.  

Предвиђа се од челичних цеви, различитих пречника, са максималним радним притиском у мрежи 

од 16 bar-а. 

За трасу гасовода користити зелени појас у тротоару. У случају да не постоји ова могућност, 

користити слободни коридор у коловозној површини. Дубина укопавања је минимум 0,8m, мерено од 

горње ивице цеви до површине тла. 

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

Предвиђа се од полиетиленски цеви, са максималним радним притиском у мрежи до 4 bar-а. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60m до 1,00m (у зависности од услова 

терена). При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је могуће, 

полаже изнад других инсталација и то под углом од 60º-90°. Ако се положе испод инсталација, 
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потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено најкраћим путем у 

хоризонталној пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2,00m.  

 
2.4.6. Обновљиви извори енергије 

У оквиру грађевинског подручја могу се постављати обновљиви извори енергије, који користе 

енергију сунца. Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора енергије за сопствене  

или за комерцијалне потребе.  

У зони претежне намене становање, централне делатности, комерцијално–пословне намене као и 

на објектима јавне намене, могу се градити само двонаменски објекти - инсталирање фотонапонских 

система и постављања соларних колектора, на крововима објекта.  

Формирање самосталних комплекса ове намене се не предвиђа. 

 
2.4.7. Телекомуникациона инфраструктура  

Правила уређења 

Телекомуникациона мрежа на простору обухвата Плана је највећим делом изведена као кабловска. 

Трасе новопланираних водова датe су у графичком прилогу бр.8 - План инсталације. 

 
Правила грађења 

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, а угао укрштања мора бити 90º. Код паралелног вођења са електроенергетским 

кабловима напона 1 kV, 10 kV и 20 kV минимално одстојање мора бити 0,50m. Код паралелног 

вођења са електроенергетским кабловима напона 35 kV минимално одстојање мора бити 1,00m. Код 

укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 0,50m изнад; угао 

укрштања мора бити што ближи 90º а минимално 30º; 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 1,00m, а 

код укрштања минимално растојање је 0,50m, а угао укрштања што ближи 90º. 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 100,00m, на правцу саобраћајнице без 

укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није предвиђена за 

изградњу стамбених или пословних објеката, онда се само једном страном предвиђа ТК коридор. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно је у 

исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у приступној 

мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са кабловима разводне мреже 

могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис корисника и крајњих корисника. Такође, у 

случајевима интензивне изградње где није могуће сагледати коначне потребе подручја, планирати 

резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у одговарајућим  приводним окнима. 

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 

приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 

Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и приводна) ће се градити односно 

реконструисати према следећим условима:  

- код реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК праволинијска користити 

круте ПВЦ цеви Ø110;  

- при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне коруговане ПЕ цеви 

Ø110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз поштовање следећих принципа: 

- главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати само 

у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног повезивања 

главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 1200x2, 1000x2 и 800x2. У 

осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 200x150 и 250x150. Дубина ових 

окана је до 190cm. 

- дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери, са монтажним мини 

окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, за правце полагања два или више кабла капацитета до 
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600x2. Уколико присуство других подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана 

користити зидана мини окна. Дубина окна је од  100–130cm. 

- приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се 

полажу два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени планера то 

оправдано. Дубина ових окана је до 100цм, изузетно до 130cm. 

За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање каблова и 

цеви у тзв. мини/микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када нема слободних 

цеви ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су садржани у Упутствима 

ЗЈПТТ - ПТТ Весник бр. 7-8/2003 и 13-14/2003.године). 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 

пословни простор корисне површине око 15,00m
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 

344x130x105цм. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cm или 280cm. Саставни 

део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем преноса. Кабинети се 

напајају из електроенергетске мреже, имају свој посебан прикључак и мерно место које се монтира уз 

кабинет. Локација outdoor кабинета задовољава услове да је осветљена, уочљива и није изложена 

саобраћајним и другим ризицима.  

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). 

 
2.4.7.2. Мобилна телефонија  

Ово подручје је делимично покривено сигналом мобилне телефоније различитих мобилних 

оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих 

услова: 

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на највишим 

објектима (стубови), кровне и горње фасадне површине објеката,  уз обавезну сагласност власника, 

односно корисника тих објеката, односно скупштине станара; 

- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких 

препорука из  ове области, као и препорука светске здравствене организације; 

- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном 

окружењу; користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то 

захтева неким решењем;  

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити 

могућност заједничке употребе; 

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини 

антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или 

сличној висини као и антенски систем. 

Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење јачине 

зрачења како је то важећим правилницима дефинисано. 
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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 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 комуналног отпада се врши у специјалним 

посудама, типизираним контејнерима запремине 1,10m³ и типизираним пластичним кантама, 

запремине 140 литара. За сакупљање амбалажног отпада користе се жичани контејнери и типизирана 

пластична кеса. За сакупљање комуналног отпада у вишепородичном становању број типизираних 

контејнера се одређује по усвојеном нормативу, један контејнер запремине 1,10m³ за 15 домаћинстава 

за пражњење једном недељно. Будући да се одвоз обавља два до три пута недељно, број контејнера се 

смањује и износи 35-40 домаћинстава (станова)/ један контејнер за свакодневни одвоз.  

Нови корисници услуга као власници, односно инвеститори изградње стмбених (породичних и 

вишепородичних 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 на 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. Пијаца 

- Комбинована пијаца (зелена и специјлализована-робна) 

Услови за постојеће објекте 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконстукција, 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 дефинисана је планом и не може се 

вршити њена деоба 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 60% 

Ограђивање Грађевинску парцелу треба оградити транспаретном 

оградом до висине 2,20m.  
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2.4.9. Зеленило 

На подручју Плана присутна су два просторно-пејзажна објекта јавног коришћења. То је сквер 

или градски врт - уређена зелена површина намењена јавном коришћењу, површине мање од 1ha. 

Први сквер је заштитне намене и налази се у потцелини 5а, на КП бр. 8460 КО Лесковац, са 

површином од око 7ари. У нагибу је према северу ка објектима који се налазе у улици Светозара 

Марковића, а сам терен је стрм и нестабилан, сколон обрушавању. Сходно основној заштитној 

функцији предвиђа се формирање отворене јавне зелене површине без могућности изградње платоа 

за седење и одмор, као и других објеката монтажног карактера. Планира се садња заштитне 

вегетације у циљу везивања косина и у ту сврху могу послужити четинари и ниско дрвеће.  

Други сквер је уз улицу Пусторечку на делу КП бр. 4087/5 и 4143 КО Лесковац и има углавном 

естетску функцију. На њему би требало предвидети травњак и полегло растиње, али без високе 

вегетације и урбаних реквизита због прегледности у саобраћају.  

 Уз главне саобраћајнице су формирани дрвореди - линеарно зеленило, које је неопходно 

прогустити и формирати нове у улицама са тротоарима минималне ширине од 2,50m, за дрворедне 

саднице обезбедити отворе за садњу минимално пречника 1,00m и минимално растојање од објекта је 

2,00m, а размак између њих је од 6,00m – 9,00m у зависности од врсте. То је могуће у следећим 

улицама: ул.1. Маја, ул.Ђуре Салаја, ул.Пусторечка, ул.Дубочица, ул.Боре Пиксле, ул.Светоијлијска, 

ул.Светозара Марковића и у осталим улицама ако и када се створе услови. Потребно је и битно 

садња дрвећа на паркинзима, без обзира на то да ли је на јавним или осталим наменама 

(вишепородично становање и пословање) као заштита од штетног утицаја саобраћаја, препорука се 

садња средњих лишћара тако да се на 2 до 10 паркинг места (растојање 5,00m до 10,00m)  посади 

једно стабло.  
Зелене површине у оквиру других намена су представљене као компатибилна намена у оквиру 

површина јавне намене – саобраћајних површина, школских комплекса, комплекса социјалне и 

здравствене заштите, у оквиру водног земљишта уз реку Ветерницу, у оквиру остале намене: 

пословања (централних делатности) и породичног и вишепородичног становања. 
Зеленило се на саобраћајним површинама, осим дрвореда на тротоарима, планира и на трговима. 

Тргови су пејзажно уређене отворене саобраћајне површине намењене јавном коришћењу, визуелно 

уоквирене са једне или више страна објектима или улицама, опремљене су декоративним застором и 

урбаним мобилијаром, одржаване у циљу обезбеђења услова за краткотрајни одмор становника и 

унапређење визуелног квалитета окружења. Предвиђена су три трга: први је у потцелини 1ц на делу 

КП бр. 4038/1 и 4038/2 КО Лесковац, други је у потцелини 4ц на делу КП бр. 8339 КО Лесковац, уз 

ул.Светозара Марковића, а трећи је такође у потцелини 4ц на КП бр. 7826 и делу КП бр. 8339 КО 

Лесковац, на Тргу револуције. На трговима се могу постављати елементи урбаног мобилијара -

фонтане, чесме, канделабри, клупе, жардињере, сат, рекламни панои, скулптуре, споменик, стубићи, 

канте, паркинг за бицикле и др, а од објекта су могући само привремени монтажни објекти – киосци, 

баште угоститељских објектата отвореног и затвореног типа и други привремени монтажни објекти 

према одговарајућој одлуци и решењима. Што се тиче зеленила на трговима може бити и до 40% под 

зеленилом, мада је углавном око 10%-20%, где доминирају појединачна садна места високих и 

средњих лишћара на правилним размацима око места за одмор са клупама за седење и задржавање, 

као и декоративне форме жбунастих врста и цветњаци на издвојеним травњацима и у жадињерама.  

Зеленило у оквиру комплекса образовних установа – Основна школа ''Васа Пелагић'' у потцелини 

2ц. Школско двориште је најфреквентнији део комплекса, предвиђено је за окупљање деце у време 

одмора, а такође и за школске приредбе и скупове. Изграђени отворени спортски терен за мале 

спортове се задржава јер је у функцији одвијања наставе из физичког васпитања у случају лепог 

времена (постоји затворена сала) и за рекреацију ученика и скупове на отвореном. Потребно је да се у 

дворишту нађе и игралиште за мању децу са мобилијаром, обзиром да школа има предшколску групу. 

У јужном делу дворишта испред улаза у школу поред декоративног застора предвиђа се местимична 

садња дрвећа широке крошње за засену од сунца. Зелене површине се постављају ободно, са 

функцијом изолације самог комплекса од саобраћајница и индивидуалног становања. Атријум као 

зелену површину унутар зграда задржати и уредити. Избор врста треба да буде довољно разноврстан, 

да би остварио декоративну и санитарно-хигијенску улогу, као и да би ученике упознао са биљним 

богатством. Средња медицинска школа у потцелини 1д je опремљена школским двориштем са 

изграђеним отвореним спортским тереном. Зеленило је као и у претходном случају постављено 

ободно и са истом заштитном и едукативном функцијом. Могуће је постављање клупа за седење и 

других елемената мобилијара по потреби.  

Зеленило у оквиру комплекса социјалне заштите - Установа за одрасле и старије „Лесковац“ – 

потцелина 5а. Потребно је да се испуни минимум од 10% зеленила на комплексу које треба да има 

улогу за заштиту од саобраћаја, буке и аерозагеађења и као функционална баријера, као и место за 
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одмор и дружење корисника на отвореном. Планирати густе дрвореде средњих и високих лишћара 

или четинара ободно око комплекса и декоративно шибље око места за седење. 

У оквиру комплекса примарна здравствена заштита – Здравствена станица бр.3 - подцелина 4а и 

секундарна здравствена заштита – Општа болница - подцелина 2е, зеленило је врло битно као 

санитарна и функционална баријера према другим наменама, али и за формрање комфорне средине.  

У оквиру комплекса културе - Историјски архив, администрација и управа, нема просторних 

могућности за формирање зелених површина. Зеленило у оквиру пијаце у потцелини 3б није 

заступљено, предвиђена је израда УП–а, којим би се требало дефинисати оптимално 10% под 

зелениом на комплексу и у ужем обухвату. 

Зеленило у оквиру пословања (централних делатности) углавном има декоративни карактер и 

улогу раздвајања намена. Пожељно је минимално 10% зеленила у оквиру комплекса, или у ужем 

обухвату, за нове површине, а у случају затечених намена са недовољним зеленилом предвиђа се 

његово обавезно задржавање и уређење - одржавање и оплемењивање. За планиране централне 

делатности у оквиру потцелине 1б, као смерницу за израду Урбанистичког пројекта је потребно да 

15% буде под зеленилом, са очувањем постојећих ободних дрвореда и дечијег игралишта са 

мобилијаром. 

Зеленило у оквиру водног земљишта уз реку Ветерницу. На уређеним кориту реке на мајор 

коритима заступљен је травњак са ниским растињем. Даље активности су у правцу одржавања у 

складу са условима ЈП Србијаводе. Тако уређено корито има велику функцију у повезивању зелених 

површина у Плану и има позитиван учинак на проветравање целог града, али и служи за рекреацију 

свих становницика града. 

Укупна површина под зеленилом јавног карактера чини мали проценат у обухвату Плана, међутим 

обзиром на функцију дрвореда, као и знатним површинама у оквиру других намена, првенствено кроз 

становање које доминантно у Плану, проценат се компензује, а очекиване функције зеленила се 

постижу кроз систем зелених површина.  

Заједничка блоковска површина у оквиру вишепородичног становања: Као једну од категорија 

коришћења јавног земљишта издвајамо и заједничке блоковске површине. У оквиру ових простора 

дефинисани су отворени концентрисани и линијски простори, зелене површине, интерне саобраћајне 

површине (колско-пешачке, колске, пешачке комуникације), приступни и отворени паркинзи. За 

постојеће заједничке блоковске површине потребно је реконструисати и реализовати пешачке или 

колске комуникације уз постојеће или планиране објекте. За рекострукцију постојећих као и за 

формирање нових површина у оквиру вишепородичног становања партерно уређење пешачких 

комуникација реализовати тако да чине целину, односно да се третирају јединствено и целовито, на 

овај начин остварује се функционално повезивање садржаја најатрактивнијих тачака унутар простора. 

Поред линеарних у оквиру заједничке површине, потребно је реконструисати или реализовати 

концентрисане просторе у циљу формирања урбаног амбијента који ће допринети интегритету, 

идентитету и вредности простора. Урбанистички оквир је одређен планским решењем, а концепција 

коришћења и функционалност простора биће јасније дефинисана употребом од стране корисника 

(игра деце, спортске активности).  

Партерна уређења биће реализована кроз пројекте партерних уређења у колико се врши 

реконструкција или уметање нових сдржаја. Док се не укаже прилика, или до израде пројеката 

задржава се фактичко стање. У случају адаптације, замене застора на стазама или садње нове 

вегетације није потребна израда пројекта. 

Површина ван катастарских габарита постојећих објеката вишепородичног становања или 

вишепородично становање са пословањем, представља јавну блоковску површину и није предвиђена 

за даљу изградњу објеката високоградње у формираним блоковима, осим у деловима где је планом 

предвиђена нова изградња. Гараже и остали објекти саграђене унутар блока, на земљишту у 

влaсништву града се не задржавају. 

Основна намена зелених површина вишепородичног становања је побољшање животне средине и 

микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор становника у 

средини блиској природној, омогућавање међусобно повезивање људи према месту становања -

социјалним контактима и представљају активан фактор у васпитавању деце. Принцип зонирања је 

обавезан, издавајају се зоне мирног одмора, шетње, спорта у окружењу зеленила. Прва је зона уз 

стамбени објекат, чија је санитарно-хигијенска улога - изолација стана од прилаза и путева од 

колског и пешачког саобраћаја; такође представљају композициону везу објекта и околине. Друга је 

зона шетње и одмора (колективног и индивидуалног свих узрастних група) са платоима, која чини 

највећи део слободних површина. Постоји и трећа зона која би требало да се нађе у новопланираном 

вишепородичном становању, она је намењена активном одмору са површинама за игру старије деце и 

млађих ученика, треба да се лоцира на извесном удаљењу од стамбеног објекта и да се од њих изолује 

зеленим површинама. Зеленило које разграничава поједине функционалне зоне и различите платое, 
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треба истовремено да их обједињије у целину. Већи део зелених површина је треба да је отворен због 

висине објеката, тако да је половина од зелене површине под травнатом вегетацијом, док је дрвеће 

постављено по местима за одмор и као заштитна баријера, однос лишћара према четинарима је 3:1.  

Да би се одредила довољна површина зона за планиране вишепородичне објекте препорука је 

нормирање по броју становника. Простор за миран одмор треба да има површину од око 0,50 - 

1,00m
2
/по становнику блока (обавезна корисна и пратећа површина у зеленилу), лоциран је на 10,00m 

– 15,00m од игралишта за децу, спортских и економских простора и изолован густим дрвенасто-

жбунастим засадима. Дечије површине за игру се формирају по нормативу око 0,8m
2
/по становнику 

блока, и лоцирају се на територији зелене површине на око 10,00m од објеката, у чијем саставу могу 

бити мањи спортски терени и мобилијар, пешчаник и другу сложенија опрема. Мали спортски терени 

и терени за активан одмор зузимају 0,70m
2
/по становнику блока. Тако да је минимална норма која 

треба да се испуни око 1,00m-1,30m
2
/по становнику блока, а оптимална норма 2,00-3,00m

2
/по 

становнику блока. 

За  планиране виешепородичне објекте проценат површине уређених зелених површина у оквиру 

комплекса се препоручује 10% (минимално) - 15% (оптимално) , у оквиру тога подразумева се место 

за миран одмор и социјалне контакте становника, дечије игралиште, игралиште за рекреацију и 

зеленило са различитом вегетацијом, које представља њихов оквир и које их повезује. 

За постојеће вишепородичне објекте минимум уређених зелених површина на парцели је 10%, које 

морају да пре свега буду у функцији становника, да заштите од утицаја околних садржаја и 

саобраћајница и да дају естетски оквир објекту. У потцелини 1ц у оквиру постојећег комплекса 

вишепородичног становања „Три шешира“ зеленило испуњава прописани проценат, односно заузима 

чак и до 20% укупне површине. Заједничка блоковска површина је већ формирана и потребно је 

задржати, могућа је промена у дозвољеним оквирима за шта је потребан пројекат уређења. У 

потцелини 3а на КП бр. 5023 КО Лесковац зеленило испуњава 10% површине и у случају 

реконструкције је неопходно задржати озелењен јужни део парцеле према Булевару Ослобођења. У 

потцелини 4б на КП бр. 5020 КО Лесковац заједничка јавна површина је неопходна само као пешачка 

комуникација и нема могућности за зеленилом. На кататсраској парцели бр.7826 КО Лесковац, у 

потцелини 4ц заступљене су две намене (становање и централне делатности) и заједничка јавна 

површина је искључиво у функцији пешачких комуникација. Слично је и на парцели бр. 7845 КО 

Лесковац, у потцелини 5б где је поред намене администрације заступљено и вишепородично 

становање, слободни део парцеле је намењен за заједничко коришћење- пешаке стазе и паркинг, није 

могуће остварити 10% под зеленилом. У потцелини 4ц на КП бр. 8485 КО Лесковац заједничка 

блоковска површина је унутар објекта и недовољна је за зеленило, могуће је само до 5%.  

Код зеленила у оквиру породичног становања пожељно је што више уређеног зеленила на 

парцели, а композиционо решење зависи од могућности, потреба и жеља корисника.  

Напомена: Ови услови се примењују и као смернице за подручја где се Планом спроводе УП који 

ће се по потреби радити. 

У оквиру Плана није заступљен спорт и рекреација као засебна намена. Постојећи спортски 

објекат у потцелини 1б, спортски терен и дечије игралиште, мења своју намену у пословање. До 

реализације нове намене могуће је одржавање спортског терена и реконструкција по потреби. 

Постојеће отворене спортске терене у оквиру школских комплекса задржати и унапредити 

модернизацијом реквизита и застора и могућом изградњом трибина, није дозвољено надкривање 

терена и изградња других објеката у функцији спорта – свлачионице, клупски објекти и др. 

Уколико се укаже потреба, могу се градити спортски објекти у оквиру других компламентарних 

делатности у јавном или приватном власништву. То могу бити рекреативни спортски објекти за 

активне облике рекреације, односно спорта који се одвијају у спортским организацијама или на 

посебно уређеним површинама или објектима, који служе за обучавање, тренинге, припреме 

такмичења, као и такмичења на локалном нивоу, могу бити отворени или затворени, специјализовани 

за одређени спорт или поливлентни (за више спортова), садрже игралишта за фудбал, тенис, кошарку, 

рукомет, одбојку, гимнастику, фитнес, борилачке спортове, стони тенис, куглање. У обухвату Плана 

се не могу градити базени отвореног и затвореног типа - то је могуће само кроз намену спорта. Не 

могу се градити ни такмичарски спортски комплекси на отвореном који захтевају велике и уређене 

комплексе за активност и за публику: голф терени, стрелишта, спортски риболов, ледена дворана, 

велодром (бициклистичка писта), картодром, као специјализовани комплекси за организовање 

спортских такмичења и манифестација на националном и интернационалном нивоу са стандардима 

који одговарају прописаним, који захтевају велики капацитет простора за публику и сложене 

грађевине и инфраструктуру; ту спадају олимпијски стадиони за фудбал, атлетику, тенис, базени. 

У случају нове изградње је обавезна разрада спортских комплекса према следећим условима: 

максимални индекс заузетости објектима је 30% (у заузетост земљишта се не урачунавају партерни 
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објекти: спортски терени и игралишта); максимални индекс изграђености објеката је 0,6; максимална 

спратност је П+Пк, а хала (П) 12,00m; минимална удаљеност грађевинских линија, од регулационе и 

од граница парцеле је 12,00m; паркирање решити на парцели по нормативима. Рекреација 

подразумева и кретање по бициклистичким и пешачким комуникацијама, у ту сврху планиране су 

бициклистичке и пешачке комуникације које су описане кроз област саобраћаја.  

 

2.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО 

ЗОНАМА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 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, фекалне канализације, атмосферске канализације и инсталације 

грејања. 

Породични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: електричне 

инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације. 

Вишепородични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: 

електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације и 

инсталације грејања.  

Објекти у пословно-услужним зонама морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: 

електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације. 

До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена техничких 

(прелазних) решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институација. 

 

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

ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Правила уређења и грађења за објекте остале намене дата по претежним наменама (становање-

породично и вишепородично, пословање и верски објекат) 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. 

 

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 3,00ara, 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. Правила уређења и грађења за појединачне грађевинске парцеле површина и објекте 

остале намене 

2.6.2.1. Претежна намена становање 

Услови се односе на објекте спратности до максимлано седам надземних етажа. 
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За објекте спратности преко седам надземних етажа или веће површине од 2.000,00m
2
, важе 

посебни услови који ће се дефинисати Плановима нижег реда или Урбанистичким пројектима, у 

складу са сваким појединачним захтевом, планираном изградњом и Одлуком локалне самоуправе.  

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 5,00m, тако што се 

обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.  

- За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00m 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 минималног удаљења од 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. 

Код објеката вишепородичног становања, могућа је израда косе кровне конструкције са 

могућношћу коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне 

просторије), а на основу Идејног пројекта уз препоруку израде Урбанистичког пројекта. Такође, 

тавански простор може бити обликован у виду галерије, у случају изградње дуплекс станова. 

 

- Породично становање  

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

слободностојећег објекта је 300,00m
2
, двојног објекта је 

400,00m
2
 (две по 200,00m

2
), објеката у непрекинутом 

низу, атријумских и полуатријумских објеката 200,00m
2
,  

као и објеката у прекинутом низу - 200,00m
2
.  

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег  објекта је 10,00m, двојних објеката 

16,00m (два по 8,00m) и објеката у непрекинутом низу 

5,00m. 

Максимална спратност објекта Четири надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом 

до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или 

транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

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. 

 

- Вишепородично становање (изградња објеката урбаном обновом из породичног у 

вишепородично становање у зони породичног становања) 

Ова правила грађења за вишепородичне објекте су усмеравајућа и важе уколико се формирају 

парцеле минималне површине намењене за вишепородично становање. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову 

изградњу слободностојећег објекта је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност објекта Пет надземних етажа  

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 
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- Вишепородично становање (изградња објеката у зони вишепородичног становања) 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

слободностојећег објекта је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност објекта Седам надземних етажа 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 

 
2.6.2.2. Претежна намена пословање 

Уређење партера у функционалном смислу и комунална опрема у зонама свих нивоа центара треба 

да задовољавају одговарајуће естетске и функционалне критеријуме. 

- ПОСЛОВАЊЕ 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову 

изградњу је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност објекта Четри надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 60% 

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. 

 

Смернице за уређење и грађење на КП бр. 8340 КО Лесковац: 

Катастарска парцела се налази у пешачкој зони – пешачка улица Светозар Марковић. Ова 

зона/улица треба да буде привлачна по својим садржајима и делатностима и безбедна по пешаке. 

На овој парцели планирана је израдња објекта чија висина, рачунајући од површине пода 

приземља до највише коте објекта износи 7,00m. 

Објекат треба пројектовати ненаметљиво, са сведеном формом, добрим балансом маса и 

једноставном материјализацијом. Он треба да се ненаметљиво издваја преносећи традиционалне 

вредности „старе лесковачке чаршије“ на сасвим свеж и модеран начин. 

 
2.6.2.3. Претежна намена верски комплекс 

- ВЕРСКИ КОМПЛЕКС 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Како се црква налази у стамбеном објекту, грађевинске 

парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 

од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или 

транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

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. 
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2.6.3. Посебна правила уређења и грађења за објекте остале намене 

Смернице за уређење и грађење на катастарским парцелама: 

Катастраска парцела представља површину, у грађевинском подручју, која има мању прописану 

површину за грађевинску (испод 3,00ara), 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. 

На слободним парцелама које су мање површине од 300m
2
, а налазе се на простору који 

представља „стару лесковачку чаршију“ (парцеле се директно наслањају на ул.Светозара Марковића 

и ул.Јужномравских бригада) могу се градити објекти у контексту „старе лесковачке чаршије“ под 

условима уређења и грађења које прописује Завод за заштиту споменика Ниш, који је у овом Плану 

дефинисао зону амбијенталне вредности (улица Јужноморавских бригада од раскрснице Булевара 

Ослобођења и улице Раде Кончара до улице Светозара Марковића). 

 

Смернице за реконструкцију објеката који су у супротности намени дефинисаној планом и 

објеката који су на локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта: 

Постојећи објекти, а који су у супротности са планираном наменом површина и који су на 

локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта, могу се реконстрисати, 

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 1,20м 

Није предвиђена промена намене постојећих помоћних објеката и њихова доградња, осим текућег 

одржавања до привођење простора планираној намени. 

 

Смернице за доградњу равних тераса за вишепородичне и остале објекте: 

Вишепородичне стамбене и остале зграде могу се реконструисати или доградити тако да се 

грађевинске интервенције изводе на целој површини кровних равни. Целом површином кровне равни 

сматра се површина према класификацији зонирања са карактеристичним примерима, где се једним 

објектом сматра и објекат из више ламела (у равни или смакнутих) као и групе архитектонски  

идентичних објеката у зони. 

Приликом реконструкције или доградње крова обавезна је реконструкција целокупне фасаде 

објекта. 

Дограђене етаже ускладити са архитектонским и ликовним решењем постојећег објекта (типови 

отвора, секундарна пластика и друго) тако да се не мењају стилске карактеристике објекта. 

Дограђена етажа стамбене зграде мора имати намену за становање, уколико уговором и посебним 

условима није одобрена друга намена. Станови надзидане етаже морају поштовати постојећу 

структуру станова, посебно последњег спрата, као и постојеће инсталационе вертикале, димњачке и 

вентилационе канале и друго. Могуће је и повећати површину станова у поткровљу у односу на ниже 

спратове, уз поштовање инсталационих вертикала. 

Висина венца по целом обиму доградње поклапа се са постојећом висином венца, изузев ако 

посебним условима није другачије одређено (због уклапања висине венца са суседним објектима и 

сл.)   

Према прописима, уколико се дограђује још једна етажа обавезна је уградња лифта. Ако се лифт 

не уграђује обавеза је инвеститора / извођача и крајњих корисника да писмено и оверено у суду даје 

изјаву којом прихвата све евентуалне последице проузроковане непостојањем лифта. 

 



План генералне регулације 2 – „Центар-запад“ у Лесковцу 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац – Сектор за урбанизам 54 

Смернице за уређење и грађење на парцелама које се налазе на подручју могуће условно 

нестабилног тла: 

Како би се заштито простор клизишта од даљег интензивирања потребно је да свака градња на 

овом простору буде планска и под контролом. Ове мере треба спровести у циљу заштите простора. 

При давању препорука за даљу урбанизацију на овом простору, са инжењерскогеолошког аспекта 

треба имати у виду следеће будуће активности у терену: засецање падине, статичко и диманичко 

оптерећење терена, додатно расквашавање и др. 

Планира се да: 

- постојећи објекти се задржавају уз примену санационих мера на објектима и земљишту;   

- у случају доградње или изградње објеката до спратности три надземне етаже по потреби 

извршити инжињерскогеолошки преглед терена и давање мишљења од стране овлашћене геолошке 

куће; 

- доградња или изградња објеката спратности веће од три надземне етаже условљено је 

инжењерскогеолошким истраживањем терена са израдом елабората и 

- градња саобраћајнице и објеката инфраструктуре не сме започети без детаљних геолошких 

радова и предложених мера санације. 

 

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

ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

- Водно земљиште 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Формирање грађевинске парцеле у границама регулације 

водног земљошта 

Максимална висина објекта  Највећа дозвољена висина настрешнице је 7,00m.  

Остало  У зони заштите водотока објекти инфраструктуре и 

супраструктуре могу  се постављати на 3,00m од ножице 

водног земљишта. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, и сл.) могу 

бити максималне површине 40m
2
. 

 
 
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. на основу правила уређења и правила грађења за зоне и целине које се дирекно спроводе на 

основу ПГР-је; 

- Урбанистичким пројектима: за целине/секторе за које је планом прописана обавеза њихове 

израде. 

 

3.2. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову 

израду 

У оквиру грађевинског подручја Плана нису одређени простори за даљу разраду Планом детаљне 

регулације.  

Али, 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.  
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3.4. Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације, односно препарцелације и 

Урбанистичког пројекта са смерницама за њихови израду 

Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде пројекта за 

урбанистичко-архитектонску разраду. Урбанистички пројекaт се ради за једну или више катастарских 

парцела.  

Урбанистичким пројектом, без спровођења процедуре измене плана, може се утврдити промена и 

прецизније дефинисање планираних намена, у оквиру планом дефинисаних компатибилности, а у 

складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим Планом, као и правилницима 

који регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних предузећа.  

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. 

Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта приказани су на графичком прилогу 

бр.9. – Карта спровођења плана. 

Урбанистички пројекат се може израђивати и на захтев инвеститора. 

 

За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

Целина 1 

Поцелина 1б - Урбанистички пројекат обележен са УП  1б - 1  

Претежна намена: пословање 

Компатибилне намене: изкључиво зеленило 

Површина обухвата пројекта: око 0,42ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4133/1 - део, 4133/2, 

4133/3, 4133/6 – део, 4144 - део и 4133/4 - део све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Поцелина 1б - Урбанистички пројекат обележен са УП  1б - 2  

Претежна намена: становање – вишепородично 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,35ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4133/1 - део, 4133/4 - део, 

4133/5, 4134 – део, 4135 – део, 4139, 4138, 4137, 4136, 4141, 4140, 4142 – део, 4143 – део, 4087 – део, 

4087/4 – део и 4078/1 –део све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.1. Претежна намена становање 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Поцелина 1ц - Урбанистички пројекат обележен са УП 1ц - 1 

Претежна намена: становање – вишепородично 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,34ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4058 - део, 4057 - део, 

4056 - део, 4005/2 - део, 4006/1 – део, 4019 - део, 4032 - део и 4068/2 – део све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.1. Претежна намена становање 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Поцелина 1ц - Урбанистички пројекат обележен са УП 1ц - 2 

Претежна намена: становање – вишепородично 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,39ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4058 - део, 4059 - део, 

4060, 4061, 4062, 4063, 4064 - део, 4065 - део, 4066, 4067/2, 4067/1 - део, 4068/1 – део и 4068/ 2 - део 

све у КО Лесковац. 
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Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.1. Претежна намена становање 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Поцелина 1ц - Урбанистички пројекат обележен са УП 1ц - 3 

Претежна намена: становање – вишепородично 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,37ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4069 - део, 4070 - део, 

4071 - део, 4072, 4073 - део, 4074 - део, 4075, 4076, 4077- део, 4078/1 – део, 4078/2 - део и 4078/3 – део 

све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.1. Претежна намена становање 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Целина 3  

Подцелина 3б - Урбанистички пројекат обележен са УП 3б 

Претежна намена: комунална делатност – пијаца 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 1,78ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 5077/1, 5077/2, 5077/3, 

5077/4,  5077/5, 5077/6, 5077/7, 5077/8, 5077/9, 5077/10, 5077/11, 5077/12, 5077/13, 5077/14, 5077/15, 

5077/16, 5077/17, 5077/18, 5077/19, 5077/20, 5077/21, 5077/22, 5077/23, 5077/24, 5077/25, 5077/26, 

5077/27, 5077/28, 5077/29, 5077/30, 5077/31, 5077/32, 5077/33, 5077/34, 5077/35, 5077/36, 5077/37, 

5077/38, 5077/39, 5077/40, 5077/41, 5077/42, 5077/43, 5077/44, 5077/45, 5077/46, 5077/47, 5077/48, 

5077/49, 5077/50, 5078 и 5079 све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.4.8.2. Пијаца. 

Усмеравајућа правила уређења и грађења: 
- Основни елементи зелене пијаце су: плато за стационарне или покретне тезге; локали, хала за 

продају анималних производа и рибарница; административни простор у функцији пијаце (управа, 

санитарна инспекција, вага..) и други пословни простор (јавни или комерцијални у функцији развоја 

пијачне делатности или потреба локалне самоуправе); магацински простор (кондиционирани и/или 

складишни) и чесма, санитарни чвор и простор за одлагање смећа. 

- Димензија продајне површине пијачних тезги је 2,00m х 1,00m, а манипулативна површина у 

експлоатацији једне тезге износи око 8,00m². 

- Локали се планирају у приземљу објекта директно ослоњени на главне пешачке токове. 

- Приступи – улази у објекат, или делове објекта компатибилне намене морају бити одвојени од 

улаза у пијачни део објекта или организовани тако да не ометају коришћење пијачног простора. 

- Магацински простор може бити кондициониран (складиштење робе), који треба да је у 

функцији броја тезги и некондициониран простор (за смештај покретних тезги, колица, сунцобрана). 

- Минимална опрема на локацији пијаце је чесма и санитарни чвор. Славине за воду могу бити на 

максималној раздаљини од 50,00m од корисника. Тоалети могу бити на максималној раздаљини од 

100м од корисника. Канте за смеће могу бити на максималној раздаљини од 50,00m од корисника. 

Осветљење поставити на раздаљини од 15,00m до 25,00m. Простори за продају меса и рибе треба да 

имају константан приступ доводу воде (хладне и топле). 

- Имајући у виду климатске карактеристике овог подручја, препоручује се надкривање простора 

пијаце како би се побољшали услови њеног функционисања. 

- Простор мора задовољити одређене санитарно-хигијенске услове, те мора бити заштићен 

(ограђен), уређен, асфалтиран или поплочан материјалима који су отпорни на оштећења, погодни за 

лако чишћење и одржавање. 

- Потребно је обезбедити простор и одговарајуће судове за контролисано сакупљање, 

разврставање, привремено складиштење и испоруку отпадних материја и материјала. Контејнере 

треба лоцирати у оквиру границе комлекса пијаце којој припадају (у ниши, посебно изграђеном боксу 

или у смећари) са обезбеђеним директним и несметаним прилазом за комунална возила и раднике 

надлежног предузећа. Максимално ручно гурање контејнера од претоварног места до комуналног 

возила износи 15,00m. 
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- У оквиру грађевинске парцеле пијаце могућа је фазна реализација комплекса и објеката тако да 

свака фаза у функционалном, обликовном, архитектонском и конструктивном смислу чини 

јединствену целину. 

 

Целина 4 

Подцелина 4а - Урбанистички пројекат обележен са УП 4а - 1 

Претежна намена: пословање (Западна капија – север) 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,20ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4836, 4837, 4838, 4839, 

4840, 4841 - део, 4842, 4843, 4844 - део, 4845 - део, 4849, 4850/1, 4850/2, 4851 и 4852 све у КО 

Лесковац.  

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4а - Урбанистички пројекат обележен са УП 4а - 2 

Претежна намена: пословање (предвиђена изградња пословног објекта са гаражом) 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,24ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4853, 4854, 4855, 4856, 

4857, 4858, 4859/1, 4859/2 - део, 4860, 4861, 4862, 4863 и 4864 - део све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4а - Урбанистички пројекат обележен са УП 4а - 3 

Претежна намена: пословање (доградња приземниих локала за једну етажу) 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,25ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4950/1, 4950/2, 4950/3, 

4950/4, 4950/5, 4950/6, 4950/7, 4950/8, 4950/9, 4950/10, 4950/11, 4950/12, 4950/13, 4950/14, 4950/15, 

4950/16, 4950/17, 4950/18, 4950/19, 4950/20, 4950/21, 4950/22, 4950/23, 4950/24, 4950/25, 4950/26, 

4950/27, 4950/28, 4950/29, 4950/30, 4950/31, 4950/32, 4951, 4952, 4953 све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4а - Урбанистички пројекат обележен са УП 4а - 4 

Претежна намена: пословање (предвиђена изградња пословног објекта са гаражом) 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,14ha 

Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког пројекта је: 4954 КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4б - Урбанистички пројекат обележен са УП 4б 

Претежна намена: пословање 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,38ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4979, 4980, 4981, 4982, 

4983, 4984, 4985, 4986 - део, 4987 - део, 4988, 4989, 4990, 4991 - део, 4992 - део, 4993, 4994, 4995, 

4996/1 – део, 4996/2 – део, 4997 – део, 4998, 4999 – део, 5000 - део, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 

5007 – део, 5008 – део, 5009, 5010/1, 5010/2, 5011 – део, 5012, 5013, 5014 – део и 5015 све у КО 

Лесковац. 
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Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4ц - Урбанистички пројекат обележен са УП 4ц - 1 

Претежна намена: пословање 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,05ха 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 8459, 8471, 8472, 8473 и 

8474 све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4ц - Урбанистички пројекат обележен са УП 4ц - 2 

Претежна намена: пословање 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,25ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 8415, 8416, 8417, 8418, 

8419, 8420, 8421, 8422 и 8423 све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Подцелина 4ц - Урбанистички пројекат обележен са УП 4ц - 3 

Претежна намена: пословање 

Компатибилне намене: према Табела 3. - Табела претежних и компатибилних намена 

Површина обухвата пројекта: око 0,41ha 

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 8342, 8343, 8344, 8345, 

8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369 и 8370 све у 

КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Смернице су прописане у поглављу 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и поглављу 2.6.2.2. Претежна намена пословање. 

Озелењавање на парцели: Смернице су прописане у поглављу 2.4.9. Зеленило. 

 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се и за: 

- потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових локација објеката и комплекса 

вишепородичног становања као урбана обнова у зони породичног становања 

- потребе изградње нових објеката јавних намене, где ће се детаљније разрадити услови за 

изградњу објекта (у складу са правилима и условима из овог плана, као и прописима, стандардима и 

нормативима за преметну делатност), тако да исти својим изгледом, габаритом, спратношћу, 

материјалима и односом према регулационој и грађевинској линији буду уклопљени у постојећу 

урбану матрицу и амбијенталне и архитектонске карактеристике средине. 

- потребе изградење објеката јавних намена (образовање, социјална заштита, здравство и сл.) 

који се граде и у зонама намењеним становању и пословању, у приватној иницијативи, под условом 

за задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу јавну делатност и услове непосредног 

окружења, 

- локације валоризованих објеката градитељског наслеђа (осим за радове на санацији, 

адаптацији, текућем и инвестиционом одржавању) и 

- за доградњу равних кровних тераса код вишепородничних објеката.  

 

 
4. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

Реализација планског решења утиче на побољшање услова живота опремањем насеља 

саобраћајном и осталом инфраструктуром, догадњом постојећих објеката до максималних 

дозвољених урбанистичких параметара /индекс заузетости или изграђености односно спратности/ и 

изградњом објеката на неизграђеним површинама. Приказ остварених урбанистичких параметара дат 

је следћом табелом: 
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Табела 6. – Остварени урбанистички параметри 

ГРАЂЕВИНСКО 

ПОДРУЧЈЕ 

ПГР 2 

ПОВРШИНЕ И 

ОБЈЕКТИ 

ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНЕ 

hа % hа % 

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 32,22 62,92 33,78 65,66 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 17,32 33,39 15,76 30,64 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН 

ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 1,90 3,69 1,90 3,69 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације 2 урађен је у пет примерака у аналогном и шест примерака у 

дигиталном облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине града Лесковца, 

од којих:  

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града 

Лесковца;  

- три примерка у аналогном и дигиталном облику органу градске управе надлежном за његово 

спровођење;  

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП Дирекције за 

урбанизам и изградњу Лесковац и  

- један дигитални примерак Плана генералне регулације доставља се за потребе регистра при 

Министарству.  

Право на увид у План генералне регулације имају правна и физичка лица у складу са законом. 

План Генералне Регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

града Лесковца, када престају да важе сви урбанистички планови који су се примењивали у 

планском обухвату. 


