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Б. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
УВОД, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
Изради ПГР 3 у Лесковцу - „ЦЕНТАР СЕВЕР“ , приступа се на основу Одлуке о изради Плана 
генералне регулације 3 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године – 
блокови 22,23,24,32,33 и део блока 34   („Службени  гласник града Лесковца“, бр.18/09). 
Законски основ за израду ПГР  3  у Лесковцу, садржан је у одредбама  Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.72/09 и 81/09), и Закона о изменама и 
допунама закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.24/11), 
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.31/10) од 11.05.2010 године и Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр.69/10), од 
26.09.2010.године и 16/2011 од 11.03.2011.године, као и  другим прописима који непосредно или 
посредно регулишу ову област.  
Плански основ за израду ПГР 3 у Лесковцу, представљају решења Генералног урбанистичког 
плана  Лесковца од 2010. до 2020.године („Службени гласник града Лесковца“, 4/13),  
 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
1.1.ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  
Концептом Плана извршена је подела простора на целине и зоне према урбанистичким 
показатељима и другим карактеристикама, као и подела земљишта на грађевинско и водно 
земљиште.  
На грађевинском земљишту издвајају се површине и објекти јавне намене и површине и објекти 
остале намене. 
Површине и објекти јавне намене:образовање (основно, средње и високо), објекат дечје 
заштите-вртић, енергетски објекти и површине (ТС и топлана), објекат здравствене заштите који 
није у функцији, јавно зеленило, парковске површине, улични коридори и железнички саобраћај. 
Површине и објекти остале намене: зоне становања породично и вишепородично,   
привређивање, бензинска станица и пословање. 
У плану доминантна функција је становање (породично и вишепородично) које се задржава и 
унапређује као и све компатибилне намене у оквиру претежне намене. 
Водно земљиште: представља регулисано корито реке Ветернице и одређују се смернице за 
уређење. 
 
1.1.1.Обухват и опис граница подручја плана 
ПГР 3 у Лесковцу –„ЦЕНТАР СЕВЕР“,  обухвата простор грађевинских блокова 22, 23, 24, 32, 33 
и северни део блока 34 у Лесковцу. Према поставкама ГУП-а Лесковца од 2010-2020.године, 
представља подцелину градског центра, и налази се у ПЦ-I- ШИРИ ЦЕНТАР. Према 
просторном програмском решењу површина обухвата  је П=61.03ha, што представља  1,48 % од 
укупне површине ГУП-а Лесковца.  
Границу Плана представља на западу река Ветерница, од улице Цара Душана до Булевара 
Николе Пашића. Северна граница је Булевар Николе Пашића од реке Ветернице до пруге 
Београд - Скопље. Источна граница је пруга Београд - Скопље, од Булевара Николе Пашића до 
улице Страхињића Бана. Јужна граница иде улицом Страхињића Бана, од железничке пруге до 
улице Цара Лазара, затим иде улицом Цара Лазара, новопланираном улицом која спаја улице 
Цара Лазара и Цара Душана, и продужава улицом Цара Душана до реке Ветернице.  
Све катастарске парцеле обухваћене Планом,  целе или у деловима припадају  К.О. Лесковац. 
 
1.1.2.Обухват и опис граница грађевинског подручја плана  
Целокупни обухват Плана представља грађевинско подручје.  
Напомена: Границе Плана и грађевинских блокова иду осовинама саобраћајница, осовином 
пруге и осовином корита реке Ветернице. Граница грађевинског подручја и подела на целине 
дата је у графичком прилогу број 2  “Границе плана на ортофото подлози ". 
 
1.1.3.Обавезе, услови и смернице из ГУП–а и важећа планска документација 
Одредбама ГУП-а Лесковца од 2010-2020.године, да се спроводи плановима Генералне 
регулације у потпуности се преузимају  обавезе, услови и смернице које су прописане у њему, 
као и претежне намене. Планске обавезе преузимају се из важеће планске документације нижег 
реда која се примењује у целости или деловима и то: 
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-План детаљне регулације за блок 33 у Лесковцу (,,Службени гласник СО Лесковац“, бр.15/06) 
-План детаљне регулације за северни део блока 23 у Лесковцу („Службени гласник СО 
Лесковац“, бр.7/04) 
-Регулациони план за јужни део блока 23 у Лесковцу („Службени гласник СО Лесковац“, 
бр.5/2000) 
-План детаљне регулације за Булевар Николе Пашића са контакт зоном у Лесковцу делови 
блокова 33, 23, 24, 34, 52 и 53 („Службени гласник града Лесковца“, бр.11/09) 
-План детаљне регулације за блок 34 у Лесковцу („Службени гласник града Лесковца,“ бр.16/11) 
Из важећих  планских докумената преузимају се регулациона решења /саобраћајна и 
инфраструктурна/, као стечене урбанистичке обавезе, уз могућност измене и допуне, док се 
планиране намене површина, правила уређења и грађења усаглашавају и преузимају из 
Генералног урбанистичког плана  Лесковца од 2010 – 2020 год. 
Подаци и услови надлежних институција који су прибављени у процедури израде Генералног 
урбанистичког плана Лесковца, саставни су део документационе основе Плана. 
 
1.1.4.Скраћени приказ и оцена постојећег стања 
Целокупни обухват Плана налази се у границама грађевинског подручја, где је грађевинско 
земљиште заступљено у површини од 59,6ха(97,6%) и водно земљиште површине 1,43ха 
(2,34%). Грађевинско земљиште (изграђено и неизграђено) представљају површине и објекти 
јавне намене, мрежа инфраструктуре и објекти и површине остале намене.  
Објекти и површине јавне намене заузимају 15,8ха од укупне површине Плана. Од објеката 
јавне намене заступљени су образовање (основно, средње, високо) на површини од 2,38ха, 
дечја заштита (вртић) површине од 0,18ха, енергетска инфраструктура (ТС и топлана) 
површине 0,97ха, здравствени објекат површине 0,12ха (који није у функцији), јавно зеленило 
површине 1,03ха, саобраћајна инфраструктура -коридор железничке пруге и путна мрежа 
површине 11,04ха. 
Објекти и површине остале намене заузимају површину од 43,80ха. 
Простор у обухвату Плана  претежно је изграђен, изузев северозападног дела, где је у зони 
породичног становања евидентирано неизграђено грађевинско земљиште.  
Претежна намена у Плану је породично становање са делатностима у оквиру зоне становања и 
по ободу грађевинских блокова. Вишепородично становање које је новијег датума заступљено 
је у виду појединачних објеката, и настало је као реконструкција постојећег дотрајалог 
стамбеног фонда и трансформације породичног у вишепородично становање. Грађевински 
фонд је претежно чврстог и средњег бонитета, врло мало је објеката слабог бонитета. Дуж 
важних путних праваца евидентирани су пословни објекти у виду услуга и заната у оквиру 
стамбених објеката или као самостални објекти. 
Поред становања евидентни су објекти пословно производне намене слабог бонитета, као и 
објекти чврстог бонитета. Од заштићених непокретних културних добара у Плану евидентирана 
су непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту, споменици и спомен 
обележја.  Сви објекти у Плану евидентирани као заштићена непокретна културна добра налазе 
се у проширеној зони амбијенталних  вредности. 
 
Подела на целине 
Просторне целине у Плану ограничене су постојећом саобраћајном мрежом, транзитном 
саобраћајницом, железничким коридором Ниш-Лесковац 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 5 (пет) 
просторних целина које садрже урбанистичке зоне и комплексе и то: 
Целина 1  П= 10,94ха Блокови 32 и 22 
Граница: на западу је осовина корита реке Ветернице, на северу је осовина Булевара Николе 
Пашића, на истоку је осовина ул. Димитрија Туцовића и ул. Ивана Милутиновића и на југу 
продужетак осовине ул. Цара Душана  до пресека са осовином корита реке Ветернице.  
У обухвату се издвајају три подцелине 1а, 1б и 1в.: 
Подцелина 1а П= 5,90ха, Блок 32  
Претежна намена: је породично становање,  спратност објеката је П, П+1 до П+1+Пк. 
Обухват: између водног земљишта реке Ветернице, осовине Булевара Николе Пашића на 
северу, ул. Димитрија Туцовића на истоку и северозападне међне линије катастарске парцеле 
2970 КО Лесковац (фабрика „Коста Стаменковић“). Делатности су заступљене дуж улице 
Димитрије Туцовића, као пратећа намена у оквиру зоне становања. Објекти су самостални на 
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парцели или су у приземљу стамбених објеката. Од јавних објеката заступљен је  
електроенергетски објекат (ТС «Летекс»). Од осталих намена  (централне делатности-
бензинска станица) и неизграђене површине у западном и јужном делу, које немају излаз на 
јавну комуникацију. У северозападном делу евидентни су породични објекти на парцели без 
излаза на јавну површину. 
Подцелина 1б П= 3,60ха, Блок 22 
Претежна намена: породично становање. Спратност објеката је П, П+1, П+1+Пк,  изузетно  
П+2+Пк. Јужни део  породичног становања налази се у зони шире амбијенталне заштите. 
Обухват: између водног земљишта реке Ветернице на западу, до пресека са продужетком 
северозападне међне линије катастарске парцеле 2970 КО Лесковац (фабрика „Коста 
Стаменковић“) и сама међна линија парцеле -све до пресека са осовином ул. Димитрија 
Туцовића; осовином  ул. Димитрија Туцовића и ул. Ивана Милутиновића са истока и продужетка 
осовине ул. Цара Душана са југа до пресека са осовином корита реке Ветернице. Дуж улице 
Ивана Милутиновића заступљени су претежно централни садржаји и девастирани привредни 
комплекс  Косте  Стаменковића.   Постојећи објекат фабрике Косте Стаменковића, спратности  
П +1, представља  објекат НКД који ужива претходну заштиту. Остали објекти у комплексу су 
претежно приземног карактера напуштени и девастирани као и спомен биста Косте 
Стаменковића која је под заштитом (а од које је остало само постоље). У јужном делу целине, у 
појасу између водног земљишта и улице Ивана Милутиновића постоји низ монтажних објеката 
различитих услужних делатности (трговина, услуге, занати). 
Подцелина 1в П= 1,42ха 
Претежна намена: водно земљиште реке Ветернице, 
Обухват: граница на западу представља  осовина корита реке Ветернице, на северу осовина 
Булевара Николе Пашића, на истоку граница подцелина 1а и 1б до пресека продужетка осовине 
ул. Цара Душана са југа, са осовином корита реке Ветернице.  
Целина 2  П= 9,18ха,  Блок 33 
Претежна намена: породично становање, заступљено северно и јужно од постојећих 
комплекса образовања. 
Обухват: одређен је осовином Булевара Николе Пашића на северу, ул. Димитрија Туцовића 
на западу и  ул. Саве Ковачевића на истоку. Централни садржаји заступљени су дуж Булевара 
Николе Пашића и ободним улицама које уоквирују целину. Објекти јавне намене су комплекси   
образовања (основна школа „Вук Караџић“ и средња техничка школа „Раде Металац“), који се 
ослањају један на други. Лоцирани су у средишњем делу блока између зона становања.  У 
североисточном делу заступљена је зона  јавног зеленила и постојећи објекат ТС 10/0,4kV. 
Остатак блока је индивидуално становање. Од зоне становања, образовање је одвојено 
нерегулисаном улицом Добрила Стамболић и пешачком комуникацијом непрописне ширине. 
Комплекс основне школе на северу дирекно се ослања на зону становања, док је средња школа 
од становања одвојена улицом Милана Топлице. Објекти индивидуалног становања су 
спратности П+1 и П+1+Пк. Помоћни објекти присутни су на већини парцела. Проценат 
изграђености на великом броју парцела је преко 50%.  
Пословање је заступљено врло мало –дуж ул. Саве Ковачевића и ул. Димитрије Туцовића. 
У зони породичног становања, јужно од школских комплекса издвајају се групације објеката 
слабог бонитета, парцеле са нетипичним обликом становања. Карактерише их неправилан 
облик са високим индексом заузетости на парцели; објекти су на међусобно непрописном 
растојању са непрописним прилазима или без прилаза са јавне површине. Присутан је велики 
број корисника /домаћинстава на једној грађевинској парцели. Групације објеката неусловног 
становања 2а, 2б и 2в, означене су на графичком прилогу бр.3 Постојеће стање објеката и 
инфраструктуре. 
Целина 3  П= 13,76ха,  Блок 23 
Претежна намена: -породично становање спратности од П, П+1 до П+2; евидентиран је 
објекат вишепородичног становања у ул.Војводе Мишића, спратности П+2+Пк. 
Обухват: одређен je осовином ул.Цара Душана и дела новопланиране улице са југа, осовином 
ул.Бабичког одреда и ул.Степе Степановића са истока, осовином ул.Саве Ковачевића на 
северозападу и на западу  ул.Ивана Милутиновића. 
Пословни објекати изграђени су дуж улица и то претежно ул.Ивана Милутиновића, а нешто 
мање  ул. Степе Степановића.  
У јужном делу целине постоји објекат дечје заштите (вртић) спратности По+П+1, који се 
наслања на улицу Веселина Маслеше и пешачки повезан са улицом Максима Горког. 
Јавно зеленило заступљено је у северном делу целине.  
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У јужном делу целине евидентирани су четири објекта (грађанске куће) проглашене културним 
добром, који се налазе у широј зони амбијенталне заштите. 
Целина 4 П= 16,67ха Блок 24 
Претежна намена: породично становање са пословањем по ободу целине. 
Обухват: је између осовина ул.Цара Лазара и дела новопланиране улице са југа, осовина 
ул.Бабичког одреда и ул.Степе Степановића на западу, осовине Булевара Николе Пашића са 
севера, ул.28.Марта на истоку и ул.Страхињића Бана на југоистоку. У северном делу целине у 
зони становања евидентирани су објекти изграђени на траси канализационог колектора. Од 
јавних објеката заступљено је образовање (висока пословна школа), постојећи објекат 
здравствене заштите (који није у функцији) и парковска површина са спортом и рекреацијом. 
Пословање  заступљено је у оквиру зоне становања у виду трговина, услуга, заната и сервиса. 
Целина 5 П= 10,46ха северни део Блока 34 

Претежна намена: -пословно-производна. 

Обухват: северни део грађевинског блока 34, налази се између осовина Булевара Николе 
Пашића на северу, ул.28.Марта на западу, ул.Страхињића Бана на југу и осовином железничке 
пруге Београд–Скопље на истоку. Врло мало је заступљено породично становање осим у 
северозападном делу, где је групација породичних објеката са пословањем. Јавна намена је 
заступљена у виду енергетског објекта-топлана и јавно зеленило у појасу између транзита и 
пословно- производне зоне. На источној страни целине је железнички коридор.  
 
Објекти и површине јавне намене 
Образовање:  
Основно образовање: Основна школа , „Вук Караџић“,  блок 33 
Средње образовање: Средња Техничка школа „Раде Металац“,  блок 33 
Високо образовање: Висока пословна школа струковних студија,   блок 24 
Дечја заштита:  вртић „Наше дете“,  блок 23 
Здравствена заштита: (стара зубна амбуланта) која није у фунјцији,  блок 24 
Објекти енергетске инфраструктуре и објекат јавног коришћења:   
У североисточном делу блока 32 налази се електроенергетски  објекат - ТС Лесковац 4 (ТС 
110/10kV) и објекат - бензинске станице. У блоку 34 налази се Топлана „Црвена звезда“. 
Спорт и рекреација:  
У обухвату Плана заступљени су објекти намењени спорту. У комплексу средње Техничке 
школе „Раде Металац“ налази се фискултурна сала, док у оквиру Основне школе „Вук Караџић“ 
постоји отворени спортски терен намењен физичком образовању ученика.  
У северном делу блока 24 налази се парковска површина од 0,63ха где се су заступљени 
отворени спортски терени. Корито реке Ветернице није искоришћено за рекреацију и боравак у 
природи. 
Просторно пејзажни објекти - јавно и друго зеленило: 
Јавно зеленило заузима процентуално веома малу површину у Плану, присутно је углавном као 
линеарно улично зеленило и у виду скверова, односно паркова мањих од 0,5 ха. Скверови су 
присутни у блоку 33, целини 2 уз ул. Димитрија Туцовића у површини од 400 м

2
, затим у блоку 

23, целини 3 уз ул. Степе Степановића као три мање отворене целине у површинама од 60, 140 
и 240 м

2
 и уз Булевар Николе Пашића на површини од око 615 м

2
. Линеарно зеленило је 

најзаступљеније у Булевару, обзиром на ширину саобраћајнице и то, поред поменутог сквера, 
као травнате траке и местимична стабла - прекинути низови дрвореда, као и у виду 
декоративних предвртова у оквиру индивидуалног становања. Најчешће врсте су јавор, липа, 
платан и орах, дрвеће је углавном у добром кондиционом стању, у пуној зрелости 10-15 год, са 
одговарајућим, приличним, димензијама (висина стабла и ширине крошње). У улици Степе 
Степановића посађен је нови дрворед: стари дрвовед од платана који је био обележје тог дела 
града је представљао опасност због старости и здравственог стања, зато је замењен новим 
врстама, келреутеријом, црвеном шљивом и јавором. Као јавни просторно пејзажни објекти у 
Плану јавља се и заштитно зеленило око електроенергетског објекта површине 0,5 ха и уз 
надвожњак у површини од 0,2 ха. Они имају углавном заштитну – санитарну улогу и нису 
уређени нити су намењени за другу сврху (рекреација, декоративни ефекат). Дакле, укупна 
површина са наменом просторно пејзажни објекти је 0,832 ха односно 1,3%, од чега је само 
јавно зеленило на 0,15 ха односно 0,25% у обухвату Плана. 
Остало зеленило је присутно у оквиру других намена: уз спорт и рекреацију (у тзв. парку 
''Рупе''), у комплексима намењеним образовању и дечијој заштити, у оквиру становања и у 
веома малој мери у оквиру пословно комерцијалних зона, уз објекат топлане у блоку 34, као и уз 
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објекте производње и услуга у блоку 22 (комплекс фабрике Коста Стаменковић). Планом се 
тежи остваривању већих зелених површина и њиховом повезивању. 
 
Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре:  
Саобраћајна инфраструктура /трасе, коридори и регулације саобраћајница/ 
Саобраћајна мрежа у овом делу града, добрим делом се развијала неплански – стихијски. 
Само део насеља уз Булевар Николе Пашића је реализован према плану, мада је и ту дошло 
до одступања од плана. У централном делу плана где је заступљено породично становање, 
дошло је до неконтролисане изградње, те је секундарна  саобраћајна мрежа изузетно 
неповољна, са изузетно малим габаритима, и лошим, неправилним, геометријским 
карактеристикама траса улица. Улице се слепо завршавају без одговарајућих окретница. 
Изузетак су улице 28. марта, Степе Степановића, Ивана Милутиновића, Димитрија Туцовића, 
Веселина Маслеше и Максима Горког. Уређених паркиралишта нема, тако да је углавном 
заступљено паркирање у оквиру парцела, док је најзаступљеније улично паркирање. 
Саобраћајних терминала у обухвату Плана нема.  
Железнички саобраћај: Источном границом плана пролази једноколосечна магистрална пруга  
E 70/E 85: Београд - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановци). 
Мрежа саобраћајне инфраструктуре (путнички и железнички) заузима 18% површине у обухвату 
плана.  
 
Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање: Снабдевање корисника водом за пиће на подручју Плана врши се из 
централног система водоснабдевања Лесковца.  
Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су: 

- Цевовод профила С Ø300 мм у ул. Ивана Милутиновића, источни тротоар, од ул. Цара 
Душана до ул. Димитрија Туцовића; 

- Цевовод профила С Ø250 мм у ул. Димитрија Туцовића, источни тротоар, од ул. Ивана 
Милутиновића до Булевара Николе Пашића; 

- Цевовод профила ПЕ Ø160 мм у ул. Степе Степановића, источни тротоар, од ул. Цара 
Лазара до ул. Веселина Маслеше; 

- Цевовод профила С Ø150 мм у ул. Веселина Маслеше, јужни тротоар; 
- Цевовод профила С Ø150 мм у ул. Цара Лазара, северни тротоар; 
- Цевовод профила С Ø150 мм у ул. Максима Горког, јужни тротоар и 
- Цевовод профила С Ø150 мм у ул. Војводе Мишића, од ул. Веселина Маслеше до ул. 

Максима Горког, јужни тротоар. 
Секундарна водоводна мрежа на подручју Плана  је углавном у лошем стању и не задовољава 
по капацитету и квалитету. Проблем су цевоводи од салонита који не задовољавају санитарне 
стандарде. 
Одвођење отпадних и атмосферских вода: На подручју Плана постојећа канализациона 
мрежа је општег типа те се овом канализацијом одводе и отпадне и атмосферске воде. 
Постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа и по капацитету и по квалитету и саставни 
је део градског система одвођења отпадних и атмосферских вода.  
Најзначајнији објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су: 

- Колектор профила Б 2200/1650 мм у ул. 28. Март; 
- Колектор профила Б 2200/1650 мм у ул. Степе Степановића, од ул. Цара Лазара до ул. 

Раде Металца одакле иде до ул. Боже Циндре кроз приватне парцеле. Колектор затим иде до  
Булевара Николе Пашића где се спаја са колектором из ул. 28. Март; 

- Колектор профила Б 2000/1500 мм у ул. Цара Лазара и 
- Колектор профила Б Ø1200 мм у ул. Димитрија Туцовића. 

Енергетска инфраструктура  
Електроенергетска инфраструктура: 
На простору обухвата плана изграђен је систем електроенергетске мреже и то надземних, 
подземних водова и трафо станицa различитих напонских нивоа, а све у циљу што стабилнијег 
и квалитетнијег напајања електричном енергијом конзумног подручја. У североисточном делу 
плана изграђена је ТС 110/10 кV „Лесковац 4“ са прикључним 110кV ДВ. 
Изграђене су и следеће трафо станице са прикључним 10 кV водовима и НН расплетом: 
1. ТС 10/0.4 кV „Милана Топлице“ 
2. ТС 10/0.4 кV „Саве Ковачевић“ 
3. ТС 10/0.4 кV „Боже Циндре“ 
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4. ТС 10/0.4 кV „Црвена Звезда“ 
5. ТС 10/0.4 кV „Владе Јовановић“ 
6. ТС 10/0.4 кV „Николе Тесле“ 
7. ТС 10/0.4 кV „Димитрије Туцаковић“ 
8. ТС 10/0.4 кV „Коста Стаменковић“ 
9. ТС 10/0.4 кV „Веселина Маслеше“ 
10. ТС 10/0.4 кV „Зубна поликлиника“ 
11. ТС 10/0.4 кV „Пивара стара“ 
Основно напајање ових електроенергетских објеката, изведено је из разводног постројења ТС 
110/10 кV „Лесковац 4“, подземним кабловским 10 кV водовима. 
Топлификација: 
На простору обухвата плана изграђен је систем топловодне мреже подземних водова и топлана 
„Црвена Звезда“, снаге 22,5 MW, а све у циљу што стабилнијег и квалитетнијег напајања 
топлотном енергијом конзумног подручја. 
Гасификација:  
Гасна градска мрежа (ГГМ) је изведена по северном ободу обухвата плана.  
Дистрибутивна гасна мрежа (ДГМ) је изведена у улици Степе Степановића. 
Обновљиви извори енергије: Коришћење обновљивих извора енергије на подручју Плана још 
увек није присутно. Могуће је користити: енергију сунца.  
Телекомуникациона инфраструктура: 
На простору обухвата Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се 
састоји од каблова приступне мреже, локалних и магистралних оптичких каблова и остале 
телекомуникационе опреме. 
Изграђена фиксна ТК мрежа ("Телеком Србија" а.д.) је старијег датума. Приступ са фиксне 
локације састоји се од подземне дистрибутивне приступне бакарне мреже (месна мрежа) и 
ваздушне разводне бакарне мреже. 
Комунална инфраструктура – управљање отпадом  
Систем управљања комуналним отпадом је установљен - у систему сакупљања отпада  је у 
обухват Плана. Чврст комунални отпад се, готово, без икаквог предтретмана, системом 
контролисаног депоновања, одлаже на регионалну санитарну депонију "Жељковац", која се 
налази у обухвату Просторног плана града Лесковца. 
 
Објекти и површине остале намене 
Становање 
Становање представља доминантну намену површине од 34,02ха, односно 54,25% од укупне 
површине у обухвату Плана. 
Заступљена су два основна облика становања: породично и вишепородично.   
Породично становање заступљено је на површини 33,11ха (54,25%) 
Вишепородично становање је врло мало заступљено и заузима површину од 0,0915ха (0,14%). 
Привређивање  
Привреда ван радних зона 
Постојећа зона привређивања заступљена је у Плану у површини од 9,50ха, односно 15,56% од 
укупне површине Плана. 
Производни комплекси који су девастирани и без привредне активности, заступљени су у 
грађевинском блоку 22 (комплекс фабрике Коста Стаменковић), и у северном делу блока 34. 
Привређивање у оквиру  зоне становања: 
Објекти привређиваља присутни су као пратећа намена у оквиру намене становања, дуж 
главних путних праваца као занатске радионице. 
Централни садржаји 
Централни садржаји заступљени су на површини од 0,18ха, у оквиру зоне становања, дуж 
главних путних праваца у приземљу стамбених објеката или као самостални објекти на 
грађевинској парцели. Обухватају разноврсне делатности (услуге, трговине, угоститељство, 
администрација  и сл.) који нису у супротности са наменом становања. 
Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних 
целина 
 Подручје ПГР 3, града Лесковца садржи веома богато градитељско наслеђе, које 
сведочи о значајним дометима становништва овог дела града, не само у области градитељства 
већ и у културном, историјском и економском развоју у дугом временском периоду. 
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Као вишеслојна историјска и културна баштина, непокретна културна добра чувају се и уграђују 
у развојне перспективе посебним третманом у планској документацији. 
 Према „Закону о културним добрима“ (Службени гласник РС 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. 
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 РС бр. 71/94). 
Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна 
добра и њихова заштита налазе места у највишим планским документима. Планом су 
дефинисани услови за пуно коришћење културне баштине у функцији развоја и напретка 
средине. То се подједнако односи на све врсте непокретних културних добара. 
 
II ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ 
ЗАШТИТУ  
На подручју обухваћеном Планом, према документацији која се чува у Заводу за заштиту 
споменика културе Ниш, налази се: тринаест споменика културе, девет добара која уживају 
претходну заштиту и више добара која имају споменичка својства. 
На њима се не могу планирати било какве  измене урбанистичких и архитектонских параметара. 
Њихову заштићену околину  представљају све належуће парцеле суседних објеката и за све 
радове је неопходно прибавити услове и сагласности Завода за заштиту споменика културе 
Ниш. 
 
Споменици културе 
-Зграда у улици Војводе Мишића, бр.37 (СК 293)  КП.бр. (5186)  КО Лесковац 
-Зграда у улици Максима Горког, бр.15 (СК 286)   КП.бр. (5144)   КО Лесковац 
-Зграда у улици Максима Горког, бр.21 (СК 363)   КП.бр. (5153)   КО Лесковац 
-Зграда у улици Ратка Павловића, бр.12 (СК 285) КП.бр. (5198)   КО Лесковац 
Поменути објекти налазе се у проширеној зони амбијенталних   вредности и лоцирани су у 
јужном делу грађевинског блока 23. 
У категорији заштићених непокретних културних добара налалазе се и споменици и спомен 
обележја, посвећена ослободилачким ратовима и другим значајним догађајима и истакнутим 
личностима из прошлости Лесковца.  
 
Споменици и спомен обележја 
-биста Благоја Ристића у Техничкој школи ,,Раде Металац“ (лоцирана у блоку 33); 
-биста Косте Стаменковића у комплексу индустрије који носи његово име (лоцирана у блоку 22). 
 
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ ЗАШТИТУ  
- Зграда у улици Ивана Милутиновића, бр. 27,  КП.бр. (5106/2) КО Лесковац 
- Зграда у улици Максима Горког, бр. 25,  КП.бр. (5158)  КО Лесковац 
- Фабрика текстила „Коста Стаменковића“ у улици Димитрија Туцовића, КП.бр. (2970) (578)  КО 
Лесковац. 
 
ДОБРА КОЈИ ИМАЈУ СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА  
 
А 
У обухвату плана постоје објекти који поседују архитектонске и историјске 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. 
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Могућа је њихова доградња односно уклапање у веће целине у складу са општим 
урбанистичким условима уз обавезно повлачење фасаде дограђеног дела од регулационе 
линије. Пројектовање нових делова објекта мора поћи од анализе постојећег стања, коју треба 
обавезно користи као премису у даљој разради и процесу пројектовања.  
Неопходно је афирмисати стари аутентичан део објекта уз детаљну реконструкцију. 
Ове карактеристике важе за следеће објекте: 
- Зграде у улици Ивана Милутиновића, бр. 11 КП.бр. (5112)  и бр. 47КП.бр.(5094). 
- Зграда у улици Веселина Маслеше, бр. 32 КП.бр.(5165) 
- Зграда у улици Максима Горког, бр. 20 КП.бр.(5208) 
- Зграде у улици Истарска, бр. 1, КП.бр.(5101) бр. 6 КП.бр.(5081), бр. 8КП.бр.(5080) 
- Зграде у улици Цара Лазара, бр. 26, КП.бр.(5589) бр. 28 КП.бр.(5590) и бр. 30 КП.бр.(5591) 
- Зграде у улици Степе Степановића, бр. 1 КП.бр.(5356) и бр. 75 КП.бр.(2737) 
Б 
Затим постоји низ објеката који поседују архитектонске и историјске вредности али мањег 
обима и њихове фасаде или делови 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 у улици Ивана Милутиновића, бр. 32КП.бр.(2644) 
- Зграде у улици Војводе Мишића, бр. 33, (КП.бр.5189/2) и бр. 41 КП.бр.(5181) 
 
Планом генералне регулације табеларно је дат биланс постојећих површина по намени у  границама  
грађевинског подручја-јавне и остале намене и водно земљиште. 
 
Табела 1. Постојећа намена  површина  у оквиру  граница ПГР 3 у Лесковцу 
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 1. Породично становање 33,11 54,25 

2. Вишепородично становање 0,091 0,14 

3. Пословање -централни садржаји  0,18 0,30 

4. Неизграђене површине 0,94 1,54 

5. Привређивање/радне зоне 9,50 15,56 
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1. Саобраћајне површине 11,04 18,00 

2. Јавно зеленило 1,03 1,68 

3. Дечја заштита -вртић 0,18 0,30 

4 Образовање 2,38 3,90 

5. Енергетска инфраструктура 0,97 1,58 

6. Здравствена заштита 0,12 0,19 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 59,6 97,6 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ Корито реке Ветернице 1,43 2,34 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 3 61,03 100,0 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3 
 

 

9 

 

 
 
 
Табела 2. Биланс површина постојећег стања по наменама 
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1/1а 59033,83 32346,55 / 1802,00 10100,79 9401,94 / / / / 5382,55 / / 

1/1б 36086,36 16222,55 / / 3935,02 / / 15928,79 / / / / / 

1/1в 14282,60 / / / / / 14282,60 / / / / / / 

2 91880,73 61354,66 / / 17412,91 / / / / 12302,92 / 810,24 / 

3 137694,83 103138,21 651,93 / 31360,12 / / / 1819,37 / / 725,20 / 

4 166740,15 116204,66 259,00 / 31243,4 / / / / 11477,39 / 6326,63 1229,07 

5 104614,97 1920,66 / / 16425,87 / / 79497,38 / / 4278,46 2492,60 / 

  
610333,50 331187,29 910,93 1802,00 110478,11 9401,94 14282,60 95426,17 1819,37 23780,31 9661,01 10354,67 1229,07 

  
100% 54,25 0,14 0,30 18,00 1,54 1,43 15,56 0,30 3,90 1,58 1,68 0,19 
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1.1.5. Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи 
Основни циљеви израде Плана: 
- Дефинисање правила уређења и грађења за изградњу -објеката у оквиру претежних намена 
утврђених за посебне целине и зоне унутар предвиђеног грађевинског подручја; 
 -Праваца и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу 
инфраструктуру, као и начина реализације планираних садржаја;  
-Тотална реконструкција  зона у Плану где су објекти слабог бонитета и присутно неусловно  
становање; 
-Дефинисање регулације постојећих саобраћајница и усклађивање профила према рангу из  
Плана вишег реда; 
-Ревитализација и реактивирање постојећих привредних комплекса кроз промену намене, и 
урбану реконструкцију; 
-Планирање нових улица у циљу раздвајања функција и успостављање саобраћајне мреже; 
-Прецизирање највећих дозвољених индекса заузетости и изграђености за грађевинске 
парцеле, максималне дозвољене спратности и висине за већ присутне функције; 
-Подизање нивоа инфраструктурне опремљености; 
-Одређивање услова за уређење и изградњу слободних и зелених  површина; 
-Дефинисање  локација за које ради урбанистички пројекат; 
-Дефинисање услова за парцелацију површина јавне намене, као и дефинисање услова за 
парцелацију и препарцелацију земљишта осталих намена. 
 
1.1.6.Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора  
Површине и објекти јавне намене, мрежа саобраћајне и енергетске инфраструктуре и 
остале намене 
Планом се задржавају постојеће претежне намене реализоване у складу са важећом планском 
документацијом и унапређују уз додавање компатибилних намена. 

Функције од јавног значаја 
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. 
Предвижа се унапређење намене кроз повећање индекса изграђености и заузетости на 
парцели. 
У циљу побољшања квалитета наставе и задовољења важећих прописа неопходно је уређење  
школског простора, доградњом пратећих простора или пренаменом дела објекта (кабинети, 
специјализоване учионице).      
Дечја заштита        
Задржавање постојећег објекта и површине комплекса и унапређење садржаја у оквиру објекта.  
Здравство 
Постојећи објекат здравствене станице који није у функцији пренаменити у централне 
садржаје. 
Спорт и рекреација 
Унапређење  постојећих садржаја и развијање нових видова функције спорта и рекреације. 
Дати могућност за унапређење саржаја, унапредити спортске објекте, чувати и унапређивати 
мини спортске терене у оквиру насеља.  
Просторно-пејзажни објекти 
Задржавање постојећих зелених површина и формирање нових: у комплексу школа, у оквиру 
зона породичног становањa, комплексима привређивања, приобаља реке Ветернице. 
Формирање мреже заштитних појасева дуж саобраћајница и око енергетског објекта.  
 
Мреже инфраструктуре 
Саобраћај и саобраћајне површине  
Концептом саобраћајног решења предвиђено је задржавање свих постојећих коридора као и 
пробијање нових, условљених планираном концепцијом намена површина.  
Габарити улица одређују се према рангу саобраћајница и очекиваном саобраћајном 

оптерећењу. Постојећи габарит је код доброг броја улица недовољан, тако да ће се на 

проширење ићи тамо где је то неопходно. Конфигурација терeна пружа изузетне услове за 

бициклистички саобраћај те ће се кроз планска решења створити услови за нормално кретање 

бициклиста. Планским решењима створити услове за одвијање пешачког саобраћаја. 
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Железнички коридор 
За коридор  железничке пруге услове градње прописује ЈП ,,Железница Србије“. Обезбедити 
заштитни коридор дуж железничке трасе у обухвату Плана, kao и обезбеђивање квалитетног и 
безбедног нивоа транспортних услуга. 
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. 
Постојећа канализациона мрежа се допуњује новом канализационом мрежом у планираним 
саобраћајницама. 
 
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 постојећих трафо 
станица; повећање енергетске ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и 
потрошње енергије, уз примену неопходних стандарда;   
Топлификација 
Топлана "Црвена звезда" унапређује се на датој локацији. 
Гасификација  
Напајање гасом топлане «Црвена Звезда» и зоне становања (широка потрошња). Унапредити 
простор снабдевањем гасом, као новим енергентом. 
Обновљиви извори енергије 
Подстицање почетних иницијатива у коришћењу нових и обновљивих извора енергије.  
Телекомуникациона инфраструктура  
Техничко осавремењавање постојеће телекомуникационе инфраструктуре. Предвиђање у свим 
постојећим и планираним саобраћајницама полагање бакарних и/или оптичких каблова.  

Комунална инфраструктура 
Управљање отпадом 
Успостављање и јачање одрживог интегралног система управљања отпадом, у правцу 
смањења загађења животне средине и деградације простора. Створити услове за селекцију 
отпада и успостављање рециклаже. 

б) Водно земљиште 
Регулисано речно корито реке Ветернице уредити урбаним мобилијаром, у дужини око 800м, 
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. 
Објекти и површине 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; изградња 
вишепородичних објеката који могу представљати и објекте социјалног становања на 
неусловним просторима за живот. 
Унапредити квалитет постојећег становања, уз стварање услова за контролисану нову 
изградњу. Планирана организација становања у постојећим зонама уређиваће се, 
погушћавањем кроз повећање индекса изграђености и индекса заузетости, на постојећим 
парцелама кроз реконструкцију постојећег стамбеног фонда, ревитализацију и  санацију, као и 
изградњу на новопланираним парцелама за породично и вишепородично становање, као 
урбана трансформација породичног у вишепородично становање на формираним парцелама, 
као и урбана реконструкција у зони објеката нетипичног становања и формирање локација за 
могуће социјално становање. 
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Централни садржаји  
Привођење планираној намени и унапређење постојећих функција у виду трговина, услуга, 
угоститељства, туризма, културе, администрације и сл. садржаји који не ремете и угрожавају 
зоне становања. 
 
Привређивање 
За појединачни комплекс привређивања Косте Стаменковића, предвиђа се реконструкција,  
ревитализација, изградња објеката на комплексу и могућност промене намене у централне 
делатности. Предвиђен je за даљу разраду  пројектом за урбанистичко архитектонску разраду 
локације. Могућа је  пренамена у оквиру претежне намене планом дозвољених 
компатибилности а према условима Завода за заштиту споменика у Нишу.  
За део грађевинског блока 34, где је претежна намена пословно- производна., планира се 
ревитализација и реактивирање простора, кроз планску трансформацију урбанистичких целина 
и комплекса, и увођење нових намена у функцији комерцијалне делатности –услуге.  
Смернице за спровођење за ову  зону је  према важећем ПДР за блок 34 у Лесковцу.  
 
2. ПЛАНСКИ ДЕО - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
2.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА-ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА 
ФУНКЦИОНАЛНИМ И ПЛАНСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА  
2.1.1. Претежна намена простора са поделом на целине /зоне и комплекси/ 
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 собраћајне и 
енергетске инфраструктуре и остале површине (становање, пословање и привређивање). 
Изградња објеката јавних служби у приватном сектору предвиђају се и изван утврђених намена 
у склопу претежних намена (становање, пословање привређивање) као комплементарни 
садржаји према условима који важе у тим зонама. 
Планиране остале површине су становање, привређивање, пословање и друге површине које 
су као такве одређене Планом.  
Претежна намена земљишта у границама обухвата Плана приказана је на графичком прилогу 
бр.4 План намене површина –претежна намена  са поделом планираног грађевинског подручја 
на зоне или целине.  
Поделом на зоне и целине (комплексе) у планираном грађевинском подручју није мењана 
основна функционална организација. 
Просторне  целине физички су ограничене саобраћајницама, железничком пругом и коритом 
реке Ветернице и зонирани су према: доминантној намени, компатибилности садржаја, 
инфраструктурној опремљености, уличној матрици, као и потреби јаснијег дефинсања 
вредности грађевинског земљишта и објеката.  
За одређене целине, које представљају завршену целину, не предвиђа се даља разрада. 
Услови за унапређење се дају на основу ПГР-је 3. 
За просторе који нису детаљније разрађивани или представљају девастирано грађевинско 
земљиште где је неопходна урбана реконструкција, обавезна је  израда урбанистичког пројекта 
за урбанистичко архитектонску разраду локације или план детаљне регулације. 
Имајући у виду оцену постојећег стања са билансима површина и смернице прописане ГУП-ом 
Лесковца 2010-2020.год., подручје ПГР 3 подељено је на пет (5) просторних целина, које 
представљају грађевинске блокове.  

 

Целина 1 П= 10,94ха Блокови 32 и 22 
Земљиште: грађевинско. 
Претежна намена: породично становање и централни садржаји; 
У оквиру целине издвајају се три подцелине: 1.а. и  1.б.  и 1.в. 
Обухват: просторни положај целине дефинисан је у западном делу обухвата Плана и  
задржава границу описану у постојећем стању. 

Подцелина 1а  П= 5,90ха, Блок 32 
Земљиште: грађевинско; 
Претежна намена: породично становање средњих густина насељености и становања, ГН= (80-
160ст/ха )  ГС= (25-50 стана/ха ), са делатностима у оквиру зоне становања;  
Обухват: просторни положај подцелине је одређен  у северном делу; 
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Планира се: задржавање постојеће зоне становања и њено унапређење кроз повећање 
животног стандарда, повећање стамбеног простора.  
Задржавају се постојећи објекат  ТС, као и објекат  услужних садржаја (бензинска станица).  
Бензинска станица задржава локацију и положај у обухвату плана, без могућности повећање 
капацитета, због физичких ограничења саме локације као и близине заштитног коридора ТС 
Летекс. 
Постојећи  грађевински фонд се задржава и унапређује према параметрима дефинисаним за 
ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). 
Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, 
пословни), јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне 
инфраструктуре. 
Пословни објекти у виду услуга заступљени у оквиру зоне  и дуж  ул. Ивана Милутиновића  и 
ул. Димитрија Туцовића као самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта, 
задржавају се и унапређују према смерницама из Плана.  
Неизграђено грађевинско земљиште које се налази у северозападном делу уз Булевар Николе 
Пашића, је просторно – пејзажни објекат-јавно зеленило. На овом простору евидентирани су 
објекти породичног становања који се дирекно наслањају на Булевар Николе Пашића,  а који су 
у супротности са планираном наменом. За ове објекте који су у сукобу са претежном наменом 
није дозвољена легализација,  даља изградња,  доградња, реконструкција,  већ само текуће 
одржавање, до престанка периода експлоатације.  
Планира се изградња нових објеката у јужном делу подцелине уз могућност укрупњавања 
неизграђених парцела и формирање грађевинских парцела за изградњу вишепородичног 
становања, кроз обавезну израду пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације а 
према параметрима за вишепородично становање. 
На изграђеним грађевинским парцелама, у оквиру зоне постојећег породичног становања даје 
се могућност  урбане трансформације односно претварања породичног у вишепородично 
становање према параметрима за ову зону на основу пројекта за урбанистичко архитектонску 
разраду локације. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина, енергетска инфраструктура, саобраћајне 
инфраструктуре и осталих намена према компатибилности. У западном делу  формира се јавна 
пешачка комуникација која иде паралелно са реком, у јужном делу планира се јавна 
конуникација  која се повезује саобраћајно са стамбеним прилазом и формирају колску 
комуникацију. 
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 дирекно  према 
смерницама из ПГР-je 3, осим простора одређеног за изградњу вишепородичног објектам који 
се реализује на основу пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 
 

Подцелина 1б П= 3,60ха, Блок 22 
Земљиште: грађевинско 
Претежна намена: Породично становање средњих густина насељености и становања, ГН= 
(80-160ст/ха)  ГС= (25-50 стана/ха), и централне делатности (комплекс „Коста Стаменковић“). 
Обухват: подцелина лоцирана је у јужном делу целине и задржава границу обухвата као у 
постојећем стању. 
Планира се: задржавање постојеће претежне намене породично становање и унапређење кроз 
доградњу, реконструјцију постојећег грађевинског фонда. Даје се могућност изградње 
(стамбених, помоћних и пословних објеката) у оквиру зоне, повећање индекса изграђености и 
заузетости на грађевинској парцели до дозвољених параметара за ову зону.  
У зони изграђених породичних објеката постоји могућност урбане трансформције породичног у 
вишепородично становање, укрупњавањем  парцела према параметрима за ову зону на основу 
пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације.  
Јужни део зоне породичног становања налази се у зони шире амбијенталне заштите. 
Парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне корекције 
при лоцирању јавних површина. 
Реализација и спровођење: према смерницама из ПГР-е 3 за зону породичног становања 
средњих густина насељенисти и становања.  
Комплекс Косте Стаменковића мења своју првобитну намену од привређивања у централни 
садржаји. 
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Услови за изградњу на комплексу као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања 
објеката прецизније разрадити кроз израду урбанистичког пројекта У11б, за формирање нових 
садржаја и прецизирање конкретне намене.  
Предвиђа се формирање саобраћајне комуникације поред реке Ветернице и повезивање са 
улицом Ивана Милутиновића и улицом Истарска. Постоји мостовска – пешачка веза улице 
Истарске преко реке до суседног грађевинског блока 21. 
Јужни део целине појас између корита реке Ветернице и улице Ивана Милутиновића (на 
простору где је групација монтажних објеката) уређује се као  јавна пешачка комуникација. 
Дата је могућност градње јавних објеката и површина, комуналне и саобраћајне 
инфраструктуре и осталих намена према компатибилности.  
                            

Подцелина 1в П= 1,42х, Блок 22 
Земљиште: водно;  
Претежна намена: регулисано корито реке Ветернице; 
Обухват: подцелина представља западни део 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 ПГР-је 3. 
 

Целина 2 П= 9,19ха,  Блок 33 
Земљиште: грађевинско; 
Претежна намена: породично становање и образовање (основно и средње), јавно зеленило; 
Обухват: просторни положај целине дефинисан је у северозападном делу обухвата плана и  
задржава границу описану у постојећем стању; 
Планира се: задржавање постојећих намена становање и образовање и њихово унапређење; 
Зона породичног становања средњих густина, ГН= (80-160ст/ха )  ГС= (25-50 стана/ха), са 
централним садржајима на нивоу разних услуга, у северном делу целине, ослања се на  
Булевар Николе Пашића  и улицу Милана Топлице док је један део дирекно је ослоњен на 
комплекс основне школе Вук Караџић.  Планира се појас за паркинг и линијско зеленило-
дрворед уз транзит. Овај сектор захтева уређење појаса између низа стамбених објеката и 
коловоза транзита.  
У јужном делу целине задржава своју првобитну намену  и дају се  смернице за  даљу изградњу 
и унапређење постојећих садржаја. У овој зони становања издвајају се три  подзоне 2а, 2б и 2в, 
нетипично и неусловно становање које су предвиђене за тоталну реконструкцију и урбану 
обнову од породичног у вишепородично социјално становање или остало вишепородично 
са интегрисаним социјалним становањем, на основу урбанистичког пројекта за урбанистичко 
архитектонску разраду локације.  
Даје се могућност изградње нових објеката (стамбених, пословних, помоћних) на грађевинским 
парцелама у оквиру зоне постојећег породичног становања и урбане  трансформације  односно 
претварање породичног у вишепородично становање,  према параметрима за ову зону на 
основу пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације.  
Зона образовања: задржавају се постојећи комплекси основног и средњег образовања, без 
могућности ширења оба комплекса. Комплекси се наслањају један на други и већу пажњу 
захтева ограђивање и унутрашње уређење комлекса основне и средње школе. 
Унапређење зоне образовања своди се на уређење постојећих  школских комплекса, 
евентуално 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.  
Зона јавног зеленила (са постојећим објектом ТС), која је лоцирана у крајњем североисточном  
делу  целине задржава своју намену и уређује се према смерницама из ПГР-је 3. 

 
Целина 3  П= 13,76 ха,  Блок 23 
Земљиште: грађевинско; 
Претежна намена: породично становање,  дечја заштита –вртић и јавно зеленило; 
Обухват: задржава границу описану у постојећем стању и обухвата цео грађевински блок 23;  
Планира се: задржавање постојеће намене. Претежна намена у оквиру целине је породично 
становање, која се задржава и унапређује према параметрима за зоне становања. Могућа је 
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изградња садржаја компатибилних намена а забрањена изградња садржаја који би угрозили 
претежну намену и угрозили животну средину. 
Објекат дечје заштите-вртић који задржава  своју намену и границе комплекса, без могућност  
ширења капацитета објекта, евентуално дозвољену санацију, реконструкцију објекта и 
партерно уређење дворишта. 
Јавно зеленило заступљено  у северном делу целине, преузима се и уграђује у планирано 
решење. 
Јужни део целине ( јужно од улице Веселина Маслеше), налази се у широј зони амбијенталне 
заштите.  
Реализација и спровођење: према смерницама из ПГР-је 3. 
 

Целина 4 П= 16,67ха,  Блок 24 
Земљиште: грађевинско; 
Претежна намена: породично становање, централни садржаји, образовање-високо, спорт и 
рекреација у оквиру парка; 
Обухват: задржава границу описану у постојећем стању и обухвата цео грађевински блок 24; 
Планира се: задржавање постојећих претежних намена у целини;  
Постојеће становање се задржава, и унапређује на основу параметрима за породично 
становање. 
Могућа је изградња садржаја компатибилних намена, забрањена је изградња садржаја који би 
угрозили претежну намену и угрозили животну средину. 
Постојећа канализациона мрежа (колектор) који се налази у оквиру зоне становања се 
дислоцира у појасу јавне комуникације, планским решењем (дефинише се зона забрањене 
градње) у овом делу  зоне становања у правцу север –југ, да би се плански спречила даља 
градња на траси колектора, а до његовог дислоцирања. Сви објекти саграђени на траси 
колектора (који су поступку легализације не могу бити легализовани), не могу се издати услови 
за градњу новог објекта, као и услови  за реконструкцију и доградњу. 
Намена образовање-висока пословна школа се задржава и унапређује у оквиру комплекса 
(изградња спортских терена, кружне саобраћајнице, паркинг простора, озелењавање). 
Школски комплекс задржава своје постојеће катастарске границе, дефинисане плановима 
вишег реда са улазом у комплекс са северне стране из улице Владе Јовановића. 
Постојећи  комплекс парка уређује се као парковска површина и  садржајима намењени спорту 
и рекреацији. 
Постојећи здравствени објекат (стара зубна амбуланта) мења постојећу намену у централне 
садржаје. Неопходна је израда пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 
Планом се предвиђа саобраћајница са јужне и североисточне стране која уоквирује комплекс 
старе зубне амбуланте  и повезује се са стамбеним прилазом. 
Реализација и спровођење: за породично становање, образовање, спорт и рекреацију у 
оквиру парка, према смерницама из ПГР-је 3. 
 

Целина 5 П= 10,46ха,  северни део блока 34  
Обухват: задржава границу описану у постојећем стању и обухвата северни део грађевинског 
блока 34. 
Земљиште: грађевинско. 
Претежна намена: комерцијалне делатности, пословање и услуге, јавно зеленило, породично 
становање, и комуналне делатности- топлана 
Планира се: задржавање постојећих претежних намена у целини, осим у делу привређивање -
које мења намену у комерцијално пословну. 
Претежна намена је  комерцијално – пословна. Заступљено је  врло мало становање, јавно 
зеленило и  енергетски објекат -топлана. 
Према важећем Плану детаљне регулације за блок 34, у зони у којој преовладава комерцијално 
–пословна намена даје се могућност трансформације кроз реконструкцију и доградњу 
постојећих објеката, али постоји и могућност тоталне реконструкције.  
Градска топлана " Црвена звезда", се унапређује на постојећој локацији, у границама постојећег 
комплекса, на основу важећег плана. 
Реализација и спровођење: наставља се према смерницама из важећег Плана детаљне 
регулације за блок 34 у Лесковцу („Службени гласник града Лесковца“, бр.16/11). 
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Табела 3. Биланс површина планираних намена  

Намена површина 
Ознака 
целине 

Нето 
површина 

зоне (а) 
Намена земљишта 
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Σ
 =
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1
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1 

1а 

3,00 Породично становање  

3,80 0,18 Централни садржаји 

0,50 
Вишепородично 
становање 

1б 
1,56 Централни садржаји 

3,10 
1,54 Породично становање 

2 

5,66 Породично становање 

6,13 
0,47 

Вишепородично 
становање 

3 

10,00 Породично становање 

10,06 

0,065 
Вишепородично 
становање 

4 

11,47 Породично становање 

12,0 

 
0,0259 

Вишепородично 
становање 

0,097 Централни садржаји 

5 

0,38 Пословно-стамбена  

7,4 

7,00 
Комерцијално 
пословна                                                   
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1а 
0,53 тс 

0,6 

0,72 зеленило 

 
2 
 

1,14 образовање 
1,2 

0,06 зеленило 

3 
0,18 Вртић 

0,21 

0,025 зеленило 

4 
 

1,15 образовање 
2,0 

0,76 зеленило 

5 
0,28 зеленило                                                                                                                                                                                       

0,72 

0,44 Комунална делатност 

 12,37 Саобраћајне површине 12,4 

Водно земљиште 1 1в 1,43 Река ветерница 1,43 

Укупно 61,03ха  
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2.1.2. Концепција уређења целина и зона  
 
Планиране намене површина 
У обухвату Плана дефинисана је:  
-основна или доминантна намена; 
-могуће пратеће намене и  
-намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони. 

 
Доминантна намена је основна намена која је дефинисана графичким прилогом План намене 
површина.  
 
Могуће пратеће намене су функције које могу да буду допуне основној намени, али само под 
условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину. 
Пратећа делатност може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, под 
условом да не угрожава основну намену, јавни интерс и животну средину, а реализоваће се 
према правилима дефинисаним за основну намену. 
У табели бр. 8 су приказане могуће компатибилне намене свим основним наменама. То су 
алтернативне намене у које зона може да се трансформише, без промене урбанистичког плана, 
према условима и нормативима који важе за ту намену, под условом да не угрожава планирану 
намену шире зоне, јавни интерес и животну средину.  
 
Намене објеката чија градња је забрањена у датој зони су све намене чија би делатност 
угрозила животну средину и основну намену. 
Постојећи изграђени објекти, који нису у складу са планираном наменом или чија немена не 
представља пратећу или допунску намену основној намени зоне у којој се налазе, задржавају 
се, без могућности даљег ширења или унапређења (али се не легализују). 

 
Табела 4. Табела основних и компатибилних намена 
 

        

ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА 

Ј
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Јавне службе + + + - - - + + - - 

Зеленило - + + - + + - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - 

Становање + + + + + + + + + - 

Услуге, центри + + + + + + + + - - 

Привређивање + + + + + + - + + - 

Водно земљиште - - - - - - - - - + 

 
 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3 
 

 

18 

 

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

У  обухвату Плана који је подељен на пет просторних целина, само коридор железнице је 
одређен за даљу разраду Планом детаљне регулације. Рок за израду временски није 
прецизиран и зависиће од Плана и програма железнице.  
 

2.2. УРБАНИСТИЧКА  РЕШЕЊА И  УСЛОВИ ЗА  ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  МРЕЖА  САОБРАЋАЈА, САОБРАЋАЈНЕ И 
ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
2.2.1. Површине и објекти јавне намене 
Општа правила изградње  
Планиране површине јавне намене представљају простор одређен планским документом за 
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереаса у складу са посебним законом. Мрежу објеката јавне намене и 
јавних површина у Плану чине: објекти образовања (основно, средње, високо),  дечја заштита 
(вртић), спорт и рекреација у оквиру парка, скверови,  енергетски објекти (ТС и топлана), 
саобраћајна и енергетска инфраструктура, заштитне зелене површине, водене површине реке 
Ветернице и социјално становање. 

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

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

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

Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за 
површине објеката и површине комплекса сваке намене. 

Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођен условима 
локације и функцији при чему је  максимална спратност објеката П+3, Објекти могу имати 
подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 

Положај објеката- хоризонтална регулација  
Положај објекта на парцели дефинише се: 

 грађевинском линијом у односу на регулацију  

 у односу на границу суседне парцеле  

 у односу на друге објекте на парцели. 
Објекат се поставља тако да не омета инфраструктурну мрежу, објекте на истој и суседним 
парцелама. 
Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
Растојање грађевинске од регулационе линије за нову изградњу и доградњу постојећих 
објеката условљено је постојећом грађевинском линијом. 
За реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката задржава се постојећа 
грађевинска линија уличног низа. 
Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије 
задржава се уз могућу адаптацију и санацију, уколико не омета јавну површину (регулациону 
линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној  грађевинској линији, а доградња, 
изградња и надоградња су могуће само иза планом дефинисане грађевинске линије. 
Минимална међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 1/2 висине вишег објекта. 
Обликовање примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман 
архитектуре. 
Изградња ових објеката је условљена одговарајућим нивоом комуналне опремљености 
(минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места 
на јавним паркиралиштима или у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни приступ, услове 
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за одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и 
канализације).  
Основни услови заштите животне средине остварују се реконструкцијом и изградњом 
објеката у складу са техничким и санитарним прописима; односно уређењем јавних површина, 
а посебно саобраћајних и зелених површина.  
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, као и за зоне 
ограничења изградње на условно стабилном терену у зависности од геомеханичког састава тла 
и у оквиру  техничких ограничења у коридорима инфраструктуре. Код већих инвестиционих 
радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.  
Изградња објеката и уређење комплекса врши се на основу прописа и техничких услова и 
норматива  за одговарајућу намену. Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да буде у 
складу са наменом објекта и окружењем. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, 
зелену површину парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи зелени фонд  на 
локацији. Уколико је паркинг површина испред основног објекта, изводи се као отворено 
паркиралиште. 
 
Неопходно је поштовање локација свих планираних објеката јавне намене и јавних површина у 
грађевинском подручју.  

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

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

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

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

 Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за за 
површине објеката и површине комплекса сваке намене.  

 Поједине функције из ових делатности, смештене у објектима градитељског наслеђа или 
амбијенталних целина, морају задовољити услове надлежних институција. 

 У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: образовања, 
дечје и социјалне заштите, здравства, културе, информисања, под условом да задовољавају 
прописе и критеријуме за одговарајућу врсту делатности и услове непосредног окружења. 

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

 до стамбених објеката, минимално 4,0m;  

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

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

 На парцелама се дозвољава изградња нових и доградња постојећих објеката.  

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

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

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

 Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или 
амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне службе заштите.  

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

 Изградња објеката јавних служби које финансира приватни сектор предвиђа се изван 
утврђених намена у склопу осталих претежних намена (становање-породично, 
вишепородично, пословање као и комплементарни садржаји по условима који важе у тим 
зонама). 
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ОБРАЗОВАЊЕ  
Основно образовање 
Радијус кретања деце је у границама дозвољеног око 650м. 
Задржава се постојећа претежна намена, комплекс уредити партерно и оградити. За постојећи 
објекат могућа је санација, адаптација, реконструкција и надградња. Задржава се постојећа 
грађевинска линија и граница комплекса. 
За грађевинске интервенције на комплексу основне школе неопходно је применити следеће 
нормативе: 
Величина потребног земљишта: 
- 25м

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. 
Структура школског земљишта: 
- на земљишту основне школе је комплетан школски објекат, који обавезно садржи: школску 
зграду, школско двориште, вежбалиште-спортске терене и школски врт чије су величине 
усклађене са развијеношћу школе. 
Спратност школског објекта 
Према усвојеним нормама зграда за основну школу може да има највише приземље и два 
спрата (П+2). 
Школски простор 
- учионички простор ........................................ 2,0 m

2
/ученику 

- школски простор  ........................................... 8,0 m
2
/ученику 

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

 
Средње образовање 
Потребно је уредити постојећи школске комплексе доградњом пратећих простора.  
Задржава се постојећа претежна намена, комплекс уредити партерно и оградити. За постојећи 
објекат могућа је санација, адаптација, реконструкција. 
Објекти образовања су објекти јавне намене, али могу бити у државном или приватном 
власништву. Средње школе у приватном власништву могу да буду отворене у оквиру 
постојећих комплекса намењених образовању, али и као пратећа функција у зонама становања 
и централних намена, при чему морају да буду испуњени сви претходни услови и критеријуми. 
- При формирању нових комплекса потребно је да грађевинска парцела има правоугаони 
облик и да се формира уз саобраћајницу; 
- За изградњу комплекса средњих школа неопходно је применити следеће нормативе: 
- Величина потребног земљишта: 
- 25m2 по једном ученику у једној смени; 
- минимум земљишта може бити и мањи од прописаног, али под условом да у близини 
постоје терени које школа може да користи; 
- величина школског дворишта износи најмање 5m2 по ученику у једној смени. 
Структура школског земљишта: 
- Структура и минимална величина школске зграде зависи од укупног броја ученика, начина 
извођења наставе (индивидуални, групни или фронтални) посебних потреба појединих 
наставних предмета; 
- Спратност објекта је П+2 (приземље и највише две етаже). У сутерену, испод нивоа земље 
не могу се налазити наставне просторије у којима бораве и раде ученици. 
Опште карактеристике просторија за извођење наставе: 
- Површина учионице опште намене треба да износи најмање 1,70m2 по ученику; 
- Површина учионице специјалне намене износи најмање 1,80m2 по ученику. 
Високо образовање 
- Задржава се постојећа претежна намена-високо образовање 
- За постојећи објекат високог образовања задржава се постојећа грађевинска линија 
дефинисана урбанистичким условима као и постојећа граница комплекса.  
- Планирана је приступна саобраћајница у оквиру школског комплекса.  
Приватни факултети могу да буду отварани на локацијама намењеним образовању, али и у 
зони становања и централних делатности, уз задовљење прописаних услова. 
При формирању нових комплекса потребно је да грађевинска парцела има правоугаони облик 
и да се формира уз саобраћајницу, односно да има приступ са јавне површине. 
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У складу са важећим прописима, при избору и дефинисању величине земљишта -грађевинске 
парцеле, школског и учионичког простора за изградњу комплекса виших и високих школа 
неопходно је применити нормативе везане за одређени тип / структуру школе, тј. факултета. 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
Вртићи 
Постојећи комплекс вртића задржава своју постојећу намену. Планом се не предвиђа изградња 
нових објеката на парцели, као ни доградња постојећег објекта. Парцела задржава постојећи 
облик и величину, као и постојеће капацитете и спратност објекта уз потребну реконструкцију и 
адаптацију,  без могућност повећања индекса изграђености и заузетости на парцели.  
Партерно комплекс уредити и оплеменити,  и опремити  реквизитима за игру деце. 
Не предвиђа се изградња  нових објеката вртића у обухвату плана, осим у приватном сектору.  
Уколико се јави потреба морају се испоштовати предвиђени параметри задати за 
димензионисање ове врсте објекта.  
За правилно функционисање објеката дечје заштите потребно је задовољити следеће 
критеријуме: 
Критеријуми  за димензионисање ове врсте објекта су: 
- Потребна површина земљишта: 25 – 30m

2
 / по кориснику;  

- Потребна површина објекта: 8 – 10m
2
  / по кориснику; 

- Потребна површина припадајућих отворених простора ван објекта: мин10m
2
/по кориснику  (од 

чега најмање 3m
2 
/ по кориснику, требају бити травнате површине); 

- Максимална дозвољена спратност је од П до П+1.  
 
2.2.2.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Правила уређења и грађења  саобраћајне инфрструктуре 
Планирана саобраћајна мрежа је у великој мери преузета из важећих планова са одређеним 
корекцијама и извршена је допуна новим улицама. Решење примарне саобраћајне мреже  је 
преузето из ГУП-а. Категорији градских магистрала припадају Булевар Николе Пашића и улица 
28. Марта; примарних саобраћајница I реда у обухвату плана нема. Примарне саобраћајнице II 
реда су улица Степе Степановић и улица Димитрија Туцовића. Саобраћајно решење из ПДР за 
блок 34 у Лесковцу је у потпуности задржано. Трасе улица, у бесправно изграђеном делу 
насеља 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 5,0м, изузетно и мањег габарита на деловима улица где је 
већина објеката на регулацији, уз услов задовољења противпожарних услова. Са северне 
стране комплекса „Косте Стаменковић“ формирана је нова саобраћајна мрежа за планирану 
стамбену зону.  За потребе одвијања бициклистичког саобраћаја планиране су бициклистичке 
траке у улици Војводе Степе и Булевару Николе Пашића. На осталој мрежи бициклистички 
саобраћај ће се одвијати у склопу коловоза. Пешачки саобраћај, као издвојени елемент 
саобраћајне мреже, планиран је са источне стране регулације реке Ветернице. Побољшање 
саобраћајне везе, са аспекта одвијања кретања пешака, источног и западног дела града, 
могућe je постићи планирањем пешачког моста прко реке Ветернице, која директно повезује 
улицу Савску и улицу Мишарску. Изградња јавних паркиралишта планира се само у габариту 
Булевара Николе Пашића, источно од улице Димитрија Туцовића. Задржава се постојеће 
паркиралиште у комплексу средње и основне школе. Паркирање уз објекте становања и 
пословања, се планира у оквиру сопствене парцеле. Елементи хоризонталне регулације су 
дати у графичком прилогу, 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%), са одвођењем атмосферских вода у канализацију, односно у 
зелене површине свуда где је то могуће. 
Предложена решења ракрсница не морају бити обавезујућа већ су усмеравајућег карактера и 
код изграње или реконструкције улица, пројектном документацијом се прецизно дефинишу сви 
елементи хоризонталне и вертикалне регулације и форма раскрснице у циљу побољшања 
проточности и безбедности одвијања саобраћаја, у простору планиране регулације. 
Коначна регулациона линија у зони раскрсница одређује се након израде Пројекта 
парцелације. 
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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.  
 
Правила уређења и грађења железничке  инфрaструктуре  
Цевоводи (водовод, канализација, гасовод, топловод), електроенергетски, ТТ и КДС, подземни 
каблови и др. могу се укрштати са са железничком пругом тако да се поставе кроз труп пруге 
испод колосека на најмањој дубини 1,8 метара, мерено од горње ивице прага до горње ивице 
заштитне цеви, односно изводити паралелно са железничком пругом ван железнничког 
подручја под условом да се њиховим постављањем, извођењем и коришћењем не угрожава 
безбедност железничког саобраћаја. При изради техничке документације за изградњу ових 
објеката, као и осталих објеката у заштитном пружном појасу, инвеститор је у обавези да се 
обрати управљачу пруге за услове и сагласност. Железничким земљиштем управља 
ЈП,,Железнице Србије,, и не може се отуђити без сагласност железнице. Решењем 
саобраћајне мреже задржава се постојећи путни прелаз у нивоу (Ул. Страхињића Бана), док се 
нова укрштања саобраћајница са железничком пругом не предвиђају.  

Заштитни пружни појас.Стамбени, пословни и др. објекти не могу се градити на растојању 
ближем од 25м, рачунајући од осе крајњег колосека. 
На растојању мањем од 25м могуће је планирати уређење простора: изградњом 
саобраћајница, паркинг простора и зелених површина. Високо растиње мора бити на 
растојању, већем од 10м, у односу на осу колосека железничке пруге. 
Услови за изгрању објеката железничке инфраструктуре дефинисаће  се кроз план детаљне 
регулације железничке инфраструктуре на подручју ГУП-а. 

2.2.3. Водопривредна инфраструктура                     
Водовод-снабдевање водом 
Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже, планира се: 
-Изградња примарног цевовода порофила Ø500 мм у Булевару Николе Пашића и ул. 28. Марта; 
-Изградња цевовода профила Ø150 мм паралелно са цевоводом Ø500 мм; 
-Реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  
-Изградња водоводне мреже одговарајућег профила у улицама у којима је постојеће водоводна 
мрежа малог профила; 
-Изградња нове секундарне водоводне мреже, ради усклађивања са новопланираном 
регулацијом, уместо постојеће која се не уклапа у регулацију  
-Изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  
-Приликом реконструкције и изградње цевовода најмањи профил биће Ø100 мм, за мрежу 
везану у прстен, односно Ø80 мм, за водоводне линије које се слепо завршавају.  
Водоводна мрежа биће смештена у тротоар на одстојању од једног метра од ивице коловоза. 
Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу. 

Правила грађења.  
-Минимална дубина укопавања цевовода је 1 м ради заштите од мраза.  
-Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних прописаних притисака. 
-На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката осим објеката 
водоснабдевања. 
-Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у 
обзир потребну количину воде за гашење пожара у насељу у складу са Правилником о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  
-Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу 
дозвољено одстојање између хидраната износи највише 80м. Препоручује се постављање 
хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната. 
-Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са важећим санитарним 
прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 
-При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и 
хоризонталном одстојању појединих инсталација. 
-Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 
1,5м, ако је пречник водовода мањи од Ø200мм или минимум 3,0м, ако је пречник водовода 
већи или једнак Ø200мм.   
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-Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,4м у 
случају да је водовод изнад канализације. 
-Новопројектоване стамбене објекте прикључити на планирану водоводну мрежу. 
-Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и 
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 
-Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и штитити једна од друге. 
 
Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода 
Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, потребе корисника и 
конфуигурацију терена, планира се: 
-Измештање колектора профила Б 2200/1650 мм од ул. Раде Металца до ул. Боже Циндре. 
На овој деоници предметни колектор пролази кроз приватне парцеле које су кроз план намена 
површина дефинисане као зона становања. Плaнирана траса колектора иде, ул. Степе 
Степановића и ул. Жикице Јовановића Шпанца до колектора Б 2200/1650 мм у Ул. Новице 
Илића. Овим техничким решењем допуњује се План инфраструктуре ПГР 15 на 
грађевинском подручју ГУП-а Лексовац.   
 
-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 Ø250 мм, 
усвојити пречник цеви Ø250 мм који је минимални.  
-Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 
-Минимална дубина укопавања канализације треба да је таква да она може да прихвати 
отпадне воде из објеката који се прикључују на њу. 
-За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и 
водити рачуна о минималним и максималним падовима. 
-Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу 
канализацију. 
-Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум  3,0м. 
-Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности од статичких и динамичких утицаја, 
слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-економских параметара. 
-Квалитет вода које се смеју испуштати у канализациони систем дефинисан је Правилником о 
МДК. 
-Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и прикључење 
појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 
2.2.4. Енергетска инфраструктура  

2.2.4.1. Електроенергетска инфраструктура 

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 „Д. Стамболић“, како је дато у графичком прилогу; 

2. ТС 10/0.4 кV „Саве Ковачевића“, која се измешта са КП 2798 КО Лесаковац на КП бр. 2799 КО 
Лесковац. 

Кабловски вод 10 kV за ТС 10/0,4 kV „Димитрије Туцовић“ из  ТС 110/10 kV „Лесковац 4“ 
пресећи и формирати везу : ТС 110/10 kV „Лесковац 4“ - ТС 10/0,4 kV „Добриле Стамболић“ - 
ТС 10/0,4 kV „Димитрије Туцовић“. 

Кабловски вод 10 kV од   ТС 110/10 kV „Лесковац 4“ до  ТС 10/0,4 kV „Зелена пијаца стара“ 
пресећи на месту скретања у Истарску улицу, продужити до ТС 10/0,4 kV „Стара пивара“ и 
формирати везу: ТС 110/10 kV „Лесковац 4“ - до ТС 10/0,4 kV „Стара пивара“. 

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и 
привредних објеката,  на ЕЕДС или повећање снаге постојећим комплексима, дозвољена је на 
самом комплексу тј. на земљишту остале намене. Повезивање новопланираних трафо станица 
на ЕЕДС, биће изведено одговарајућим подземним кабловским водовима, положеним у јавним 
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површинама тј. тротоарским површинама саобраћајница, а места прикључења биће 
дефинисана техничким условима дистрибутивног предузећа. 

Електроенергетска мрежа  
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског преноса 
10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити 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.  Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама 
ЗЈН. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносивим 
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.  
 
Правила грађења 
Заштитни електроенергетски појас далековода 110kV износи - 25м  обострано од осе 
далековода. У заштитном електроенергетском појасу далековода се не препоручује 
изградња објекaтa  за становање и стални боравак људи. Изградња је дозвољена уз  
сагласност и под условима власника мреже.  Изградња је условљена Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV (,,Службени лист СФРЈ” бр. 65/1988; ,,Службени лист СРЈ” бр. 18/1992) уз израду 
студије (елабората) о односу далековода и планираних садржаја.  
За реконструкцију и доградњу постојећих објеката у заштитној зони далековода или испод 
далековода неопходна је сагласност власника далековода ЈП ,,Електромрежа Србије“. У 
коридору предметног далековода дозвољена је реконструкција и доградња електроенергетских 
објеката и мреже. 
 
Услови за изградњу електроенергетске мреже  
Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим 
законским прописима.  
 
Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV 

- ТС градити као МБТС, КБТС или зидану ТС; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 
0.50м за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0м за каблове напона 35kV.  

- Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима несме бити мање од 
0.50м; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30о 
по могућству што ближе 90о, а ван насеља минимални угао од 45о. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.  

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних 
и канализационих цеви.  

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

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

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

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

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

 
Услови за надземну електромрежу  

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

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

- само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за стални 
боравак људи ( вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3м од објекта ( 10kV) 
или 5м од објекта ( напон већи од 10kV),  

- када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се 
задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација,  

- није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на 
стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови,  

- није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви 
материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је 
висини стуба увећаној за 3м а износи најмање 15,0м,  

- одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање 
електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са 
Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и електроенергетских 
водова напона од 1kV до 400kV ( ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88; Службени лист СРЈ” бр. 18/1992),  

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

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу  

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

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

- за прикључке се користе самоносиви кабловски снопови,  

- димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог 
оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у 
односу на НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни 
носач), минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом је 30м, за веће 
распоне планирати помоћни стуб. 
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2.2.4.2. Топлификациона инфраструктура 
Правила грађења 
Планира се замена постојећих котловских јединица топлане "Црвена звезда" са 3 нове, 
топлотне снаге 35МW (1х15МW + 2х10МW). Као енергент нови котлови ће користити мазут, са 
могушношћу конверзије горионика на гас. 
Услови за реконструкцију топлане, као и конверзија топлане на гас као енергент дати су на 
основу важећег Плана детаљне регулације за блок 34 који се и даље примењује. 
У функцији је енергетске инфраструктуре. Постојећа парцелација и објекти се планом 
задржавају, уз изградњу МРС-а 3, чија је грађевинска парцела већ дефинисана. 
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. 
 
2.2.4.3. Гасификациона инфраструктура 
Правила грађења 
Планира се изградња дистрибутивне гасне мреже за напајање индустријских корисника, као и 
за повезивање широке потрошње што ће допринети унапређењу еколошких параметара.   

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

Мерно регулационе станице могу се градити у посебно грађеним зградама или металним 
орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у 
дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и надстрешница. 
До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, минималне 
ширине 3 m. За изградњу МРС на отвореном простору потребно је формирати грађевинску 
парцелу минималне површине 2,25аr, габарита (15,00х15,00)м. Мернорегулационе станице на 
месту прикључења објекта могу се формирати у оквиру комплекса без издвајања  грађевинске 
парцеле за њихову изградњу.  

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од стамбених, пословних и 
производних објеката, радионица и складишта запаљивих материјала износи у зависности од 
притиска: до 7 bar је 10,0м, а од 7 до 13 bar је 15,0м.  

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од трафо станице износи 
30,0м. 

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од надземних 
електроводова износи 1,5 пута висина стуба.  

Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од осталих 
инфраструктурних објеката (рачунајући код путева од ивице путног појаса) је од:  
  - водотока   5,0м 
  - шеталишта и паркиралишта  10,0м  
  - осталих грађевинских објеката  10,0м  

Простор на коме се гради МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. 
Удаљеност ограде од спољних зидова МРС је најмање 3,0 m. Висина ограде мора бити 
најмање 2,0 m.  

У оквиру планског обухвата планирана је изградња МРС „Црвена Звезда“ и МРС „Блок 32“.  
 
Градска гасна мрежа (ГГМ) 
Траса градске гасоводне мреже (ГГМ) приказана је у графичком прилогу бр.6 – План 

инфраструктуре. Предвиђа се од челичних цеви, различитих пречника, са максималним радним 
притиском у мрежи од 16 bar-а.  

За трасу гасовода првенствено се користи зелени појас у тротоару. У случају да не постоји 
могућност да се трасе гасовода води на овај начин, користи се слободни коридор у коловозној 
површини.  

Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8м, мерено од горње ивице цеви до површине 
тла, а дубина укопавања изузетно на малим деоницама сме бити и до 0,6м, али то треба 
избегавати. 

Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице 
темеља) у зависности од притиска дата су у следећој табели: 
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Табела 5 -Минимална дозвољена растојања гасовода 

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

до 3 1,0 

3 – 6 1,5 

6 - 12 2,0 

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

Објекат 
Минимално дозвољено растојање (m) 

укрштање паралелно вођење 

гасоводи међусобно 0,2 0,6 

од гасовода до даљинских топлодалековода, 
водовода и канализације 

0,2 0,3 

од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
електро каблова 

0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

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

од гасовода до високог зеленила - 1,5 

Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским 
електричним далеководима и нисконапонским водовима дата су у следећој табели:  
Табела 7-Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским 
електричним далеководима 

Називни напон 
(KV) 

Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (m) 

од осе стуба-паралелно вођење до темеља стуба-укрштање 

до 1 1 1 

1 - 10 5 5 

10 – 35 8 10 

> 35 10 10 

Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасоводу до високонапонских 
електричних водова и телефонских водова дата су у следећој табели: 
Табела 8 -Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасовода до 
високонапонских електричних водова и телефонских водова 

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

1 – 35                          25 

> 35                         100 

телефонски водови                          10 

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

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

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових: 
Табела 9 -Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода  

Напон  (KV) Растојање (m) 

до 1 не мање од 1m 

1 – 35 не мање од 3m 

35 - 110 не мање од 4m 

 
Дистрибутивна гасне мреже (ДГМ) 

Траса дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) приказана је у графичком прилогу бр.6 –План 
инфраструктуре, предвиђа се од полиетиленских цеви, различитих пречника, са максималним 
радним притиском у мрежи од 4 bar-а. Мрежу гранати према планираним трасама и потребама 
уз поштовање следећих услова изградње: 
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При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура 
полиетиленске цеви не буде већа од 20°C. 
Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други 
услови, узети према приложеној табели: 
 
Табела 10 -Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре 

Минимално дозвољено растојање подземних 
гасовода од других објеката 

Укрштање (m) 
Паралелно вођење 

(m) 

Други гасоводи 0,3 0,3 

Топловод, водовод и канализација 0,3 0,3 

Подземни бетонски канали топловода 0,3 0,3 

Нисконапонски и високонапонски електро 
каблови 

0,3 0,6 

Телефонски каблови 0,3 0,3 

Технолошка изолација 0,3 0,3 

Бензинске пумпе - 5,0 

Бетонскии шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

Темељ грађевинских објеката - 0,5 

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или 
да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни 
гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. У изузетним случајевима 
дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање посебних мера заштите.  
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од услова 
терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се предузму додатне 
техничке мере заштите. 
Минимална дубина укопавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног 
гасовода са: 
а) железничким пругама износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње ивице 
прага; 
б) индустријским колосецима износи 1,0 m; 
ц) путевима и улицама износи 1,0 m. 
Изузетно дубине укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2,0 m, при чему 
морају да се предузму додатне техничке мере заштите. 
При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је могуће, 
полаже изнад других инсталација и то под углом од 60-90°. Ако се положе испод инсталација, 
потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено најкраћим путем 
у хоризонталној пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2 m.  
При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод  полаже испод 
дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова дубина 
укопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. Ако се 
гасовод води кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном заштитном цеви и 
да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај челичне заштитне цеви 
мора бити удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала, посматрано у хоризонталној 
пројекцији. 
Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно 
канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј канала, уколико се претходним 
прорачунском провером утврди да је то могуће.  
Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно 
бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити 
дужа за минимум  5м са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, односно 
за минимум 1м мерено од ножице насипа.  
Када се дистрибутивни гасовод положе испод пута, његовим подбушивањем обавезно се 
предвиђа постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за 
минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.  
Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику полиетиленске 
цеви и условима терена. Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 
дата је у следећој табели: 
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Табела 11 -Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 

1. Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 

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

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

2. Најмања светла ширина рова са приступоm радном простору 

 Најмања светла ширина, b (m) 

Спољни пречник Подграђен ров 
Ров који није подграђен 

Угао нагиба бочне стране 

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

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

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

 
2.2.5. Обновљиви извори енергије 
У оквиру грађевинског подручја могу се постављати обновљиви извори енергије, који користе 
енергију сунца. Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора енергије  за 
сопствене  или за комерцијалне потребе.  
У зони претежне намене становање, 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. 

 
2.2.6.Телекомуникациона инфраструктура  
Правила уређења 
Телекомуникациона мрежа на простору обухвата Плана је делимично изведена, а основни циљ 
је доградња постојеће и изградња секундарне телекомуникационе мреже Центар север. 

Правила грађења 
Комуникациони системи 
ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ 
каблова је 0,80м. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на 
минималном одстојању од регулационе линије 0,50м. Код укрштања са другим инсталацијама 
ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања мора бити 90о. Код паралелног вођења са 
електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV минимално одстојање мора бити 
0,50м. Код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално 
одстојање мора бити 1,0м. Код укрштања са електроенергетским кабловима минимално 
вертикално растојање је 0,50м изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 90о а 
минимално 30о; у случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се 
провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30м. Код паралелног вођења са 
водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом минимално растојање мора бити 1,0м, а 
код укрштања минимално растојање је      0,50м а угао укрштања што ближи 90о. ТТ каблове 
који служе искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању који се 
прорачуном покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20. 
У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), 
предвиђа се полагање бакарних и /или оптичких каблова, а прелази саобраћајница предвиђају 
се код сваке раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100 м, на правцу саобраћајнице 
без укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није 
предвиђена за изградњу стамбених, привредних или пословних објеката, онда се само једном 
страном предвиђа ТК коридор. 
Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно 
је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у 
приступној мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са 
кабловима разводне мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис корисника 
и крајњих корисника. Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће сагледати 
коначне потребе подручја, планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у 
одговарајућим  приводним окнима. 
На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 
приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 
Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и приводна) ће се градити односно 
реконструисати према следећим условима:  
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-код реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК праволинијска користити 
круте ПВЦ цеви Ø 110;  
-при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне коруговане ПЕ 
цеви Ø 110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз поштовање следећих 
принципа: 
-Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати 
само у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног 
повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 1200x2, 
1000x2 и 800x2. У осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 200x150 и 
250x150. Дубина ових окана је до 190cм. 
-Дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери, са монтажним мини 
окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, за правце полагања два или више кабла 
капацитета до 600x2. Уколико присуство других подземних инсталација онемогућава уградњу 
монтажних окана користити зидана мини окна. -Дубина окна је од  100 – 130cм. 
-Приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се 
полажу два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени 
планера то оправдано. Дубина ових окана је до 100cм, изузетно до 130cм. 
За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање каблова и 
цеви у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када нема 
слободних цеви ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су садржани у 
Упутства ЗЈПТТ -ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.) 
За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 
пословни простор корисне површине око 15м2 опремљен електроенергетским прикључком. Он 
се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. Уколико се 
гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно предвидети локације у 
тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из разлога непрекорачења 
максималних дужина претплатничких петљи.  
У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене  кабинете 
типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђене бетонска постоља 
димензија 344x130x105cм. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cм или 
280cм. Саставни део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем 
преноса. Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, имају свој посебан прикључак и 
мерно место које се монтира уз кабинет. Локација outdoor  кабинета задовољава услове да је 
осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним и другим ризицима.  
На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 
потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање 
оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 
Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 
оправданост оваквог начина решавања приступне мреже -као привремено решење где не 
постоје услови за кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђамо 
коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 
Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 
приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 
телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних 
корисника, за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање 
ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом. 
Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали 
мањи број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу 
раван телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. 
Уређај се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се 
бакарни (ДСЛ каблови). 
 
Мобилна телефонија  
Ово подручје ће у потпуности бити покривено сигналом мобилне телефоније. 
На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих 
услова: 
- антенски стубови са припадајућим кабинетима, могу се наћи у заштитном зеленилу блока 32 
или на простору комерцијално-пословне намене блока 34.    
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- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на највишим 
објектима (димањаци, 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 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; 
- за постављање антенских система и базне станице мобилне телефоније обавезно је 
претходно позитивно мишљење надлежног органа управе. 
Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење јачине 
зрачења како је то важећим правилницима дефинисано 
 
КДС  
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ инсталација и 
електроинсталација – подземно или надземно у посебним случајевима. У изградњи нове и 
реконструкцији  постојеће инфраструктурне мреже на простору саобраћајница обавезно је 
полагање окитен црева за касније провлачење кабловских водова кабловских дистрибутера. У 
деловима блокова у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и зонама 
индивидуалног становања могуће је постављање каблова на постојеће надземне стубове, који 
су делови надземне нисконапонске, телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз 
претходну сагласност власника стубова. У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и 
примену свих техничких прописа и норматива из ове области постављање каблова на 
фасадама објеката, али тако да су што мање уочљиви. Оптичка канализација може се 
изводити и тамо где графички није представљена, а има се потребе за њом, кроз израду 
урбанистичких услова. 
 
2.2.7. Комунална инфраструктура  
За изношење смећа, предвиђају се контејнери за комунални отпад. Контејнере постављати на 
погодним и хигијенски безбедним местима, тако да буду ван главних токова кретања и 
заклоњена од погледа, као и доступна возилима која односе привремено депоновани отпад. У 
оквиру комерцијално-пословне намене, предвидети простор за плато, у циљу одвојеног 
сакупљања – примарне селекције и одношење комуналног отпада.  
 
2.2.8. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти  

Планирано стање зелених површина  
Зеленило је вишом планском разрадом (ГУП-ом) предвиђено као јединствен систем 

просторно пејзажних објеката чиме се постиже оптимални позитиван ефекат. 
Састоји се од свих типова објеката повезаних међусобно као и са рубним зонама 

линеарним зеленилом и дрворедима. Линеарно зеленило у Булевару Николе Пашића, као и у 
ул. Степе Степановића има битну улогу у повезаности централног парка, парка Краља Петра, 
градских скверова и других градских јавних зелених површина са приградском зеленом зоном. 
У еколошком смислу линеарно зеленило служи за ублажавање нивоа буке и аерозагађења, као 
и поправљање микроклиматских карактеристика, за пешаке и становнике околних зграда. 
Неопходно је што више очувати постојеће скверове, парк, линерарно зеленило и друге 
отворене јавне градске просторе и интегрисати их у градску структуру, чиме се формира 
систем зеленила, обезбеђен одговарајућим мерама неге, заштите и одржавања. Избор садног 
материјала заснива се на обавезном задржавању постојеће вегетације и обогаћивању 
квалитетних врста,  аутохтоног и алохтоног порекла прилагођених условима средине  

Према намени површина и режиму коришћења разликују се  следеће категорије зеленила:  
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ: 
ПАРК ''Рупе'' се планом повећава на површину од 0,74 ха у односу на ограђени парк шири 

се на север према Булевару и на запад према интерној саобраћајници. Основна намена је 
рекреација гравитирајућег становништва, активна и пасивна и заштитна – ублажавање 
негативног утицаја саобраћаја према становању. Постојећи парк који је предходно имао улогу 
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за спорт и рекреацију добија на значају обзиром на површину и положај у граду. Парк се 
интегрише у јединствени градски систем јавних отворених простора. Потребно је даље 
оплеменити вегетацијом уз обавезно задржавање постојеће. Могуће је ограђивање целог 
комплекса парка, постављањем нове ограде или померањем постојеће према северу и западу. 
Спортски терен задржати, без могућности изградње новог на преосталој парковској површини. 

ЛИНИЈСКО ЗЕЛЕНИЛО чини дрворед на тротоару као и појединачна дрворедна стабла 
посађене у предбаштама формирајући линијски континуитет. Дрвеће је са правим деблом 
висине 2,5-3 м на најмање 1-1,5 м од ивице коловоза, а од објекта на 4-7 м.  Размак између 
стабала у дрвореду зависи од врсте дрвећа, као и интензитета саобраћаја и потребног степена 
заштите. Углавном за дрвеће уже крошње износи 4-6 м, а за веће дрвеће је 6-10 м.. За избор 
врста за дрвореде узима се у обзир ограничења произашла из станишних услова (клима, 
земљиште), степена загађења, светлосног режима и просторних могућности. При избору врста  
се према онима које су отпорне на аерозгађење и градске услове живота. Tо су Tiliа sp, Platanus 
acerifolia, Fraxinus sp., Celtis australis, Quercus rubra, Q. robur. Што се тиче линеарних трака у 
функцији предврта, обавезно задржати све постојеће дрвеће и уклопити са новим садница. На 
местима колских прилаза објектима и прилазима потребно је оставити просторе довољне 
ширине због несметаног уласка и прегледности саобраћаја. 

На паркинзима користити брзорастуће и широколисне врсте као што су: Platanus acerifolia, 
Sophora japonica, Quercus rubra, Acer platanoides, A. Pseudoplatanus, Fraxinus sp. Дрвеће служи 
за засену возила у летњим месецима. Пожељно је одвојити паркинг простор од тротоара живом 
оградом или шибљем.  

Линијско зеленило у функцији предврта је присутно у Булевару Николе Пашића у целини 4 
(са површином 810 м

2
) , а травната трака уз паркинг у целини 2 (са површином 330 м

2
) 

СКВЕР је зелена површина мања од 0,5 hа, намењена је углавном декоративном 
оформљењу тргова, улица, јавних и административних објеката и краткотрајном одмору 
становника. Најпожељнија је композиција сачињена од отвореног простора травњака допуњена 
појединачном и групном садњом дрвећа и шибља. Кутак за краткотрајно задржавање корисника 
углавном се лоцира у засени поред урбаних, вртно-парковских елемената. Задржати све 
постојећа стабла липа, бреза, јавора. Налазе се у целинама 2 и 3 уз ул. Димитрија Туцовића, 
ул. Степе Степановића и на раскрсници са Булеваром Николе Пашића, укупне површина је 
1550м

2
. 

ЗАШТИТНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
ЗЕЛЕНИЛО уз електроенергетску инфраструктуру 
На површини од 7170 м2 у ширини од 50 м, између трафостанице и реке Ветернице у 

подцелини 1а предвиђа се заштитно зеленило. Зеленило је у функцији смањења негативног 
утицаја електроенергетских објеката и не предвиђа задржавање и боравак становника. Због 
надземних инсталација не планира се висока вегетација, већ само жбуње и обавезан травнати 
покривач. 

 
ЗЕЛЕНИЛО УЗ НАДВОЖЊАК 
Сквер формиран на раскрсници улица Индустријске, Пролетерске и Булевара и има 

санитарно-хигијенску и декоративну функцију, углавном служи и као допунска регулација 
саобраћаја. Композиција је као код предходне категорије осим што се не предвиђа се посета, а 
самим тим ни формирање простора за седење и дуже задржавање. Налази се у целини 5 у 
површини од 2843 м2.  

Заштитно зеленило без обзира на општекорисну функцију може може бити и јавно 
земљиште, а може остати у приватном власништву са обавезном задржавањем планиране 
намене. 
ОСТАЛЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ 
Зелене површине у комплексу основне школе и средње школе - школско двориште је 

најфреквентнији део комплекса, предвиђено је за окупљање деце у време одмора, а такође и 
за школске приредбе и скупове. Поред декоративног застора предвиђа се садња дрвећа 
широке крошње (липа, кестен, храст) за засену. Отворене површине за физичко васпитање 
представљају неопходну допуну фискултурне сале. Школски врт предсавља неопходну допуну 
наставе из биологије, предвиђен је у мирнијем и изолованом делу комплекса. Зелене површине 
се постављају ободно, са функцијом изолације самог комплекса од саобраћајница и 
индивидуалног становања (северно и јужно). избор врста у оквиру целог комплекса треба да 
буде довољно разноврсан, да би остварио декоративну и санитарно-хигијенску улогу, као и да 
би ученике упознао са биљним богатством.  
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Слободне и зелене површине у оквиру комплекса Високе школе имају првенствено 
декоративну улогу, будући да се ради о репрезентативном објекту. Такође, зеленило је одмора 
студената и боравка на чистом ваздуху, на постављеним клупама за седење. Према становању 
са свих страна засађена је жива ограда и дрвеће у функцији баријере. 

Да би задовољио очекиване функције отворени простор дечије установе мора да пружи 
услове за безбедан боравак у њему, да задовољава здравствено-хигијенске услове и да има 
опрему која обезбеђује богатство и креативност игре. Величина и намена отвореног простора 
условљена је бројем деце и њиховим узрастом, по нормативу најмање 15 м2 по једном детету. 
Обзиром на то да се у оквиру постојећег комплекса не даје могућност проширења комплекса ни 
доградње објекта задржава се затечено стање на око 1320 м2. Задржава се постављен 
мобилијар и терен за игру са лоптом, слободно кретање и трчање, брдашце са пешчаником. По 
ободу комплекса неопходна је садња густог заштитног слоја дрвећа Треба избегавати отровне 
и биљке са трновима (таксус, маклура, гледичија), као и крте врсте (јасика, врба). За планиране 
нове установе држати се предвиђаних норматива. 

ЗЕЛЕНИЛО У КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛНИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Обзиром да је за појединачни комплекс Косте Стаменковића неопходна реконструкција са 

могућношћу промене намене у централне делатности предвиђена je даља разрада кроз 
урбанистички пројекат. Смернице за УП подразумевају 25% зеленила на комплексу, 
композиционо решење зависи од будуће намене. Северни део блока 34, где је претежна 
намена пословно- производна., планира се ревитализација и увођење нових намена у функцији 
комерцијалне делатности –услуге. Смернице за спровођење за ову зону је према важећем ПДР 
за блок 34.  

ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ НАМЕНЕ СТАНОВАЊЕ 
У оквиру парцела породичног и вишепородичног становања композиционо решење зелених 

површина у комплексу зависи од могућности, потреба и жеља корисника. Слободне површине, 
где се не формира дворишни простор на јединственим парцелама као целини, уредити 
формирањем мањих вртова од групација дрвећа и шибља, како би заједнички чинили уређен 
зелени фонд. Препорука је да ограде према суседним парцелама формирати од листопадног 
дрвећа, четинара и цветајућег шибља. На парцелама које унутар дворишног простора садрже 
паркинге или гараже, не може се формирати декоративни врт, већ ће се на слободном делу 
парцеле подићи прикладна вегетација и тако уклопити у ново решење.  
За вишепородичне објекте минимум уређених зелених површина на парцели је 10%, које 
морају да пре свега буду у функцији становника, да заштите од утицаја околних садржаја и 
саобраћајница и да дају естетски оквир објекту. Проценат под зеленилом од минимум 10% 
важи и за зоне урбане реконструкције, уколико се формирају парцеле минималне површине 
намењене за вишепородично становање, као и запарцеле са могућим социјалним становањем  
у подцелинама (2а, 2б, 2в)  

ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 
Уз реку Ветерницу  
Укупна површина под зеленилом јавног карактера заједно са заштитним зеленилом је 1,91 

ха , што чини свега 3,14% обухвата плана,  обзиром на функцију дрвореда у дужини од 1,55 км, 
као и знатним површинама у оквиру других намена, првенствено кроз становање које 
доминантно у Плану, тај мали проценат се компензује, а очекиване функције зеленила се 
постижу кроз систем зелених површина. 
 
2.3. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 
ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА   
2.3.1.Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене 
Нова функционална организација доприноси формирању амбијента, који ће подићи вредност и 
атрактивност простора.. Постојећа претежна намена становање средњих густина се задржава  
планом, уз  могућност изградње вишепородичних стамбених објеката (на основу пројекта за 
урбанистичко архитектонску разраду локације), урбаном трансформацијом породичног 
становања и тоталном  реконструкцијом делова са лошим грађевинским фондом, уз обавезу 
уређења слободних површина и обезбеђивање паркинг простора на парцели. 
Планирано је да се карактеристична неуређеност унутрашњих делова блокова, недостатак 
паркинг места и недовољна површина под зеленилом, сведу на минимум кроз правила која су 
дата за уређење парцела и правила грађења. 
Комбинацијом слободних површина, са елементима партерног уређења, зеленила и урбаног 
мобилијара (клупе, осветљење, рампе и сл.), постићи хармоничан однос са планираним 
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структурама, створити пријатан амбијент, могућност несметаног приступа и разноврсног 
коришћења. 
Становање:  
Предложеним планским решењем задржавају се постојеће зоне становања, и даје се могућност 
за њено унапређење по принципима унутрашњег ширења, односно повећањем индекса 
заузетости и изграђености на грађевинској парцели; одржати континуитет у планирању; 
интегрисати различите садржаје уколико нису у супротности са основном наменом.  
У зони становања средњих густина  заступљена два типа стамбене изградње  
-породично становање  
-вишепородично становање 
У зони породичног становања могуће је градити: стамбене објекте, стамбено-пословне 
објекте (преовлађујућа намена је становање), пословно-стамбене објекте (преовлађујућа 
намена је пословање), пословне објекте (на засебној парцели) и објекте јавне намене.  
Реконструкција се може вршити у оквиру зона породичног становања, ако се за то укаже 
потреба и створе услови.  
У зонама где су прекорачени индекси заузетости и изграђености на нивоу зоне, нема даљег 
ширења зоне становања и повећања густине насељености и густине становања, већ само 
опремање зоне пратећим садржајима. 
Унапређење зоне врши се доградњом и надградњом до мах.П+2+Пк.  
Вишепородично становање: код вишепородичних стамбених објеката предвиђа се 
задржавање постојећих објеката; даје се могућност формирања нових објеката на слободним 
неизграђеним парцелама, урбаном трансформацијом од породичног у вишепородично 
становање; урбаном реконструкцијом  изградњом вишепородичних објеката на неусловним 
парцелама; унапређење неусловног становања у вишепородично-са интеграцијом социјалног 
становања или само социјалног вишепородичног становања, обавезном израдом 
урбанистичког пројекта. Висина вишепородичних објеката зависиће од величине грађевинске 
парцеле и дефинсаће се параметрима који су прописани за зону. 
Локације повољне за социјално становање: У оквиру целине 2 у јужном делу издвојене су 
три подцелине намењене за планску урбану обнову. Реализација и спровођење за ове 
подцелине је кроз обавезну израду урбанистичких пројеката где се врши укрупњавање парцела 
и формирају парцеле за вишепородично-становање, као планирану намену. На овим 
локацијама могу се наћи објекти вишепородичног социјалног становања. 
Пословање: За остваривање садржаја пословања у стамбено-пословним објектима намењује 
се у првом реду приземље, а по потреби прве две етаже. 
Дуж примарних саобраћајница у зони становања градиће се пре свега јавни и комерцијални 
садржаји и услуге. Нестамбене намене морају се уклапати у задате урбанистичке параметре за 
конкретан блок и врсту становања. Садржаји пословања (на засебној парели) морају бити 
примерени стамбеној зони у погледу заштите животне средине и основну функцију становања. 
 
Пословање -централне делатности  
Решавају се на комплексима прдвиђеним за те намене, и у оквиру зоне становања као посебни 
објекти или у склопу стамбених објеката као компатибилне намене под условом да не 
угрожавају претежну намену и животну средину, и то претежно дуж саобраћајница у обухвату 
плана. За постојећи комплекс бензинске станице предвиђа се само текуће одржавње не и даље 
унапређење. 
Унапређење планираних намена централних садржаја -комплекс Косте Стаменковића,  вршиће 
се израдом урбанистичког пројекта. Комплекс се трансформише у складу са претежном 
наменом, задатим параметрима и условима Завода за заштиту споменика где ће се 
прецизирати намена објеката у комплексу, партерно уређење и решење мирујућег саобраћаја. 
Кроз основну намену могуће је интегрисати садржаје у оквиру компатибилност а који не 
угрожавају претежну намену. 
Просторна организација комерцијалних функција одвијаће се у оквиру просторне јединице на 
крајњем источном делу плана у грађевинском блоку 34 где се наставља реализација према 
важећем плану. 
 
Привређивање: Дозвољени су и производни објекти у зони становања у виду услуге и заната 
који не загађују животну средину.  
У склопу насељског ткива могу се градити и развијати они капацитети чија технологија рада 
нема негативних утицаја на животну средину, који нису у супротности са претежном наменом 
зоне и парцеле на којој се гради. 
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2.3.2.Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
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.  
Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта приказани су на графичком прилогу: 
лист бр.7. Спровођење плана по целинама и зонама. 
 
За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 
УП22а – подцелина намене вишепородично становање, припада западном делу целине 2 
и чине је: КП бр. 2901, 2902, 2903, 2904 и 2905 КО Лесковац. Комплекс излази на улицу 
Димитрија Туцовића.  
Правила уређења и грађења: 
-Површина комплекса је 11,98ари. 
-Површина грађевинске парцеле је величина комплекса.  
-Минимална ширина парцеле-фронта према улици је.20,0м. 
-Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и вишепородичних)  
износи ½ висине вишег објекта 
-Удаљеност вишепородичног објекта од објекта било које врсте изградње не може бити мања 
од 5,0м; 
-Намена: вишепородично становање или вишепородично социјално становање 
-Пратеће намене: се не предвиђају. 
-Растојање грађевинске линије од регулационе линије: 3,0м 
-Спратност објекта: мах. По+П+4 (По+3+Пк) 
-Индекс заузетости: 40% 
-Мин.10 %уређена зелена површина; 
 
УП22б –  подцелина вишепородично-становање, припада југозападном  делу целине 2 и чине 
је: КП бр. 2916 и 2917 КО Лесковац. Комплекс излази на улицу Димитрија Туцовића.  
Правила уређења и грађења: 
Површина комплекса је 19,50ари. 
Правила уређења и грађења: 
-Површина комплекса је 19,50ари. 
-Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и вишепородичних)  
износи ½ висине вишег објекта 
-Удаљеност вишепородичног објекта од објекта било које врсте изградње не може бити мања 
од 5,0м; 
-Површина грађевинске парцеле: мин 600м2.  
-Минимална ширина парцеле-фронта према улици је 20,0м 
-Намена: вишепородично становање или вишепородично социјално становање 
-Пратеће намене: се не предвиђају 
-Растојање грађевинске линије од регулационе линије:3,0 м 
-Спратност објекта: мах. По+П+5 (По+4+Пк) 
-Индекс заузетости: 45% 
Мин. 10%уређена зелена површина; 
 
УП22в – подцелина вишепородично становање, припада југоисточном делу  целине 2 и 
чине је: КП бр. 2934, 2940, 2938, 2937, 2939, 2936, 2935, 2956, 2958, 2959, 2957, 2955, 2954 КО 
Лесковац. Комплекс излази на улицу Саве Ковачевића. Површина комплекса је 16,42ари. 
Правила уређења и грађења: 
-Површина грађевинске парцеле: мин.600 м2.  
-Минимална ширина парцеле-фронта према улици је 20,00.м. 
-Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и вишепородичних)  
износи ½ висине вишег објекта 
-Удаљеност вишепородичног објекта од објекта било које врсте изградње не може бити мања 
од 5,0м; 
-Намена:вишепородично становање или вишепородично социјално становање 
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-Пратеће намене: се не предвиђају 
-Растојање грађевинске линије од регулационе линије:1,0 м 
-Спратност објекта: мах. По+П+4 (По+3+Пк) 
-Индекс заузетости: 45% 
-мин. 10%уређена зелена површина; 
 
Напомена:  
За све подцелине УП22а, УП22б и УП22в индекси заузетости и изграђености дефинисани су 
као максимални и зависе од површине парцеле односно компекса. 
На комплексима предвидети манипулативне површине и решити мирујући саобраћај за 
конкретну намену а према нормативима дати у табели за паркирање. 
Постојећи стамбени објекти легално грађени у подцелинама УП22а, УП22б и УП22в а који 
су у супротности са планираном наменом површина, могу се санирати и реконструисати 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 надградња осим текућег 
одржавање до привођење простора планираној намени. 
 
УП11а – подцелина вишепородично становање, припада јужном делу  подцелине 1а и 
чине је: КП бр. КП бр. 2975, 2973 и делови 2976 и 2972 КО Лесковац. Комплекс површине од око 
48,00ари, излази на новопланирану улицу  јужно од  комплекса.  
Правила уређења и грађења: 
-Дозвољена градња: могу се градити: вишепородични стамбени, вишепородични стамбено-
пословни објекти.  
-у стамбено-пословном објекту, однос намена у објекту је: мин 60% становање, макс. 40% 
пословање; 
-Забрањена је изградња објеката које могу угрозити намену становања.  
Услови за формирање грађевинске парцеле за вишепородично становање 
Минимална површина парцеле  за вишепородично становање ..................600m2 
Минимална површина парцеле за вишепородично становање са пословањем....800m2 
 
-Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру 
грађевинске парцеле/комплекса, уз услов да подземна етажа не угрожава  суседне објекте, али 
не сме прелазити регулацију. 
Уколико се гради на цео комплекс параметри за изградњу су следећи: 
-Максимални индекс заузетости: 50%; 
-Максимални индекс изграђености: 3,5; 
-Највећа дозвољена спратност објеката је до П+6 (приземље и шест етажа); 
-Минимум уређених зелених површина на парцели је 10%;  
 
Уколико се формирају минималне површине од 600м2  
-Максимални индекс заузетости: 50%; 
-Највећа дозвољена спратност објеката је до мах. П+4 (приземље и четири етаже); 
-Минимум уређених зелених површина на парцели је 10%;  
 
-Минимална ширина фронта парцеле: 
-за слободностојеће стамбене објекте  је 20,00м; 
-за објекте у прекинутом низу је 15,00м; 
-Минимална међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених објеката је 5,0м; 
-Удаљеност вишепородичног објекта од објекта било које врсте изградње не може бити мања 
од 5,0м; 
-Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и вишепородичних)  
износи ½ висине вишег објекта; 
-Изградња помоћних објеката на парцели се не предвиђа; 
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-За приступ грађевинској парцели неопходно је формирање приступне саобраћајнице са улице 
Димитрија Туцовића; 
-Вишепородични објекти се по правилу не ограђују. 
Напомена 
-Парцеле у источном делу комплекса где постоје породични објекти могу се додати у изради 
урбанистичког пројекта и чинити целину за вишепородичну изградњу, или могу да задрже 
постојећу намену и да надграде постојеће објекте на парцели до максималне спратности за 
породично становање П+2+Пк, уз задовољење осталих урбанистичких параметара.  
 
УП4 –комплекс Старе зубне амбуланте, налази се у целини 4 претежне намене породично 
становање, на  КП бр. 5600 КО Лесковац. Мења постојећу намену здравство у централни 
садржаји. Излаз на јавну саобраћајну комуникацију је на новопланирану улицу јужно од 
комплекса.  
Правила уређења и грађења: 
Површина комплекса је око 96ари. 
-Површина грађевинске парцеле представља цео комплекс без могућности уситњавања 
парцеле.  
-Минимална ширина парцеле-фронта према улици је постојећа ширина комплекса 
-Намена: централни садржаји (објекти јавне намене) 
-Пратеће намене: пратећа намена у оквиру централних садржаја (јавне намене) може да буде и 
доминантна на парцели 
-Растојање грађевинске линије од регулационе линије: постојећа грађевинска линија 
-Спратност објекта: Постојећа спратност П+1 , могућност надградње до мах. П+3 
-Индекс заузетости: задржава се постојећи 40% 
Мин. 10%уређена зелена површина; 
-Паркирање на парцели рашавати према нормативима за претежну делатност, и то у 
северозападни део парцеле, уклањањем постојећег објекта на парцели. 
 
УП11б – (комплекс Косте Стаменковића)- претежна намена централни садржаји, припада 
северном делу подцелине 1б и чини је: КП бр. 2970 КО Лесковац. Комплекс излази на улицу 
Димитрија Туцовића. Површина комплекса је 1,59ха 
Правила уређења и грађења: 
Израдом урбанистичког пројекта предвидети задржавање објекта који ужива претходну 
заштиту, његову ревитализацију и пренамену у оквиру претежне намене и у оквиру 
компатибилних намена.  Дефинисати намену у оквиру претежние намене централни садржаји, 
(трговина, услуге, објекти јавне намене и сл), и планом дозвољених компатибилних намена. 
Реконструкција или дозвољена тотална реконструкција постојећих објеката на делу комплекса 
као и изградња нових садржаја у оквиру претежне намене дефинишу се у свему према 
условима Завода за заштиту споменика културе из Ниша. Правила уређења и грађења односе 
се на цео комплекс и представљају смернице за изградњу, реконструкцију ревитализацију, 
санацију свих објеката на комплексу. Израдом јединственог урбанистичког пројекта за цео 
комплекс даће се смернице за све објекте а реализација може да буде фазна. Не предвиђа се 
даље уситњавање комплекса. 
-Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5 м, изузев на делу Ул. 
Димитрије Туцовића и саобраћајнице са северне стране комплекса где се грађевинска и 
регулациона линија поклапају; 
-Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од 
5 м;  
-Максимални индекс заузетости парцеле (комплекса) је мах. 50%; 
-Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+3; 
-Нове објекте на комплексу градити као слободностојеће;  
-Саобраћајне површине могу заузимати маx. 25% парцеле; 
-Зелене површине требају заузимати мин. 25%. 
-У зони заштите водног земљишта која износи 3.0м од ножице водног земљишта, забрањене су 
грађевинске активности 
Посебни услови који се односе на услове чувања, одржавања, коришћења и утврђене 
мере заштите, код валоризације и заштите индустријског комплекса, (некад фабрике 
текстила „Коста Стаменковића“). 
-задржати форму и фасаду објекта уз улични фронт;  
-задржати јединствени дворишни простор, у границама датим у графичком прилогу; 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3 
 

 

38 

 

-задржати северо-источну фасадну раван фабрике; 
-препорука је да се димњак фабрике, као симбол фабричког комплекса и репер читавог града, 
очува у свакој следећој композицији; 
-отвара се могућност градње на југоисточном сегменту читавог комплекса, укључујући и 
габарите производног простора; 
-препоручује се да намена читавог комплекса буде јавног карактера (култура, угоститељсво, 
трговина, пословни простор); 
-не препоручује се стамбена намена на простору фабричког комплекса. 
 
 
 
Шематски приказ могућих интервенција у комплексу  Косте Стаменковића 

 
2.3.3. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких 
конкурса 
У обухвата Плана нису предвиђени простори –локације за које је обавезно расписивање јавних 
архитектонских или урбанистичких конкурса.    
 

2.4.МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  ИЗГРАДЊЕ  
Енергетски ефикасна изградња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди 

удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене 
енергије. У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава данашње 
потребе, а да при том не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, 
може се говорити и о одрживој изградњи. Одржива изградња подразумева правилан избор 
локације, добру орјентацију објекта, употребу грађевинских материјала  који нису штетну по 
окружење (еколошких материјала), постизање енергетске ефикасности самог објекта (добра 
изолација, уградња квалитетних прозора и других отвора на фасади). Одржива изградња мора 
да осигура квалитете градње (конструкција и обликовање) и трајност уз финансијску, економску 
и еколошку прихварљивост. 
Енергетска ефикасност изградње 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.;  
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- 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. 

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

 
2.5.1. Општи услови заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина 

У обухвату ПГР 3 су евидентирана: непокретна кутурна добра, добра која уживају претходну 
заштиту, као и споменици културе и спомен обележја. 

Концепција урбанистичке заштите полази од потребе очувања урбанистичког, 
амбијенталног, историјског и природног наслеђа, које је од највећег значаја за очување 
континуитета и идентитета сваке градске средине.  
С обзиром да се на подручју плана налази велики број објеката и локалитета које треба 
уврстити у План, стручна служба Завода за заштиту споменика културе Ниш није у могућности 
да врши неопходна истрживања и формира евиденцију без неопходних средстава 
рекогносцирања терена и евидентирања објеката са споменичним вредностима. 

Неопходно је извршити прелиминарна истраживања и формирати евиденцију. 

 
УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ 
ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ И ЕВИДЕНТИРАНИХ ДОБАРА  

Када су у питању утврђена непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту и 
евидентирана добра, неопходно је израдити СТУДИЈУ којом би биле обухваћене 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 ПГР-је 3. 
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До израде посебних услова заштите (након обезбеђених услова за рад на терену) важиће 
следећи услови заштите непокретних културних добара: 

1. Сви радови на непокретним културним добрима (споменицима културе и спомен 
обележјима) тј. 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 који може 
довести до његовог оштећења; 

4. Кроз даље планирање обавезно тежити потпуној реконструкцији инфраструктуре, 
уклањању водова електричних инсталација који су постављени изнад земље; 

5. У заштићеној околини непокретних културних добара, као и на простору самих културних 
добара, при свакој врсти радова обавезна су претходна 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 створити  оптималне услове  за чување и трајну заштиту и презентацију 

добара под заштитом; 
8. На парцелама заштићених добара и на парцелама њихове заштићене околине, није 

дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито не одобри посебним; 
9. На заштићеним добрима и на њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви 

радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно 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 својства; 

11.Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у 
сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем или на начин који 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 радови који 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, које прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде 
локацијске дозволе. Пројектна документација (Идејни и Главни пројекат) доставља се 
надлежном заводу на сагласност; 

14. ПГР-је  планирају се  интервенције у простору које неће угрозити заштићена непокретна 
културна добра и добра  под претходном заштитом, већ допринети њиховој трајнијој  заштити и 
пуној афирмацији њихових споменичнких вредности; 

15. Све интервенције предвиђене ПГР-је, које се ма на  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 регулације поред услова треба утврдити и мере заштите непокретних 
културних добара и добара под претходном заштитом, које ће се примењивати и реализовати 
спровођењем Плана. 

1. Обезбедити услове за израду посебне студије о валоризацији непокретних 
културних добара и добара под претходном заштитом на територији подручја обухваћеног 
границама ПГР 3 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); 
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2. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 
потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених непокретних културних 
добара и евидентираних добара под претходном заштитом; 

3. ПГР-је предвиђају се и стварају услове за потпуну и трајну заштиту НКД 
ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-рестаураторским радовима и другим 
одговарајућим методама, а пре свега укључивањем у даље развојне токове; 

4. ПГР-је предвиђа се обавеза сопственика, корисника и других субјеката који располажу 
непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу 
прибављајући и спроводећи посебне 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 сличне интервенције на 
непокретним културним добрима планирају се са највећом одговорношћу само у изузетним, 
оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту  споменика 
културе Ниш; 

6. ПГР-је створају се предуслови за корекцију  свих негативних појава у односу према НКД 
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. Инсистира се 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. 
 
НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите  
културних добара и добара која уживају претходну заштиту  у складу су са:   

''АКТ-ом о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту од значаја за План 
генералне регулације 3, града Лесковца  бр. 1090/4  од 04.11. 2013., донетим од стране 
Завода за заштиту споменика културе Ниш.“ 

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

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

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

На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, могу се 
издвојити следеће, релативно хомогене зоне и појасеви са ризиком од загађивања животне 
средине:  
-Траса транзита, која представља северну границу обухвата ПГР 3. 
-Железнички коридор  
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;   
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-успоставити зоне заштитног зеленила око железничке и путне инфраструктуре (пруге и 
градских магистрала – саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 
Заштита од аерозагађења 
Загађење ваздуха на територији Плана настаје: 
-Из покретних извора, као што су транспортни системи (емитовање прашине и издувних 
гасова); 
Смањење аерозагађења могуће је постићи укључивањем следећих мера у План: 
-Побољшањем распореда и увећања зелених површина могуће је знатно утицати на 
загађивање од покретних извора загађења, 
-Значајним увећањем зелених површина и одабраних примерака вегетације која би 
омогућила већу апсорпцију СО2; 
-Добро проветравање града представља основ за смањење аерозагађења, па у том смислу, у 
циљу побољшања проветравања треба предвидети формирање већег  броја дрвореда дуж 
саобраћајница, који би били повезани са шумским масивима у околини града, чиме би се 
обезбедио доток чистог ваздуха до самог градског језгра. 
Заштита земљишта 
Основни извори загађења земљишта на подручју Плана су: 
- саобраћај (путни и железнички) 
Мере за заштиту земљишта од загађивања: 
-организације површина у плану намене, тако да се изоставе слободне површине на којима 
може доћи до формирања нерегулисаних одлагалишта отпада; 
-регулације саобраћаја (измештање транспортних коридора и временско ограничавање 
коришћења саобраћајница) у циљу смањења емисије тешких метала; 
Заштита од буке 
У циљу заштите од буке планском документацијом предвиђено је смањење  фреквенције и 
усмерење транспортног саобраћаја. 
-Формирање заштитног коридора између железничког коридора и транзита; 
-Реконструкцију постојећих саобраћајница, ради побољшања квалитета саобраћаја,  
-Изградња пешачких и бициклистичких коридора, у циљу смањење коришћења моторних 
возила; 
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; 
-Одлагања отпадних материја и секундарних сировина на уређеним и заштићеним површинама 
- Пропусте и мостове димензионисати на стогодишње воде. 
- Усаглашавање саобраћајних система са водопривредном инфраструктуром предвидети уз 
сагласност и контролу надлежних служби водопривреде. 
 

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

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

2.6.1.Јавне саобраћајне и пешачке површине 

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

 максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно 
на правац кретања, треба износити 2%;  
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 у коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное или 
друге препреке;  

 делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе 
непосредно уз пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00м; a доње делове 
крошњи дрвећа, треба уздигнути најмање 2,50м, у односу на површину по којој се 
пешак креће.  

Пешачки прелази 

 место пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге 
тротоара;  

 пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  

 за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити 
закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45 cм и максималним 
нагибом закошеног дела од 20% (1:5).  

Места за паркирање 

 места за паркирање возила, која користе лица са посебним потребама, у колико постоје 
могућности, треба предвидети у близини улаза у објекат (вишепородични стамбени, 
стамбено-пословни и пословно-стамбени; објекат пословне и друге намене);  

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

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

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

- на паркиралишту уз бензинску пумпу, предвидети најмање једно место, од укупног броја 
места за паркирање. 

Стајалишта јавног превоза 
- На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 200 
цм, а на стајалиштима у близини школских објеката, као и на плато за пешаке ширине најмање 
300 цм.  
- Висина платоа (перона) одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза или 
пода вагона, а када се користе возила са високим првим степеником, на висини која је до 18 цм 
нижа од првог степеника возила.  Услови за паркирање за све намене дати су у табели: 
 
2.6.2. Прилази до објеката и знакови за орјентацију 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или 
је мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:  
- рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 цм;  
- спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 
76 цм.  
Рампе за пешаке и инвалидска колица: Савладавање висинских разлика до 76 cм између 
две пешачке површине и на прилазу до објекта врши се применом рампи, тако да:  

 нагиб рампе није већи од 1:20, а изузетно може износити 1:12 за кратка растојања; 
највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м; рампе дуже 
од 6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима 
најмање дужине 150 cм (изузетно 140 cм);  

 најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 cм;  

 су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 cм, ширине 5-10 cм и 
опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање 
на висини од 70 cм, односно 90cм;  

 је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање;  

 се за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима применити 
двокраке рампе, са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, 
рукохватима или зидовима.  

Степенице и степеништа: Прилагодити коришћењу лица са посебним потребама у 
простору:  

 најмања ширина степенишног крака треба бити 120 cм;  
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 најмања ширина газишта треба бити 30 cм, а највећа дозвољена висина степеника 15 
cм; чела степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без 
избочина и затворена, у контрастној боји у односу на боју газишта; 

 између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама; 
површина подеста на удаљености од најмање 50 цм од почетка силазног степеништа 
треба имати различиту тактилну и визуелну обраду;  

 степеник у дну степенишног крака треба бити увучен у односу на површину којом се 
крећу пешаци.  

Подизне платформе: Савладавање висинских разлика до висине од 90 cм, (у случају када не 
постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем), вршити 
подизним платформама. Платформу предвидети се као плато величине најмање 110 x 140 cм, 
са погонским механизмом, ограђен заштитном оградом.  
 
Системи за оријентацију 
Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче (у даљем тексту: знакови) су видљиви, 
читљиви и препознатљиви.  
- знакови за оријентацију (скице, планови, макете и др.);  
- путокази;  
- функционални знакови, којима се дају обавештења о намени појединих простора 
(паркиралишта, гараже, лифтови, санитарне просторије и др.).  
Знакови на зидовима се постављају на висини од 1,40 до 1,60м изнад нивоа пода или тла, а ако 
то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара растојању погодном за читање.  
Знакови су добро учвршћени, а ради отклањања рефлексије, могу бити рељефни - избочени и 
правилно постављени у односу на извор светлости.  
Висина слова на знаковима не сме бити мања од 1,5cм за унутрашњу употребу,односно 10cм 
за спољашњу употребу.  
- Препознавање врата, степеница, рампи, лифтова и пролаза, опреме за противпожарну 
заштиту, опреме за спасавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја 
одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова.  
- Ради побољшања пријема звука за особе које користе слушне апарате, у јавним просторијама 
се могу постављати индукционе петље, бежични инфрацрвени системи или друга техничка 
средства за појачање звука.  
 

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

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

 

3.1.Грађевинско земљиште 
 
Правила грађења на грађевинском земљишту дефинисана су као: скуп услова за 
парцелацију и правила за изградњу објеката (као општа и правила по наменским и 
функционалним целинама и подцелинама). 

 
3.1.1. Општа правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела 
Општа правила парцелације су елементи за одређивање: величине, облика и површине 
грађевинске парцеле која се формира. 
Облик и површина грађевинске парцеле: независно од намене треба бити правоугаоног или 
трапезастог облика.  
Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну површину -улицу, односно 
јавну саобраћајну површину. 
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају изградњу 
објеката у складу са решењима из планског документа, као и у складу са правилима грађења и 
претежне намене. 
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Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити парцелацијом или 
препарцелацијом до минимума утврђеног овим правилником на основу пројекта парцелације 
или препарцелације у складу са условима за образовање грађевинске парцеле  
Исправка граница парцеле врши се припајањем грађевинског земљишта у јавној својини 
постојећој парцели, ради формирање катастарске парцеле која испуњава услове формирање 
грађевинске парцеле, а врши се на основу пројекта препарцелације. 
Прилком израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска у јавној 
својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, 
као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 
Исправка граница свих суседних грађевинских парцела може се вршити према планираној 
или постојећој изграђености односно планираној намени грађевинске парцеле. 
Исправка граница може се утврдити ако су испуњени услови за примену општих правила 
парцелације и регулације из  плана. 
 
3.1.2. Општа правила грађења 
Општа правила грађења важе за све зоне у целинама и подцелинама у обухвату Плана.  
Правилима изградње уређују се претежне намене, постављање објекта у односу на регулацију 
и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или спратност објекта, 
изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин 
обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др, а исказују се системом 
урбанистичких правила и показатеља. Правила грађења за све типове и густине становања по 
урбанистичким целинама и зонама, представљају скуп међусобно зависних услова, који 
представљају планска опредељења за даљу разраду. Кроз правила грађења  дефинисане су 
екстремне вредности (минимум и максимум) које могу да буду примењене само уколико су 
задовољени сви остали параметри.  
Правила грађења за намену становања дефинисана су као општа правила која су иста за све 
зоне и посебна правила грађења за сваку зону.  
У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви други 
компатибилни објекти, намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати штетног 
утицаја на животну средину.  
Објекат који је изграђен на постојећој јавној површини  или коридорима постојеће 
инфраструктуре, не може се легализовати.  
У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће пратеће 
намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, урбанистичким и 
просторним целинама.  
Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу бр.4 
Планирана намена површина.    
 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ -СТАНОВАЊЕ 
Правила уређења и грађења за стамбене зоне садрже све услове које се односе на изградњу 
објеката за становање, пословање, привређивање  и пратеће садржаје у функцији становања.    
У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће пратеће 
намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, урбанистичким и 
просторним целинама.  
Претежне намене површина 
Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу намена 
површина.   
Врстe и наменe објеката који се могу градити  
У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви други 
компатибилни објекти. 
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у границама дозвољеног индекса изграђености 
парцеле, допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у 
функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне 
парцеле. Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне 
намене. Компатибилне намене дате су у табели компатибилних намена бр.4. 
Пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и 
могу се реализовати на свим површинама.  
Врсте и намене објеката чија је изградња забрањена  
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До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објеката друге 
намене.  
На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови 
супротно разлогу због којег је појас успостављен.  
Индекс или степен изграђености и индекс или степен заузетости или 
искоришћености  
Бруто развијена грађевинска површина представља збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта -спољне мере ободних зидова (са 
облогама, парапетима и оградама).  
Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске површине 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.  
Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. 
Надземна грађевинска линија 
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се 
налази на растојању које утврђено Планом зависно од врсте објеката. 
Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар 
простора оивиченог грађевинском линијом. 
Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру 
парцела, под условом да подземна етажа не угрожава  суседне објекте и не може прелазити 
регулацију; стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност 
власника или корисника парцеле; минимално удаљење подземне грађевинске линије од 
границе суседне парцеле једнако је дубини укопавања подземне етаже.  
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:  
- у непрекинутом низу -објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;  
- у прекинутом низу -објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;  
-  као слободностојећи -објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле и  
-  као полуатријумски -објекат додирује три линије грађевинске парцеле.  
Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, 
утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле. 
Удаљеност од границе парцеле   
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)  новог објекта и линије суседне 
грађевинске парцеле је за: 
-Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације ..........  1,50м 
-Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације ..........  2,50м  
-Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта ..............................................  4,00м 
-Први или последњи објекат у непрекинутом низу...................................................   1,50м 
Висина објекта  
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта  до коте слемена ( за објекте са косим 
кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Сви објекти могу да имају 
сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или геотехничке 
природе. 
Релативна висина објекта  
-Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта;  
-Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода поткровне 
етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.  
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта: 
-Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута; 
-Кота пода приземља нових објеката може бити 1,20м виша од нулте коте; 
-За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 
приземља може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м 
савладава се унутар објекта). 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:  
-излози локала -0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00м, а испод 
те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;  
-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже -2,00 м но целој 
ширини објекта са висином изнад 3,00 м;  
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-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом -1,00 м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,00 м,  
-конзолне рекламе -1,20 м на висини изнад 3,00 м.  
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице) на нивоу првог 
спрата  могу да пређу грађевинску линију  
–уколико је мин. 3,0m удаљена од регулационе (рачунајући од основног габарита до 
хоризонталне пројекције испада) и то: 
-на делу објекта према предњем дворишту 1,20м али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријнтације (најмањег растојања 
1,50м) -0,60м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 
изнад приземља; 
-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 
2,50м) -0,90м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 
приземља; 
-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражне линије суседне 
парцеле 5,0м) -1,20м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
стражње фасаде изнад приземља.   
Отворене спољне степенице -могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска 
линија мин. 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м; 
Степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у оквир габарита објекта; Степенице које се 
постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 
дворишта.  
Начин обезбеђивања приступа парцели  
-Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити 
мања од 2,50 м. 
Паркирање и гаражирање 
За паркирање возила за сопствене потребе, власници свих објеката свих врста по правилу 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то -
једно паркинг или гаражно место на један стан.  
Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно 
паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), Према табели бр.12. Нормативи за 
паркирање по наменама 
Гараже у објектима планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита 
објекта или надземно на грађевинској парцели.  
Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске 
парцеле. 
Одводњавање и нивелација   
Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу Плана. 
Површинске воде се усмеравају са парцеле слободним падом према риголама, односно према 
улици (код регулисане канализације) са најмањим падом од 1,5%.  
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.  
Архитектонско обликовање  
Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објеката у окружењу. Обрада 
објеката треба да буде од материјала високог квалитета.  
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се 
идејним архитектонским пројектом. Препоручује се изградња косог крова. Кровни покривач је у 
зависности од нагиба кровне конструкције.  
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и саме 
зоне. 
Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се са 
конзерваторским условима. 
Код објеката или зона са режимом заштите градитељског наслеђа, карактер фасаде и обрада 
прилагођавају се условима надлежног Завода за заштиту споменика културе. 
Код вишепородичних објеката препоручује се кров са малим косинама кровних равни до 15%, 
без надзитка скривен атиком. Спољни изглед објеката, облик крова, материјали, боје и други 
елементи утврђују се Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду 
локације. 
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Ограђивање  
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од 
коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.  
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном 
оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује 
надлежни општински орган.  
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови 
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.  
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, 
тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која 
се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде.  
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.  
Парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката по правилу се не ограђују.  
У зонама вишепородичне изградње парцеле се по правилу не ограђују.  
Изградња других објеката на истој грађевинској парцели  
Могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде 
се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене 
(гараже, оставе,  и сл.). 
Обнова и реконструкција могући су под следећим условима: 
Уколико грађевинска парцела својом изграђеношћу премашује максималне параметре  за 
градњу на парцелу у овој зони не може се дозволити доградња-надградња постојећег објекта, 
могућа је само адаптација и санација у оквиру намена дефинисаних Планом. 
-Дозвоњена је пренамена стамбеног простора у пословни у приземним стамбеним етажама  а 
делимично и на вишим етажама; 
-Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру  максималних параметара  датих  
за ову зону становања; 
-Реконструкција постојећих објеката могућа је у границама максималних параметара  за градњу 
на парцели; 
-За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0м у 
случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори 
стамбених просторија.  
-Габарити објеката који се налазе између регулационе и грађевинске линије не могу се 
унапређивати (реконструисати или дограђивати), већ само текуће одржавати до истека 
експлоатационог века објекта; 
-У случају поклапања грађевинске и регулационе линије и растојања грађевинске од 
регулацине линије мањег од 3,0m, у случају реконструкције испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију; 
-Објекат може бити лоциран и на катастарској међи ако постоји сагласност суседа; 
-У случају доградње постојећег приземног објекта без сагласности суседа, дограђени део 
потребно је мин.1,0m удаљити од катастарске међе; 
-У блоковима планираним за реконструкцију, мора се извршити детаљна анализа сваког блока 
у захвату ради постизања оптималног степена реконструкције. 
-У случају када постојећа спратност премашује максималну дозвољену спратност прописану 
овим Планом за ову зоне а параметри за  густину насељености и становања дозвољавају  
погушћавање до максималних, могућа је израда косе кровне конструкције са могућношћу 
коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне просторије). 
Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом 
Постојећи објекти, легално грађени а који су у супротности са планираном наменом површина 
и спратности утврђене за ову зону, могу се санирати и реконстрисати у обиму неопходном за 
побољшање услова  живота и рада. 
Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада 
сматра се: 
Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 
постојећем габариту; 
Реконструкција свих врста инсталација; 
Доградња санитарних просторија до 12м

2
; 
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Адаптација таванског простора стамбеног објекта у оквиру постојећег габарита у стамбени 
простор. 
 
3.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним целинама и зонама 
ЗОНА СТАНОВАЊА 
Правила грађења за зону становања средњих густина ГН=(25-80ст/ха)ГС=(10-25стана/ха)  
Становање у целини  1 (подцелине 1а и 1б), целини 2, целини 3 и целини 4 
 
Доминантна намена: Становање (породични и вишепородични објекти), вишепородични 
објекти социјалног становања,  пословање и привређивање у оквиру зоне и дуж линијских 
центара 
Пратеће намене у оквиру зоне становања: у зони  становања дозвољавају се намене које 
не ремете функцију становања и градског центра,  пословање, услужне делатности, мала 
привреда, трговине, угоститељство, забава, комерцијални садржаји. Дозвољене делатности у 
зони подразумевају претходну проверу испуњености услова (у току израде локацијске дозволе 
или урбанистичког пројекта) у погледу приступа, паркирања, начина снабдевања и сл. 
Породично становање 
Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање: 
-за слободностојећи стамбени објекат ................................................................ ......300м

2
   

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

2
) 

-објеката у непрекинутом низу................................................................................... 200 м
2
 

-полуатријумски објекат................................................................................................200 м
2
 

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

Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становање: 
-за слободностојећи породични стамбени објекат………………………...………....10,00м 
-двојни  објекат……………………………………………....................16,00 м (два по 8,00 м)  
-објекат у непрекинутом низу………………………………………….......………………. 5,00  
Минимална површина грађевинске парцеле  за породично становање и пословање: 
Минимална површина грађевинске парцеле  за породично становање и пословање износи 
400м2 
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу мањег производног објекта 
износи 16,00м.  
Положај објекта у односу на регулациjу  
Код планирања и изградње нових објекта у потезу слободностојећих објеката минимално 
удаљење грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних 
обjеката положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је  на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%). и њен положај дефинисан је графичким 
прилогом бр.5 –План регулације и нивелације; 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката  
Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 м. Удаљеност новог породичног 
стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње, може бити минимум 4,0м. 
Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице. 
Најмања удаљеност објеката од границе парцеле 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и на растојањима: 
1.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације …......1,00м                                                                    
2.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације…………3,00м 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања ниских густина: стамбени, пословни и 
помоћни који су у функцији становања, улазе у обрачун индекса заузетости и индекса 
изграђености на парцели. 
Породично становање 
-индекс заузетости парцеле:............................................................................................50% 
Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
Спратност породичних објеката за изградњу у овој  зони  је мах. П+2+Пк (приземље, две етаже 
и поткровље). 
Градња на грађевинској  парцели намењеној  породичном становању  
На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: главни објекат, 
други објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени урбанистички критеријуми 
утврђени за зону становања.  
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Објекте тако поставити да у случају поделе основне парцеле на две нове парцеле, свака од 
њих има излаз директан или индиректан на јавни пут.  
Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-пословни 
објекат, пословно стамбени објекат. 
У зони становања на парцелама  већим од 400м2, где изграђеност парцеле то дозвољава 
могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте. 
Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални. 
Спратност пословног објекта у је мах.П+1  
У случају да се пословање планира у основном (породичном ) објекту део објекта који се 
намењује за пословне садржаје, не може прећи половину бруто површине основног објекта.  
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% бруто 
површине објекта.  
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава 
становање) износи    од 50-70% бруто површине објекта. 
Производна делатност може егзистирати пре свега као:  мали производно услужни капацитети 
у склопу становања или посебно на парцели.  
Градња на грађевинској  парцели намењеној објектима мање производне делатности  
У оквиру грађевинске парцеле у зони становања дозвољена је изградња: пословно 
производних објеката  
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
Даје се могућност изградње следећих објеката: производног односно занатског објекта који 
задовољава услове заштите животне средине, односно који својим деловањем  буком, 
гасовима, отпадним материјама, неће негативно утицати на  функцију становања.  
Помоћни објекти 
Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног 
или другог објекта на парцели и могу да буду максималне површине до 30м2. 
Помоћни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални;                     
Спратност помоћних објеката (оставе, гараже,) може да буде маx. П (приземље); 
Висина помоћних  објеката може да буде мах. 5,0м (мерено од нулте коте до коте слемена за 
објекте са косим кровом).  Висина других и помоћних  објеката на парцели не може да прелази 
висину главног објекта. 
 
Правила грађења у зони породичног становања на парцелама чија је површина мања од 
најмање прописане површине и ширине или прописане површине а мање ширине од 
најмање утврђене 

 
Целина 1 (подцелине 1а и 1б), целина 2, целина 3 и целина 4- (претежне намене намене 
породично становање)  
У зонама становање средњих густина на парцелама породичне градње у обухвату Плана, чија 
је површина и ширина фронта  мања од најмање утврђене површине и ширине, или је парцела 
задовољавајуће површине а ширине мање од прописане, могућа је  реконструкција,  доградња 
и надградња постојећих стамбених објеката. Није предвиђена градња нових самосталних 
објеката на парцелама.  
Реконструкција , доградња, надградња могућа је под следећим условима:  
Индекс изграђености, индекс  заузетости и спратност објекта зависе од величине парцеле и то: 
-постојећи стамбени објекти на парцели могу да се дограђују и реконструишу до максималних 
параметара прописаним за подстандардне парцеле у зависности од површине парцеле: 
 
За парцеле површине од 200м

2
 до 300м

2
 

 -спратност П+1 
 -индекс искоришћености 60% 
 -индекс изграђености 1 
За парцеле мање површине од 200м

2 
до 100м

2
 

 -спратност П+Pk 
 -индекс искоришћености 50% 
 -индекс изграђености 1. 
У зонама становање средњих густина на парцелама породичне градње у обухвату Плана, чија 
је парцела задовољавајуће површине а ширине мање од прописане, могућа је  реконструкција 
и доградња постојећих стамбених објеката под следећим условима:  
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 -спратност П+1 
 -индекс искоришћености 60% 
 -индекс изграђености 1. 
Катастарска парцела мање површине од 100м

2
, не може представљати независну грађевинску 

парцелу и не могу се дозволити услови за реконструкцију и доградњу, осим текућег одржавања 
и санације постојећих објеката на парцели до краја експлоатационог периода објеката. 
-реконструкција и доградња постојећег објекта не сме да угрози објекте у окружењу 
-уколико је постојећи објекат на међи, код реконстукције и доградње, могу се поставити отвори 
помоћних просторија са висином парпета 1,8м;  
-минимална удаљеност дограђеног објекта од међне линије може да буде мин.1,0м, 
Удаљеност од међе може бити и мања од 1,0м или се објекат може поставити на катастарској 
међи уколико је сусед сагласан и под условом да не угрожава постојеће суседне објекте. 
-уколико је међусобно удаљење објеката мање од 3,0м не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија. 
-објекти који премашују дозвољене параметре на парцели не могу се дограђивати или 
надграђивати, дозвољена је само санација и текуће одржавање 
-у зонама где егзистирају парцеле мање од утврђене површине и ширине парцеле, постоји 
могућност укрупњавања парцела до неопходног минимума за грађевинску парцелу; у случају 
укрупњавања парцеле, важе услови и параметри за зону становања средњих густина и 
минималне површине грађевинске пареле 300м

2
, као и правила грађења за минималну 

удаљеност објекта од међе и од постојећих објеката. 
-урбана трансформација становања из породичног у вишепородичног становања, могућа је 
укрупњавањем парцела до неопходног минимума за вишепородично становање од 600м

2
, уз 

обавезну израду пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВИШЕПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА  
Правила грађења за вишепородичне објекте су усмеравајућа и односе се на изградњу 
објеката урбаном трансформацијом из породичног  у вишепородично становање у свим зонама 
породичног становања.  
Правила грађења за изградњу вишепородичних објеката, важе уколико се формирају парцеле 
минималне површине намењене за вишепородично становање. 
Правила грађења за изградњу у зонама урбане обнове –градња вишепородичног – становања 
или вишепородичног социјалног становања, изградња вишепородичних објеката на 
неизграђеним парцелама дефинисана су у поглављу 2.3.1. Локације за које је предвиђена 
израда урбанистичког пројекта.  
 
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 1 (подцелине 1а и 1б ), целина 2, целина 3 и целина 4 
Дозвољене делатности у склопу вишепородичних стамбено-пословних и пословно-
стамбених објеката су из области: трговине (продавнице, маркети), услужног занатства (пекаре 
и др. занатске радње), услужних делатности (књижара, копирница и др.) угоститељства 
(ресторани и сл.), здравства (апотеке, ординације и сл.), социјалне заштите (сервиси за чување 
деце, играонице за децу), културе, забаве, спорта и пословно-административних делатности 
(филијале банке, представништва, агенције, пословни бирои и др.). 
Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру 
грађевинске парцеле/комплекса, уз услов да подземна етажа не угрожава  суседне објекте, али 
не сме прелазити регулацију. 
Услови за формирање грађевинске парцеле  
Минимална површина парцеле  за вишепородично становање ................... 600m

2
 

Минимална површина парцеле за вишепородично становање са пословањем.... 800m
2 

-Могу се градити: вишепородични стамбени, стамбено-пословни (пословање у приземљу) 
-у стамбено-пословном објекту, однос намена у објекту је: мин 60% становање, макс. 40% 
пословање; 
Минимална ширина фронта парцеле: 
-за слободностојеће стамбене објекте ……………………………………………….. 16,00m 
-за објекте у прекинутом низу ………………………………………………………….. 12,00m 
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској  парцели 
-индекс заузетости парцеле: ……………................................................................. мах.50%  
-мин.10%уређена зелена површина  
-остало:саобраћајне површине и паркинг простори 
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-Максимална висина вишепородичних објеката у зонама урбане трансформације може 
бити По+П+4 или (По+П+3+Пк).  
Подземну етажу (подрумске или сутеренске просторије) предвидети уколико не постоје 
сметње геотехничке и геомеханичке природе. 
Положај објекта у односу на регулациjу  
Растојање између регулационе и грађевинске је 3,0м.  
Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и од граница парцела 
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом 
низу , износи по правилу најмање половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује 
удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 
Удаљеност вишепородичног објекта од било које врсте изградње или нестамбеног објекта не 
може бити мања од 5,0m. 
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и вишепородичних)  
износи ½ висине вишег објекта. 
За изграђене објекте који су удаљени мање од 4.0m не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 
Вишепородични слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом 
објекту више од половине  трајања директног осунчања 
Удаљеност од границе парцеле  
Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у прекинутом низу, 
(основног габарита, без испада) минимално удаљење од границе суседне парцеле износи 
2.5m, при чему се за постојећу изграђеност на суседним парцелама мора обезбедити 
минимално удаљење од суседних објеката које је прописано.  
Вишипородични објекат је стамбени објекат који има више од четири стамбене јединице. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Не предвиђа се градња других самосталних или помоћних објеката на парцели за 
вишепородично становање (изузев објеката инфраструктуре: ТС и сл.). 
Паркирање 
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног објекта, обезбеђују на 
грађевинској парцели изван површине јавног пута и то 1пм/1стан, тако да најмање половина 
возила буде смештена у гаражама. Гараже вишепородичних стамбених објеката планирају се: 
испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или као отворена партерна 
паркиралишта уз могућност постављања транспарентних надстрешница. 
Архитектонско обликовање 
Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објеката у окружењу. Обрада 
објеката треба да буде високог квалитета. Спољни изглед објеката, облик крова, материјали, 
боје  и други елементи за централну градску зону утврђују се идејним архитектонским 
пројектом, а у складу са наменом објекта. Код вишепородичних објеката препоручује се кров са 
малим косинама кровних равни до 15%, без надзитка скривен атиком. Спољни изглед објекта у 
урбанистичкој целини посебних културних вредности усклађује се са конзерваторским  
условима. 
 
Целина 5 - За зону пословне стамбене намене у северном делу целине  као и зону 
комерцијално-пословне делатности  у јужном делу целине (важе правила дефинисана Планом 
детаљне регулације за блок 34 у Лесковцу).  
 
3.2.Водно земљиште  
Подцелина 1в представља водно земљиште реке Ветернице и налази се у границама 
грађевинског подручја. Смернице за ову зону према условима за градњу на водном земљишту. 
Могућа изградња садржаја компатибилних намена, док је забрањена изградња садржаја који би 
угрозили претежну намену и угрозили животну средину. 
На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања 
водотока као и објеката инфраструктуре. 
Дозвољена је и изградња објеката компатибилних водном земљишту (под условом да се 
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним 
законом) и то: 
а) објеката за туристичко-рекреативне и спортске сврхе;  
б) пратећих објеката (шанк-барова, и сл);  
в) сплавова и настрешница;  
г) објеката партерног уређења, опреме, мобилијара, и сл);  
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е) системи за пречишћавање вода 
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, и сл) могу бити макс. површине 40 м

2
, макс. Највеће

дозвољене висине настрешница су 7,0 м.  
У зони заштите водотока објекти инфраструктуре и супраструктуре могу  се постављати на 3,0м 
од ножице водног земљишта. 

4.СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНOВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
4.1.Грађевинско земљиште  
У оквиру грађевинског земљишта нису одређени простори за даљу разраду . У свим целинама 
врши се дирекно спровођење и услови се дају на основу смерницама из Плана., осим простора 
за израду урбанистичких пројеката и парцела железничке инфраструктуре за које је прописана 
израда Плана детаљне регулације. 
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. 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 
-Издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења за зоне и 
целине које се дирекно спроводе на основу ПГР-је.;  
-Урбанистичким пројектима: за целине/за које је планом прописана обавеза њихове израде; 
-На основу важећег  ПДР за блок 34 по који се наставља са спровођењем 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План Генералне Регулације урађен је у пет примерака у аналогном облику, који су оверени и 
потписани од стране председника Скупштине Града Лесковца и шест примерака у дигиталном 
облику, од којих: један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви 
Скупштине Града Лесковца; три примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу 
градске управе надлежнe за његово спровођење; један примерак у аналогном и дигиталном 
облику се доставља архиви ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац; Jедан дигитални 
примерак Плана Генералне Регулације доставља се за потребе регистра при Министарству 
животне средине и просторног планирања.  
Право на увид у План Генералне Регулације имају правна и физичка лица у складу са законом. 
План Генералне Регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Града Лесковца“.  
Важећа планска документација у границама обухвата плана ставља се ван снаге након 
усвајања ПГР 3, осим ПДР за северни део блока 34  у Лесковцу, који остаје на снази, на 
делу обухвата који је у границама овог Плана. 
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УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТИРИЈИ ПГР-је 3, 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
Споменици културе 
 
Зграда у улици Војводе Мишића, бр. 37 (СК 293) КП.бр. 5186 

  

 

Зграда у улици Максима Горког, бр. 15 (СК 286) КП.бр. 5144 

  

 
Зграда у улици Максима Горког, бр. 21 (СК 363) КП.бр. 5153 

  
 
 
Зграда у улици Ратка Павловића, бр. 12 (СК 285) КП.бр. 5198 
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ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ ЗАШТИТУ НА ТЕРИТИРИЈИ ПГР–је 3,  
ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
Зграда у улици Ивана Милутиновића, бр. 27  КП.бр. 5106/2 

  
 
 
Зграда у улици Максима Горког, бр. 25  КП.бр. 5158 

  
 
 
 
Фабрика текстила „Коста Стаменковића“ у улици Димитрија Туцовића КП.бр. 2970 
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ДОБРА КОЈИ ИМАЈУ СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА НА ТЕРИТИРИЈИ ПГР-је 3 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
А 
Зграде у улици Ивана Милутиновића, бр. 11 КП.бр. 5112 

  
 
Зграде у улици Ивана Милутиновића, бр. 47 КП.бр. 5094 

 
 
Зграде у улици Веселина Маслеше, бр. 32 КП.бр. 5165 
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Зграда у улици Максима Горког, бр. 20  КП.бр. 5208 
- 

  
 
Зграда у улици Истарска, бр. 1 КП.бр. 5101 

 
 
Зграда у улици Истарска, бр. 6 КП.бр. 5081 

 
             
 
Зграда у улици Истарска, бр. 8 КП.бр. 5080 

 
 
Зграда у улици Цара Лазара, бр. 26 КП.бр. 5589 и бр. 28 КП.бр. 5590 

 
 
Зграда у улици Цара Лазара, бр. 30 КП.бр. 5591 
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Зграда у улици Степе Степановића, бр. 1 КП.бр. 5356 

 
 
- Зграда у улици Степе Степановића, бр. 75 КП.бр. 2737 

 
 

Б 

- Зграде у улици Ивана Милутиновића, бр. 32 КП.бр. 2644 

 
 
-Зграде у улици Војводе Мишића, бр. 33 КП.бр. 5189/2 

 
 

 
- Зграде у улици Војводе Мишића, бр. 41 КП.бр. 5181 
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Табела 12. Нормативи за паркирање по наменама. 

  

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно паркинг 

место на: 

Становање 

Стамбени блок м
2 

70 

Вишеетажна зграда ван блока м
2
 70 

П+1 породична стан 1 

Администрација, 
индустија, занатство, 
образовање, рекреација 

Управно-административни објекат 
м

2 

запослен 
40-60 

5-7 

Комунална предузећа 
м

2 

запослен 
23-35 

7-9 

Агенције 
м

2 

запослен 
25-35 

3-5 

Пословни простор 
м

2 

запослен 
45-60 

7-9 

Банке, поште 
м

2 

запослен 
30-45 

5-7 

Основне школе, обданишта и јасле ученика
 

7-12 

Средње и стручне школе ученика
 

10-15 

Универзитети студенти 5-10 

Позоришта, биоскопи, концертне дворане седишта 5-10 

Објекти за велике зборове седишта 3-8 

Спортски објекти 
гледалаца према 
макс. капацитету 

8-12 

Библиотека м
2 

30-45 

Индустрија 
м

2 

запослен 
100-150 
15-50 

Електросервис 
м

2 

запослен 
30-60 

4-6 

Занатске радње 
м

2 

запослен 
60-80 

3-5 

Магацини и складишта запослен 3-5 

Продавнице 

Робне куће 
м

2 

запослен 
100-150 
25-60 

Супермаркети м
2 

50-80 

Мешовита трговина м
2 

20-40 

Млекара, продавница хлеба м
2 

30-600 

Посластичарница м
2 

40-80 

Дуван, новине м
2 

20-30 

Пијаца тезга 4-6 

Техничка роба м
2 

25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије собе 3-5 

  кревети 5-8 

Здравствени објекти 

Болнице 
м

2 

запослени 
кревети 

40-100 
5-10 
7-20 

Амбуланте 
м

2 

запослени 
30-70 

3-7 

Апотека м
2 

30-45 

Домови за старе кревети 5-10 


