
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 
 

1 
 

Б. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Правни основ за израду ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 у Лесковцу je Одлука о 

изради Плана генералне регулације 4 у Лесковцу (Сл. гл. града Лесковца, бр. 06/09). 
Законски основ за израду ПГР 4 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), 
Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената - пречишћен текст 
(Сл.Гласник РС бр.31/2010.) од 11.05.2010 године и Правилнику о изменама и допунама 
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Службени гласник 
Републике Србије, бр.69/10), од 26.09.2010.године и 16/2011 од 11.03.2011.године, као и  
другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.  

Плански основ за израду ПГР 4 у Лесковцу, представљају решења Генералног 
урбанистичког плана Лесковца од 2010. до 2020.године (Службени гласник града Лесковца, 
бр. 4/13),  

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

Планом се утврђују: граница обухвата плана у граници грађевинског подручја насеља, са 
претежном наменом површина, правила уређења и правила грађења, инфраструктурни 
правци и коридори, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и локације за 
које се ради урбанистички пројекат.   

За потребе израде Плана коришћена је и релевантна планска, информациона и техничка 
документација, као и подаци добијени од надлежних органа и јавних служби. 
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.1. КОНЦЕПТ  ПЛАНА – ИЗВОД 
Циљ израде Плана је пројекција развоја и просторног уређења дела града Лесковца – 
простора у границама ПГР-е 4. На предметном простору, заступљена је врло неповољна 
урбана структура - неопходно је успоставити компромис, однос људи и прилагођених 
простора у којима се покушавају задовољити конфликтни интереси и циљеви 
различитих учесника, појединаца и група, инвеститора, стручњака, управе и политике. 
Повод и циљ израде 

Територија обухваћена Планом генералне регулације 4 , „ЦЕНТАР-ЈУГ“ на грађевинском 
подручју ГУП-а Лесковца обухвата простор површине око 133,89 ха и то осам грађевинских 
блокова и то: 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37 и 38.  

На графичком прилогу број бр.1.  приказано је подручје обухваћено Планом, у односу на 
непосредну околину. 

Непосредни повод за израду плана је стварање услова за развој и организацију 
предметног подручја, допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности, обнова и 
реконструкција историјских и амбијанталних целина и усклађеност изградње 
инфраструктуре и грађевинског земљишта које опслужује, којим се остварују 
квалитетнији услови живота. 

Непосредни циљ израде плана генералне регулације је стварање планског основа за 
издавање локацијских дозвола, односно утврђивање правила уређења и правила грађења, 
у складу са правилама и смерницама из планова ширег подручја. 

Према Просторном плану  града Лесковца и ГУП-у града Лесковца у планском подручју, 
предвиђена је обавезна израда Плана генералне регулације који треба да створи правне, 
законске и планске услове да се предметни простор дела града Лесковца развија у складу 
са принципима ЕСПОН-а (европске мреже институција које се баве прикупљањем 
информација и показатеља за просторно планирање, типично за величину града 
Лесковца – усклађеност урбанистичких параметара са статусом града Лесковца 
(Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу , објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године – посебно чл.39 и 65). 
 

Концепт плана је урађен, као први корак, у припреми нацрта плана генералне регулације. 
Концептом плана је извршена подела простора према урбанистичким показатељима и 

другим карактеристикама и то су: 
1. Површине и објекти јавне намене, у које су сврстани: централни садржаји од општег 

инереса, комуналне површине и објекти, улични коридори и зеленило. 
2. Остале површине и комплекси, као што су: зона становања, радне зоне, зона спорта и 

рекреације. 
Концептом се предвиђа задржавање постојећих јавних површина и објеката, уз 

побољшање њихове опремљености и развоја, односно изградње нових у складу са 
потребама нарочито у делу инфраструктуре. Локације и површине за потребе садржаја од 
општег интереса у насељу се, у највећем делу, задржавају и у наредном планском периоду. 
У складу са наменом, на овим локацијама је могућа изградња нових објеката, реконструкција 
и доградња постојећих, опремање и обогаћивање садржаја, у складу са савременим 
захтевима.   

На подручју плана доминантна функција је становање. Заступљен је мешовити облик 
становања: породично, вишепородично и мешовито. Трговински објекти су претежно уз 
градску саобраћајницу првог реда; јављају се као пратећа намена намени становања. 

У оквиру зоне пословања заступљана је услужна делатност – мега маркет „Рода“ и 
робна пијаца као и  радна зона у оквиру комплекса  „ГИК“-а и  циглане „Победа“. 

 За задовољавање потреба из области туризма, спорта и рекреације поред постојећих 
површина на којима је потребно извршити интервенције у смислу обогаћивања садржаја, 
уређења терена, изградње, реконструкције и доградње пратећих објеката и др., у циљу 
побољшања услова функционисања, планирани су и нови спортско-рекреативни садржаји 
од ширег значаја за град Лесковац. 
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 Концептом саобраћајног решења предвиђено је задржавање свих постојећих коридора 
као и пробијање нових (примарна саобраћајна мрежа), условљених планираном концепцијом 
намене површина (радне зоне, становање). Планирани су нови саобраћајни објекти који би 
физички одвојили неке наслеђене функције у оквиру зоне становања, као и саобраћајна 
решења која би решила проблеме безправно изграђених стамбених насеља и спречила 
даље ширење истих. Унутар предметног Плана генералне регулације формирани су 
прстенови саобраћајница (ткз. сабирне насељске улице) који дефинишу функционалне 
урбанистичке целине односно блокове. Даљом разрадом наведених урбанистичких целина 
(блокова) формираће се секундарна мрежа коју чини сплет саобраћајница са доминатном 
функцијом приступа до урбанистичких садржаја, њиховог комуналног опслуживања и 
мировања возила. 

На предемтном простору је присутна појава „просторног сукоба“ – нарочито у деловима 
насеља, претежно стамбеним, која су настала пре масовне појаве индивидуалне 
моторизације. У тим деловима насеља није могуће планирати саобраћајнице које би имале 
неку проточну улогу „проточни саобраћај“ због просторних ограничења, већ, саобраћајна 
улога таквих улица састојала би се пре свега у приступу до зграда, паркирању возила 
становника, снабдевању и сл.. Наравно у тим улицама примењивала би се метода 
„умирујућег саобраћаја“ који почива по принципу интеграције пешака и возила по мерилима 
и критеријумима пешака, деце  у игри итд.. 

У домену електроенергетске инфраструктуре предвиђено је да се обезбеди довољно, 
сигурно, квалитетно и економично снабдевање електричном енергијом свих потрошача 
доградњом и модернизацијом преносне и дистрибутивне електро-енергетске мреже. 

У домену топлификације предвиђа се топлификација  предметног простора., а у домену 
гасификације предвиђа се напајање гасом и то: у првој фази - постојећих и планираних 
топлана, а у каснијим фазама - радних зона и зона становања (широка потрошња). 

Концептом се предвиђа подстицање почетних иницијатива у коришћењу нових и 
обновљивих извора енергије.  

Концептом је сагледана постојећа телекомуникациона инфраструктура у насељима и 
предвиђа се њено техничко осавремењавање. 

1.1.1.Обухват и опис граница подручја плана 
Опис границе ПГР 4 почиње од раскрснице улица Булевара ослобођења и Краља Петра I 

у К.О. Лесковац, обухвата парцелу железничке пруге Београд – Скопље К.П. бр. 14287/1 К.О. 
Лесковац чија источна међна линија уједно представља и источну границу предметног 
плана, све до К.П. бр. 12582, одакле граница скреће на запад, пресеца пругу и прелази у 
атар К.О. Мрштане. Јужном међном линијом К.П. бр. 3012 долази до међне белеге бр.14 
одакле поново прелази у К.О. Лесковац, пресеца канал Бара и западном страном канала 
долази до пута К.П. бр. 12273, пресеца га а онда трасом новопланиране саобраћајнице 
наставља у правцу севера до улице Солунских ратника, потом скреће на запад до 
раскрснице улица Сулунских ратника и Влајкове. Од поменуте раскрснице, граница скреће 
на југ, улицом Влајковом, до парцеле хемијске школе, одакле северном међном линијом 
К.П.бр. 11144 (Хемијска школа) долази до реке Ветернице која уједно чини и западну 
границу ПГР 4. 

Северна граница плана поклапа се са улицом Млинском, а од пресека улице Млинске и 
улице Краља Петра I граница иде до тачке одакле је опис границе плана започео. 

1.1.2.Обухват и опис граница грађевинског подручја плана 
Целокупни обухват плана представља грађевинско подручје у оквиру кога се налазе 

катастарске парцеле конституисане у катастар непокретности и обухвата делове две 
катастарске општине: Лесковац и Мрштане. 

Попис катастарских парцела односно њихових делова дат је за сваки блок појединачно: 
 
Блок 25 

К.о .Лесковац 

14305(ул.Николе Скобаљића), 6384(ул.Млинска), 14304/1(ул.Краља Петра I), 14304/3(ул.Краља Петра I), 
6535(ул.Топличког устанка), 6383/1, 6383/2, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395/1, 
6395/2, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 
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6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426(ул.Сретена Динића), 6427, 6428, 
6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442/1, 6442/2, 6443/1, 6443/2, 6443/3, 
6443/4, 6443/5, 6443/6, 6443/7, 6444/1, 6444/2, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 
6456(ул.Илије Стреле), 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 
6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477(ул.Бранка Радичевића), 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 
6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494/1, 6494/2, 6495, 6496/1, 6496/2, 6497, 6498/1, 6498/2, 6499, 6500, 
6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509/1, 6509/2, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 
6518, 6519, 6520, 6522, 6523, 6524(ул.Јована Цвијића), 6525/1, 6525/2, 6525/3, 6525/4, 6525/6, 6525/7, 6525/8, 
6525/9, 6525/10, 6526/1, 6526/2, 6527/1, 6527/2, 6527/3, 6528/1, 6528/2, 6528/3, 6528/4, 6528/5, 6528/6, 6528/7, 
6528/8, 6528/9, 6529/1, 6529/2, 6529/3, 6529/4, 6530, 6531/1, 6531/2, 6533, 6534 
 
Блок 26   

К.о .Лесковац 

14304/1(ул.Краља Петра I), 6535(ул.Топлички устанак), 14305(ул.Николе Скобаљића), 14304/3(ул.Краља Петра I), 
14304/4, 14304/8, 6371, 6372, 6373, 6374/1, 6374/2, 6374/3, 6374/4, 6374/6, 6374/7, 6374/8, 6377/1, 6377/2, 6377/3, 
6378/2, 6378/4, 6378/5, 6378/6, 6378/7, 6383/1, 6383/3, 6383/4, 6383/5, 6383/6, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 
6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 
6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574/1, 6574/2, 6574/3, 6574/4, 6575, 
6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588(улица), 6589, 6590, 6591, 6592, 
6593/1, 6593/2, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599/1, 6599/2, 6599/3, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 
6607, 6608, 6609/1, 6609/2, 6610, 6611/1, 6611/2, 6611/3, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 
6621, 6622(ул.Бошка Мармира), 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 
6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6651, 6652, 6653, 6654(ул.Кајмакчаланска), 
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6666, 6667/1, 667/2, 6668, 6669, 6675, 6676, 6677, 
6678(ул.Воје Николајевића), 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 
6693, 6694, 6695, 6696/1, 6696/2, 6697, 6698, 6700 
 
Блок 27 

К.о .Лесковац 

7436(ул.Доситеја Обрадовића), 14306(ул.Иве Лоле Рибара), 11564(ул.Зеке Буљубаше), 6803/1(ул.Поречка 2.део), 
14305(ул.Николе Скобаљића), 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 
6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 
6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 
6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 
6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 
6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 
6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 
6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 
6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 
6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919/1, 6919/2, 6920, 
6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 
6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947(ул.Скопска), 6948(ул.Топличка), 6949, 6950, 6951, 6953, 6954, 
6955, 6956, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 
6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990(ул.Старине 
Новака), 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 
7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 
7027, 7028, 7029, 7030(ул.Старине Новака), 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 
7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 
7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068/1, 7068/2, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 
7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 
7097, 7098/1, 7098/2, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103(ул.Благоја Николића), 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 
7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 
7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 
7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156/1, 7157/1, 7157/2, 7157/3, 7158, 7159, 7160, 7161/1, 7161/2, 7161/3, 
7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169/1, 7169/2, 7169/3, 7170/1, 7170/2, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 
7177, 7178, 7179(ул.Јована Цвијића), 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 
7193, 7194, 7195/1, 7195/2, 7195/3, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 
7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 
7228(ул.Партизанска), 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 
7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252/1, 7252/2, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 
7261, 7262, 7263, 7264, 7265(ул.Жике Илић Жутог), 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 
7276, 7277, 7278, 7279(ул.Партизанска), 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 
7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306/1, 7306/2, 7307, 7308, 
7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329    
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Блок 28 
К.о .Лесковац 

7436(ул.Доситеја Обрадовића), 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 
7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 
7469, 7470, 7471/1, 7471/2, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 
7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7503, 7504, 7505, 
7506, 7507(ул.Мајке Југовића), 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517/1, 7517/2, 7518, 7519, 
7520, 7521/1, 7521/2, 7521/3, 7521/4, 7521/5, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 
7533/1, 7533/2, 7534/1, 7534/2, 7535, 7536, 7537, 7538/1, 7538/2, 7539, 7540, 7541/1, 7541/2, 7541/3, 7541/4, 7542, 
7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548/1, 7548/2, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555/1, 7555/2, 7555/3, 7556, 
7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7565/2, 7568, 7569/1, 7569/2, 7570, 7571, 7572/1(ул.Благоја Николића), 
7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 
7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597(ул.Поречка 1.део), 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 
7608, 7609/1, 7609/2, 7610, 7611, 7612, 7613(Трг Народних хероја), 7679(ул.Др.Кашиковића), 7680(ул.Владе 
Ђорђевића), 14279(река Ветерница), 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 
7694, 7695(ул.Косовска), 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701/1, 7701/2, 7702, 7703, 7704, 7705/1, 7705/2, 7705/3, 
7706/1, 7706/2, 7706/3, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717/1, 7717/2, 7718, 7719, 
7720/1, 7720/2, 7720/3, 7721/1, 7721/2, 7722, 7723, 7724/1, 7724/2, 7724/3, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 
7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740/1, 7740/2, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 
7748, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761/2(ул.Пана Ђукића), 7762(ул.Максима 
Ковачевића), 7763, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771/1, 7771/2, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 
7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790(ул.Иве  Лоле Рибара), 14306(ул.Иве  Лоле 
Рибара) 
 
Блок 35 

К.о .Лесковац 

14300(Булевар Ослобођења), 14304/1(ул.Краља Петра I), 14304/5, 14287/1, 12595, 12596, 14287/2, 14287/12, 
14287/13, 14287/14, 14287/15, 14287/16, 14287/17, 14287/18, 14287/19, 14322, 5931/1, 5931/2, 5931/3, 6368/1, 
6368/2, 6369, 6370/1, 6370/2, 6381, 6378/8, 6379, 6380, 12276/1, 12276/2, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 
12285, 12288, 12289, 12290, 12292/2, 12292/3, 12292/5, 12292/6, 12292/7, 12312/1, 12312/3, 12312/4, 12312/5, 
12312/6 

 
К.о .Мрштане 

3012 
 
Блок 36 

К.о .Лесковац 

6678(ул.Воје Николајевића), 14305(ул.Николе Скобаљића), 14319(ул.Краља Петра првог), 14304/2, 6377/1, 
6377/2, 6377/3, 6378/1, 6378/2, 6378/3, 6378/4, 6378/5, 6378/6, 6378/7, 6378/9, 6374/2, 6374/4, 6374/5, 6374/6, 
6374/7, 6374/8, 6382/1, 6382/2, 6667/2, 6667/3, 6675, 6674, 6673/1, 6673/2, 6673/3, 6672/1, 6672/2, 6672/3, 6672/4, 
6672/5, 6671, 6670, 6732(ул.Поречка 2.део), 6733, 6734, 6735, 6736, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 
6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717/1, 6717/2, 6718/1(ул.Скопска), 
6718/2, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 11926(ул.Зеке Буљубаше), 
11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 11925, 11927//1, 11927/2(улица), 11927/3, 11928/1, 
11928/2, 11929, 11930, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936, 11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 
11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 11949, 11950, 11951, 11952, 11953, 11954, 11955, 11956/1, 11956/2, 
11957/1, 11957/2, 11957/3, 11957/4, 11957/5, 11957/6, 11957/7, 11957/8, 11957/9, 11957/10, 11957/11, 11957/12, 
11957/13, 11957/14, 11957/15, 11957/16, 11957/17, 11958, 11959, 11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966, 
11967, 11968, 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 
11983, 11984, 11985, 11986, 11987(улица), 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995, 11996, 11997, 
11998, 11999, 12000, 12001, 12002, 12003, 12004, 12005/1, 12005/2, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 12011, 
12012, 12013/1, 12013/2, 12014, 12015, 12016, 12017(улица), 12018, 12019, 12020, 12021, 12022, 12023, 12024, 
12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12037, 12038, 12039, 
12040/1, 12040/2, 12041/1, 12041/2, 12042/1, 12042/2, 12043/1, 12044/1, 12044/2, 12045/1, 12045/2, 12046/1, 
12046/2, 12047/1, 12047/2, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 
12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12065, 12066, 12067, 12068, 12069, 12070, 12254(ул.Солунских ратника), 
12253/41, 12255/2 
 
Блок 37 

К.о .Лесковац 

7597(ул.Поречка 1.део), 7613(Трг Народних хероја), 11564(ул.Зеке Буљубаше), 14305(ул.Николе Скобаљића), 
14318(ул.Радничка), 14317/1(ул.Влајкова), 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 
11306, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311/1, 11311/2, 11311/3, 11311/4, 11312, 11313, 11314/1, 11314/2, 11315/1, 
11315/2, 11315/3, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323(ул.Бориса Кидрича),11324/1, 11324/2, 
11324/3, 11324/4, 11325, 11326, 11327, 11328, 11329, 11330, 11331, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 
11339, 11340, 11341, 11342, 11343, 11344, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 
11356, 11357, 11358, 11359, 11360, 11361, 11362, 11363, 11364, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369/1, 11369/2, 
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11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11382, 11383, 11384, 11385, 
11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394/1, 11394/2, 11394/3, 11345(ул.Ђермановићева), 
11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11402, 11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 
11411, 11412, 11413, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 
11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11434, 11435, 11436, 11437, 11438, 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 
11444, 11445, 11446, 11447, 11448, 11449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11457, 11458, 11459, 
11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475, 
11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 
11492, 11493, 11494, 11495, 11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504, 11505, 11506, 11507, 
11508, 11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11514, 11515, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 
11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, 11530, 11531, 11532, 11533, 11534, 11535, 11536, 11537, 11538, 11539, 
11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11551, 11552, 11553, 11554, 11555, 
11556, 11557, 11558, 11559, 11560, 11561, 11562, 11565, 11566, 11567, 11568, 11569, 11570, 11571, 11572, 11573, 
11574, 1575, 11576, 11577, 11578, 11579, 11580, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11586, 11587, 11588, 11589, 
11590, 11591, 11592, 11593, 11594, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, 11602, 11603, 11604/1, 
11604/2, 11604/3, 11604/4, 11605(бензинска пумпа), 11606(ул.Гаврила Принципа), 11607/1, 11607/2, 11607/3, 
11607/4, 11607/5, 11607/6, 11607/7, 11607/9, 11607/10, 11607/11, 11607/12, 11607/13, 11608, 11609, 11610, 11611, 
11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11618, 11619, 11620, 11621, 11622, 11623, 11624, 11625, 
11626(ул.Боривоја Коцића), 11627, 11628, 11629, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636, 11637, 
11638, 11639, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644, 11645, 11646, 11647, 11648, 11649, 11650, 11651, 11652, 11653, 
11654, 11655, 11656/1, 11656/2, 11656/3, 11656/4, 11657, 11658(ул.Козарачка) 

 
Блок 38 

К.о .Лесковац 

14317/1(ул.Влајкова), 7613(Трг Народних хероја), 7679(ул.Др.Кашиковића), 14279(река Ветерница), 
7614(ул.Црнотравска), 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 
7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643(ул.Владе Ђорђевића), 
7644(ТС), 14282, 7645(улица), 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 
7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 
11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074(ул.Илије Бирчанина), 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080/1, 
11080/2, 11081, 11082, 11083, 11084, 11085, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 
11095, 11096/1, 11096/2, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 
11109, 11110, 11111/1, 11111/2, 11111/3, 11111/4, 11111/5, 11111/6, 11111/7, 11111/9, 11111/10, 11111/11, 
11111/12, 11111/13, 11111/14, 11111/15, 11111/16, 11111/17, 11111/18, 11111/19, 11111/20, 11112, 11113, 
11114(ул.Бледска), 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120/1, 11120/2, 11121, 11122/1, 11122/2, 11122/3, 
11122/4, 11122/5, 11123/1, 11123/2, 11123/3, 11124, 11125, 11126, 11127, 11128, 11129, 11130/1, 11130/2, 11131, 
11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 14317/2 

Напомена: У случају неслагања напред наведених бројева парцела за грађевинско  подручје ПГР 4 у Лесковцу важи 

граница утврђена у графичким прилозима. 

1.1.3. Културно-историјско и градитељско наслеђе 
I ЗАШТИЋЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

Градитељско наслеђе (објекти, зоне, споменици) заштићени су на два нивоа: 
- Заштитом по Закону о културним добрима и 
- Урбанистичком заштитом.  

А - Споменици културе 
Табела 1 – Културна добра  /Проглашена  непокретна  културна  добра/ 

Назив НКД Врста НКД Локација Година 

Непокретна културна добра 

Кућа Косте Стаменковића 
Објекат народног 

градитељства 
КО Лесковац 1950. 

Грађанска кућа у Ул. Владе 
Ђорђевића 23, КП бр. 3976 

Објекат народног 
градитељства 

КО Лесковац 1989. 

Грађанска кућа у Ул. Млинској 66, КП бр. 
3116/1 

Објекат народног 
градитељства 

КО Лесковац 1989. 

Зграда Привредног суда на углу ул.Пана 
Ђукића и ул.Благоја Николића, КП бр. 4166 

Споменик културе КО Лесковац 1989 
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II ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 

А – Градитељски објекти 
Табела 2 -  Непокретна културна добра под претходном заштитом  

Назив НКД Врста  НКД Локација 

Грађанска кућа у Ул. Максима 
Ковачевића 28, КП бр.4036 

Објекат народног 
градитељства 

Лесковац 

 
Б - Урбанистичке целине и специфични објекти 
1. Градскa гробља у целини – где спада и Шпитаљско гробље у блоку 36 

1.1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда 
Имајући у виду одредбе Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010 -

2020.год. којима је дефинисано да се спроводи плановима генералне регулације, у 
потпуности се преузимају обавезе, услови и смернице које су прописане у њему, а односе се 
на: 
- Зону становања, као и зону бесправне градње и зону пословања;  
- Изградњу и доградњу школских комплекса и просторно пејзажних објеката специјалне 
намене; 
- Унапређивање услова живота у формираним стамбеним зонама  насеља, доградњом и 
реконструкцијом постојећих објеката;  
- Реконструкцију постојећих и изградњу нових инфраструктурних објеката са тежњом 
повезивања у јединствен систем. 

За подучје обухвата Плана примењивани се следећи урбанистички планови: 

 Детаљни урбанистички план за комплекс између ул.Б.Николића, ул. Пана Ђукића, ул. Максима 
Ковачевића и ул. Доститеља Обрадовића – део блок 28 у Лесковцу (Службени гласник општине 
Лесковца, број 9/1995); 

 Детаљни урбанистички план за део блока 35 – нова железничка станица, Пошта II, комплекс 
„Дувана“ у Лесковцу  (Службени гласник општине Лесковца, број 11/1995); 

 План детаљне регулације за део блока 36 – насеље „Шпитаљ“ у Лесковцу (Службени гласник 
општине Лесковац, број 19/2005); 

 План детаљне регулације за регулацију корита реке Ветернице као и уређење леве и десне обале 
од С.Р.Ц. "Дубочица" до моста у ул. Др. Јована Kашиковића у Лесковцу (Службени гласник 
општине Лесковца, број 6/2006); 

 Измена и допуна детаљног урбанистичког плана за комплекс између ул. Благоја Николића, ул. 
Пана Ђукића, ул. Максима Ковачевића и  ул. Доситеја Обрадовића у Лесковцу;  

 План детаљне регулацијe за стамбену зграду Леска у Лесковцу (Службени гласник града Лесковца, 
број 14/2009);  

 План детаљне регулације за блок 25 у Лесковцу (Службени гласник града Лесковца, број 4/2010).  

Из наведених планова преузима се регулационо решење /саобраћајно и инфраструктурно/, 
као стечена урбанистичка обавеза уз могућност измене и допуне,  док се планиране намене 
површина, правила уређења и грађења усаглашавају са Генералним урбанистичким планом 
Лесковца од 2010.-2020.год..  

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 
За потребе израде плана коришћени су подаци и услови надлежних институција који су 

прибављени у процедури израде Генералног урбанистичког плана Лесковца од 2010 до 
2020.год., а који су приказани у следећој табели. 

 
Табела 3 – Подаци и услови надлежних институција 

Р.бр. НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАВОДНИ БРОЈ 

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

2.  ЈП Топлана Лесковац 3499 од 29.10.2010. 

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

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

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



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 
 

8 
 

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

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

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

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

10.  ЈКП „Комуналац“    ЛЕСКОВАЦ 3143 од 31.08.2010. 

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

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

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

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

15.  Југоросгаз  АД  Београд 1579 од 01.11.2010. 

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

17.  
Српска православна црква,                                                                            
Православно архијерејско намесништво Лесковац 

79 од 19.03.2010. 

18.  Завод за заштиту споменика културе 426/2 од 23.04.2010. 

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

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

 

1.1.5. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 
 Целокупна територија Плана подељена је на грађевинско земљиште - то је формирано 

насеље мешовите намене, пољопривредно земљиште (јужни део обухвата ПГР-е) и водно 
земљиште. 
Грађевинско земљиште 

У границама грађевинског подручја  издвајају се површине и објекти јавне намене, мрежа 
инфраструктуре, остале површине (становање, радне зоне и сл.). 
Постојећа намена површина 

Територија грађевинског подручја града Лесковца, генерално, подељена је на 4 
просторно - функционалне целине. 

Предметни простор је  сврстан у „ЦЕНТАР ЈУГ“ ГРАДСКА ЗОНА. Простор, у границама 
обухвата плана, је део градске територије која представља део градског грађевинског 
подручја. Постојећа намена површина дефинисана је пре свега у границама обухвата плана  
ПГР 4 у Лесковцу,  а затим подељена на зоне  у оквиру којих се издвајају  урбанистичке 
функционалне целине.  

У границама грађевинског подручја ПГР 4 Лесковца, претежна намена је породично 
становање различитих густина насељености и густина становања. Заступљене су јавне 
површине и јавни објекти, пословно привредни објекти, јавне зелене површине, социјална 
заштита, централни садржаји, школство, комунални садржаји, здравство, слободне 
неизграђене површине, водно земљиште, коридор  железничке пруге, мрежа 
инфраструктуре, као и објекти са значајним културно–историјским наслеђем, амбијенталним 
целинама и репрезентативним објектима. 

Површина ПГР-е 4 спада у једно од најизграђенијих компактних простора, где се формира   
9  урбанистичких функционалних целина: 

УФЦ 1 – простор железничког подручја – обухвата површину од 14h и представља 
стечену обавезу на основу Закона о железници, 

УФЦ 2 - просторно пејзажни објекат специјалне намене – обухвата површину од 6,3h и 
представља стечену обавезу на основу ГУП-а града Лесковца. Представља заштитно 
зеленило у оквиру коридора „Брзе пруге“ на простору железничког подручја. 

УФЦ 3 и 6  - пословно – производна зона – обухвата површину од 19h и представља 
стечену обавезу на основу ГУП-а али и физичку стечену обавезу. У зони 6 одвија се 
делатност „Робна и кинеска пијаца“. Земљиште је „јавно“ у власништву града Лесковца а 
користи га ЈП „Пијаца“ Лесковац. ГУП-ом града Лесковца на том простору планирано је 
пресељење „зелене пијаце“ тј. поред комерцијалне делатности „трговинске услуге“ да се 
предметном простору „дода“ и делатност од јавног интереса „зелена пијаца“. 
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УФЦ  4  - спорт и рекреација – обухвата површину од 5,8h и представља стечену обавезу 
на основу ГУП-а али и физичку обавезу. На овом простору су изграђени спортски објекти – 
стадион „Дубочица“, „Леминд“ и стадион ФК Ветернице. 

УФЦ 5  - просторно пејзажни објекат јавног коришћења – површине од 1,55h и 
представља стечену обавезу на основу ГУП-а. Иначе ради се о градском парку „Краљ 
Петар“ у потпунусти  уређеном. 
 УФЦ 7 -  градско гробље „Шпитаљ“ – површине од 1,9h и представља стечену обавезу по 
ГУП-у, физичку и као објекат под посебним третманом заштите. Површина је у потпуности 
изграђена и нема могућности физичког ширења. По ГУП-у спада у добра која уживају 
предходну заштиту у групи Б – урбанистчке целине и специфични објекти. 

УФЦ  8  - погон Електродистрибуције – површине од 1,2h и представља стечену обавезу 
по ГУП-у. 

УФЦ 9  -  површина „мешовите зоне“ где је претежно заступљено породично становање. 
На овом простору од 79h, заступљене су скоро све функције: мешовито становање, 
пословне, комуналне и централне делатности. По намени простор представља стечену 
обавезу на основу ГУП-а, на основу изграђене физичке структуре представља простор 
стечене физичке обавезе. 

Од изграђених компактних простора на подручју града, овај простор представља  један од  
најбоље инфраструктурно опремљених површина. 

 
ЗАКЉУЧАК: 
Урбанистички параметри, а нарочито индекс изграђености (Iiz.)  и  индекс заузетости (Iza), 

треба да буду у функцији одрживог развоја подручја. 
Карактеристични су урбанистички параметри за  овај простор: густина насељености 

не одговара граду, а још мање  „централној градској зони“, ( „ЦЕНТАР ЈУГ“), посебно 
индекс изграђености. 
Постојећи урбанистички параметри: 

 П   = 133,89 ха, 

 Гн  =  75 ст/ха, 

 Ииз=    0,13 (одговрајући параметар за „зоне куће за одмор“). 
Планирани (упросечени) урбанистички параметри (стечена планска обавеза – ГУП-а 
Лесковца): 

 П    =  133,89 ха, 

 Гн  =   120,00 ст/ха ( средња густина становања) 

 Ииз=   до 2,4   за новопланиране објекте, 
         до  3,2  у зони обнове и реконструкције, 
         до  4,2  у мешовитој и зони пословања. 

 Иза=    до 50 % за новопланиране објекте, 
                 до 70% у мешовитој зони, 
                 до 80% у зони обнове и реконструкције 

Густина становања на нивоу ГУП-а  представља темељни чинитељ детаљнијег 
разликовања начина градње стамбених подручја, а тиме и планирања саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре. 
 На нивоу ПГР-е густина становања треба да буде полазни показатељ за прорачун 
очекиваног броја становника, а према чему се одређује површина зеленила, школе, 
вртићa, саобраћајнe и комуналнe инфраструктурe. 
 На простору ПГР4, густина становања није добро избалансирана. Евидентиране су 
концетрације локација са максималним искоришћењем (ромско насеље) кефицијента 
изграђености а самим тим и до велике густине блока или више блокова (нарочито оних који 
су локацијски популарни). Грађене мање стамбене јединице на парцели са високим 
индексом искоришћености (ромско насеље и до 100% искоришћености и неки стари делови 
стамбених насеља чији индекс искоришћености прелази  и 80%) доводе до велике густине. 
Више таквих парцела у једном блоку доводи до низа других урбаних проблема. Густина 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 
 

10 
 

насељености у границама ПГР-е је различита и креће се од 65ст/ха до 250ст/ха – средња за 
цело подручје плана је 75ст/ха. 

ГУП-ом је прецизиран појам густине и његов ниво – 120ст/ха за зону „Б“ шири градски 
центар коjoj припада предметни план. 

Избалансирана средња вредност густине постиже се већом густином изградње 
односно повећањем Ииз (индекса изграђености) и смањењем индекса заузетости (тамо 
где је параметар прекорачио дозвољене вредности) – вишепороодичне зграде, блоковски 
начин изградње а мање породични самостојећи објекти мале спратности. 

Исказани показатељи густине становања одређују спратност, а тиме и могуће типологије 
стамбене изградње. 

Лесковац јесте насеље који је као град утврђен законом. 
Сви урбанистички параметри који важе за један град морају бити комплементарни са 

наменом грађевинског земљишта у појединим припадајућим насељима, функционалним 
урбанистичким целинама или зонама града. 

Објекти и површине јавне намене 
Појмовник 

 Установе се оснивају за обављање делатности образовања, уметности, културе, информисања, 
спорта, физичке културе, техничке културе, бригу о деци, здравства, социјалне бриге, бриге о 
инвалидима и друге делатности. Своју делатност обављају у складу с посебним законима и 
прописима. Може их основати било која правна или физичка особа. 

Државна установа је истовремено и јавна установа али искључиво у власништву државне фирме 
или државе, те коју оснива само држава. 

Јавна установа оснива се за обављање делатности или дела горе набројених делатности ако је 
законом одређено да се она обавља као јавна служба. Јавну установу може основати РС, општина, 
град, округ у оквиру свога самоуправног делокруга а складно закону, а физичка и правна особа само 
ако је то законом допуштено. (То су школе, вртићи, центри за културу, књижаре, домови за старије и 
немоћне особе…..под условом да су основане од напред набројаних). 

Државне службе, нису службе, већ државни органи. То су: органи државне управе (министарства, 
државне управне организације, државне институције, правосудни органи и други државни органи. 

 И јавне установе и државни органи финансирају се из буџета, међутим установе могу имати и 
неке властите приходе.…          

Јавни простор је подручје или место које је отворено и доступно свим грађанима, без обзира на 

пол, расу, националну или социо-економску припадност и старосне доби. 

 Површине јавне намене су јавне површине (јавни путеви, улице, паркови, скверови и заштитно 
зеленило) и јавни објекти (из области културе, образовања, социјалне заштите, здравства, спорта, 
комуналне инфраструктуре и заштите животне средине), чије је коришћење, односно изградња од 
општег интереса.  
 Централни садржаји од општег интереса  то су јавни садржаји :домови културе, библиотеке, 
месне заједнице, месне канцеларије, примарне здравствене станице, дечије установе, станице 
милиције, поште, ватрогасни домови, зелене пијаце са компатибилним наменама( јавне службе, 
комерцијални садржаји, инфраструктурне површине и зеленило), школе, вишенаменске спортске хале 
и сл. 

У границама Плана заступљене су следећи објекти и површине јавне намене : 

А  Површине јавне намене у државном власништву, 

А1  Објекти државних установа чији је оснивач, искључиво, држава, 

Б  Површине јавне намене осталих правних и физичких лица. 

А1 
 ОБРАЗОВАЊЕ 

- Основна школа основне намене „Петар Тасић“  
- Музичка школа „Станислав Бинички“  
- Основна школа специјлане намене Специјална школа „11.октобар“  

 

 ОБЈЕКТИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА 
- Дом ученика средњих школа у ул. Кајмакчаланској – блок 26 
- Дом ученика у ул. Млинској – блок 25 
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 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
- Примарна здравствена заштита 

- Служба опште медицине – Здравствена станица број 2  
- Секундрна здравствена заштита 
- Завод за јавно здравље Лесковац  
 

 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 
- Електроенергетски објекат – ТС 110/10 кV „Лесковац 6“ – блок 36 
- Погон Елетродострибуције Лесковац – блок 38, 
 

 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  

 ЗЕЛЕНИЛО   

 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ - ободне и унутрашње улице у  блоковима  25, 26, 27,  
28, 35, 36, 37 и 38, као и коридор железничке пруге који је у блоку 35 са објектима  
железничке станице и поште, 

 
ВОДНЕ ПОВРШИНЕ - Корито реке Ветернице које улази у обухват блокова 28 и 38, 
 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ:  - гробље „Шпитаљ“ - блок  36 

  - Зелена пијаца   -  блок   36 
 

А + Б    Површине јавне намене у власништву града (робна и зелена пијаца – у блоку  
25). 

 
1. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћајна инфраструктура - За уличну и путну мрежу на подручју плана је 
карактеристично да је довољно изграђена, функционално прилагођена и да се примарни 
саобраћајни правци међусобно повезују у рубном подручју зоне. Габарити улица су 
ограничени ивичном градњом, што је посебно изражено унутар зоне предметног простора.   
Део насеља се стихијски развијао тако да се и мрежа тако формирала. Постојећи коловоз је 
различит, са делимично изграђеним али и са савременим застором. Секундарна мрежа се у 
делу обухвата плана стихијски развијала.  

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 ПЕ Ø1000 мм од резервоара “Рударска коса“ до ул. Солунских 
ратника, код Полимермера, који је главни довод воде из водосистема “Барје“ ка граду; 

- Цевовод профила ДЛ Ø700 мм у ул. Солунских ратника и ул. Краља Петра I, од 
Полимермера до подвожњака; 

- Цевовод профила ДЛ Ø500 мм у ул. Солунских ратника и ул. Радничкој, од 
Полимермера до ул. Влајкове. Овај цевовод спаја примарни цевовод ПЕ Ø1000 мм са 
цевоводом профила ЛГ Ø400 мм у ул. Влајковој;  

- Цевовод профила ЛГ Ø400 мм у ул. Влајковој од ул. Радничке до ул. Трг Црног Марка и 
- Цевовод профила ЛГ Ø300 мм у ул. Пана Ђукића. 

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 1800/1350 мм и Б 1600/1200 у ул. Николе Скобаљића; 

http://www.dzleskovac.com/2008/09/22/sluzba-opste-medicine/
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- Колектор профила Б 600/900 мм у ул. ул. Бориса Кидрича; 
- Колектор профила Б 1200/900 мм у ул. Доситеја Обрадовића и 
- Колектор профила Б 600/900 мм у ул. Пана Ђукића. 

Енергетска инфраструктура 
Електроенергетска инфраструктура  
На подручју Плана, постоји изграђена ТС 110/10 кV „Лесковац 6“ са прикључним 110 
далеководом, као и одређени број ТС 10/0.4 кV. 
Објекти и мрежа 110 кV 
1. ТС 110/10  кV  „Лесковац 6“ напаја целокупно конзумно подручје обухваћено Планом. 
Објекти и мрежа 10 кV 
Постојећа мрежа 10 кV се  напаја из ТС 110/10  кV  „Лесковац 6“. Мрежа је изведена 
кабловски и надземно.. 
ТС 10/0,4 кV на подручју Плана са инсталисаном снагом: 

1. ТС 10/0,4kV „Цара Уроша 2“ 

2. ТС 10/0,4kV  „Радничка“ 

3. ТС 10/0,4kV  „Андре Дуниски“ 

4. ТС 10/0,4kV„Бетоњерка“ 

5. ТС 10/0,4 kV  „Победа 2“ 

7. ТС 10/0,4 kV  „Николе Скобаљића 2“ 

8. ТС 10/0,4 kV  „Дом Рома“ 

9. ТС 10/0,4 kV „Погон“ 

10.ТС 10/0,4 kV „Дуванска станица“ 

11.ТС 10/0,4 kV „Скопска“ 

12.ТС 10/0,4 kV „Марка Црног“ 

13.ТС 10/0,4 kV „Доситеја Обрадовића“  

14.ТС 10/0,4 kV „Интернат“ 

15.ТС 10/0,4 kV „Благоје Николића“ 

16.ТС 10/0,4 kV „Јанка Веселиновића“ 

17.ТС 10/0,4 kV „Леска“ 

18.ТС 10/0,4 „kV Парк“ 

19.ТС 10/0,4 „kV Николе Скобаљића 1“ 

20.ТС 10/0,4 kV „Меркатор“ 

21.ТС 10/0,4 kV „Фермент завод“ 

22.ТС 10/0,4 kV „Железничка станица“ 

23.ТС 10/0,4 kV „Пошта“ 

Tелекомуникациона инфраструктура - На простору обухвата плана постоји изграђена 
телекомуникациона инфраструктура новијег датума која се састоји од ТК канализације, 
подземне и надземне приступне мреже израђене бакарним кабловима, локалних и 
магистралних оптичких каблова, базних радио станица и остале телекомуникационе опреме. 
ТК канализација је изграђена у јужном тротоару Радничке улице. У цевима кабловске 
канализације изведени су дистрибутивни каблови бакарне приступне мреже и оптички 
каблови локалне и магистралне равни. 
Магистрални оптички каблови који се налазе на овом простору, су на релацијама Лесковац-
Власотинце и Лесковац-Врање и од великог су значаја за функционисање 
телекомуникационог саобраћаја на југу Србије. 
Приступна бакарна кабловска мрежа је изграђена на целој теритирији и задовољава 
тренутне потребе грађанства и привреде за телефонским прикључцима. Приступни чвор се 
налази ван границе обухвата плана и он је ун потпуности дигитализован, а сви прикључци су 
директни. Пошто је у чвору инсталисан ДСЛАМ уређај, омогућено је корисницима 
коришћење широкопојасних сервиса и услуга које прате савремено друштво. Бакарна 
кабловска мрежа је подземна у примарном делу, док је секундарни део мешовит, тј. постоји 
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изграђена подземна и ваздушна разводна мрежа. Месна мрежа на делу територије где 
доминира подземна разводна мрежа је новијег датума.  

Захтеви корисника за услугама који захтевају већи битски проток информација, решени су 
изградњом оптичких прикључака до истих, а такви корисници су махом привредна друштва. 

Топлификација  - На простору обухвата плана топлотном енергијом из топлане се 
снабдевају следећи објекти: Музичка школа, Завод за заштиту јавног здравља, зграде у 
улици Јанка Веселиновића и „Меркатор“. 
Гасификација - У оквиру  предметног простора не постоји изграђена гасоводна мрежа. 
Обновљиви извори енергије - Коришћење обновљивих извора енергије на подручју плана 
још увек није присутно. Могуће је користити енергију сунца.  

Комунална инфраструктура  
- Управљање отпадом: Систем управљања комуналним отпадом је установљен; у систему 
сакупљања отпада су сва насеља у обухвату плана. Чврст комунални отпад се, готово, без 
икаквог предтретмана, системом контролисаног депоновања,  одлаже на регионалну 
санитарну депонију "Жељковац". У саставу комуналне депоније, у циљу смањења 
запремински укупне количине отпада, фазно се реализује планирани рециклажни центар 
(тако да је у зачећу примарна и секундарна селекција рециклабилног отпада пре 
депоновања). Режим евакуације комуналног отпада са подручја ПГР-е је у складу са 
општинском одлуком. 
- Гробља: На територији града Лесковца постоје и у употреби су шест плански дефинисаних 

гробаља, а једно од њих је и Гробље "Шпитаљ" које је је старо уређено градско гробље 

лоцирано у јужном делу града у блоку 36, величине 1,8 hа. 
- Пијаце: 

Зелена пијаца у  Ул. Николе Скобаљића (комбинована специјализо-вана/зелене пијаца). 
Граница комплекса дефинисана је између регулације улица Николе Скобаљића, 
ул.Ђермановићева, ул. Воје Николајевића и јужно паркингом за путничка возила. На пијаци 
постоји отворен и затворен продајни простор.  
Робна пијаца (специјализована пијаца) - Комплекс робне пијаце (популарни назив 'бувљак' 
и 'кинеска пијаца'), лоцирана је у блоку 25 на површини од јавног интереса. Сам простор 
робне пијаце је прилично неуређен и запуштен. Површина пијаце је трапезастог облика. 
Граница парцеле  је регулација ул. Млинска, ул. Краља Петра Првог, ул. 29 Новембар и ул. 
Топлички устанак, а по фактичком стању комплес се шири ка југу, према уређеној парковској 
површини. 

 
Јавно и друго зеленило 

Јавно зеленило је заступљено у блоку 26 - парк ''Краља Петра'' који постоји од 
осамдестих година прошлог века, године 2002. извршена је његова реконструкција. Парк 
заузима површину од 1,65 hа и представља јавну зелену површину у пејзажном стилу са 
вишеструком наменом. Изграђени спортски терен и кружна бициклистичка стаза омогућавају 
активно бављење спортом, дечији мобилијар служи окупљању и игри деце, а издвојене 
клупе за седење у мирном делу парка су за одмор становника. Постоје два улаза у парк са 
стазама које повезују све садржаје. Парк је ограђен транспарентном оградом и тампоном 
високог зеленила према саобраћајницама и пијаци.  
Зеленило се преплиће и са другим наменама, тако да је присутно у скоро свим аспектима 
плана. Дрвореди представљају јавно зеленило, али су у оквиру саобраћајних површина, они 
су присутни у следећим улицама-у Иво Лоле Рибара, ул. Максима Ковачевића, ул. Пана 
Ђукића, ул. Доситеја Обрадовића, ул. Николе Скобаљића, ул. Владе Ђорђевића, ул. 
Солунских Ратника, ул. Влајкова, ул. Краља Петра. Углавном су то дрвореди јасена и липа, 
прилично су неуједначени и непримерени за улице, односно тротоаре мале ширине. 
Најефектнији дрворед је око робне пијаце и парка. У оквиру водног земљишта зеленило је 
заступљено углавном као травњак и местимични шибљаци; у оквиру школства заступљено 
је у функцији уређеног школског дворишта; у оквиру пословно-производне зоне и пословне 
зоне требало би да има заштитну функцију, али се ради о углавном о запуштеном и 
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неодржаваном простору; око гробља има функцију развајања према другим наменама и 
чине га висока стабла лишћара по ободу и декоративни појединачни четинари око гробних 
места; у зони вишепородичног и породичног становања углавном представља места за 
одмор и игру, и као индивидуални вртови, који су веома разноврсни по свом садржају и 
изгледу, али су углавном задовољавајући по функцији коју имају - декоративна и позитиван 
ефекат на животну средину. 

2. Објекти и површине остале намене 
Становање 

На подручју плана доминантна функција је становање. Заступљен је мешовити облик 
становања: породично, вишепородично и мешовито. 

Доминантна намена: Претежно породично становање у комбинацији са пословањем, 
вишепородично становање (део Радничког насеља), мала привреда (дуж линијских центара 
пословање – ул.Влајкова, ул.Радничка, ул.Солунских ратника).  
Привређивање 
Привреда у радној зони - Постојеће радне зоне на територији ГУП-а су добро лоциране и 
не угрожавају остале функције. Све радне зоне карактерише добра саобраћајна повезаност. 
Делови блокова 25 и 26 представљју део радне зоне под називом „Блок 58“ где доминантно 
место заузимају стоваришта и комплекси у функцији грађевинарства.  
Највеће браунфилд локације су:  Победа Морава и Фабрика бетона (ГИК) 

Привреда ван радних зона - Простори за привређивање  присутни су као пратећа намена у 
оквиру намене становања. Трговински објекти су најчешћи уз градску саобраћајницу првог 
реда.  

 Пољопривредно земљиште   
Врло мало је заступљено у границама плана и то као заштитни појас у оквиру железниког 

простора на крајњем југу обухвата.  
Водно земљиште  
Водно земљиште чине:  

 делови водотока реке Ветернице чије је корито на подручју плана регулисано. Водно 
земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем регулационе линије насипа 
или обалоутврде за регулисане делове корита.  

 Рударски канал, који није регулисан. 

Оцена постојећег стања - Постојећа  поделе на урбанистичке целине и зоне према 
урбанистичким показатељима и другим карактеристикама  

Целокупно подручје Плана представља део просторно функционалне целине – I ЦЕНТАР, 
а у свему према подацима приказаним у изводу из следеће табеле: 
 
Табела 4 -Преглед површина постојећег стања са блоковском поделом 

Број и 
назив целине 

Број 
подцелине 

Број 
ПГР-а 
(зоне) 

БРОЈ БЛОКА НАЗИВ 
ПОВРШИНА 

(ha) 

I 
ЦЕНТАР 

Iб 4 25,26,27,28,35,36,37,38 ЦЕНТАР - југ 133,89 

 

У обухвату овог ПГР-а налазе се ОСАМ грађевинска блокова, који представљају 
урбанистичке целине. 

Просторна организација насеља и формирање функционалних целина и зона је 
опредељена положајем и развојем предметног простора, саобраћајном повезаношћу са 
окружењем, као и чињеницом да се наведени простор развијао делом плански и мањим 
делом стихијски. Поделом простора унутар грађевинског подручја биће заступљене 
функционалне целине (зоне), као што су: 
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1. Простор железничког подручја – П=14ха, 
2. Просторно пејзажни објекти специјалне намене – П=6,3ха, 
3. Пословно-производна зона - П=19ха, 
4. Спорт и рекреација -  П=5,8ха, 
5. Просторно-пејзажни објекти јавног коришћења, П=1,55ха, 
6. Услужне делатности, П=2,6ха, 
7. Комуналне делатности – градско гробље Шпитаљ П=1,9ха, 
8. Пословне делатности-погон електродистрибуције П=1,2ха, 
9. Мешовита зона-претежна намена становање П=78,9ха 

 Табела 5 -Преглед површина постојећег стања по наменама 

  Намена површина Површина (ha) % 

 ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ 121,69 90,88 

1 Становање 34,72 25,93 

2 Пословно производне и индустријске зоне 22,8 17,00 

3 Социјална заштита 1,13 0,84 

4 Образовање 1,77 1,32 

5 Зеленило, спорт и рекреација 19,54 14,59 

6 
Комуналне делатности (енергетски и објекти 
водоснабдевања) 

3,73 2,78 

7 Саобраћајне површине – терминали - зоне 34,0 25,39 

8 Неизграђено грађевинско земљиште 4,00 2,98 

 ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 12,2 9,11 

 
Пољопривредно земљиште 6,3 4,70 

Водно земљиште -речна корита и канали 5,9 4,41 

 ПОДРУЧЈЕ ПГР-А 133,89 100 

 
1.1.6. Циљеви уређења и изградње и основни програмски  елементи 

Непосредни повод за израду Плана је стварање услова за развој предметног подручја са 
избалансираним односом  урбанистичких параметара који важе за градско подручје.    

Непосредни циљ израде Плана је стварање планског основа за издавање локацијских 
дозвола, односно утврђивање правила уређења и правила грађења, у складу са правилама 
и смерницама из планова ширег подручја. 
 Основни програмски елементи састоје се у задржавњу и унапређењу 
мултифункционалне структуре насеља и мешовите намене: 

а) трајан, динамичан и отворен развој насеља и могућност прилагођавања на промене; 
б) флексибилно коришћење простора; 
в) социјални, економски и културни развој. 

“Мултифункционална структура насеља”, резултат је стварања “мешовитих намена”, код 
којих је становање основна намена а пратеће намене су: услуге, снабдевање, мали и 
средњи производни погони, одмор становништва, игра деце и рекреација. 
Постојеће привредне зоне интегрисаће се у  пословно-производне зоне, у мањој мери у 

становање, груписане на већ постојећим просторима производње и пословања.  
Поред изградње и обнове грађевинских објеката, неопходно је унапређивање свих 

планираних намена које постоје на предметном простору. 
Циљеви организације уређења и изградње овог простора су: 

 Разрада решења и унапређење већ присутних функција и површине комуналне 
инфраструктуре;  

 Дефинисање регулације постојећих саобраћајница и усклађивање профила према рангу 
из Генералног плана; 

 Стварање услова за парцелацију површина јавне намене, као и стварање услова за 
парцелацију и препарцелацију земљишта осталих намена; 
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 Одређивање правила уређења и правила грађења, по целинама и зонама, прецизирање 
највећих дозвољених индекса заузетости и изграђености грађевинске парцеле, максималне 
дозвољене спратности и висинских кота за већ присутне функције; 

 Одређивање локација за разраду Урбанистичким пројектима;   

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

 Одређивање услова за уређење и изградњу слободних и зелених  површина.  

Циљеви развоја функција од јавног значаја  
Основно образовање: Задржавају се постојећи комплекси намењени образовању, уз 

модернизацију система образовања (осмогодишња школа „Петар Тасић“ и специјална школа 
– за децу са посебним потребама  „11 октобар“); 

Средње образовање: Задржава се постојећи комплекс намењен образовању, уз 
модернизацију система образовања (музичка школа); 

Социјална заштита: Објекти тренутно задовољавају потребне капацитете, али се даје се 
могућност проширења капацитета (студентски интернат и ђачки интернат) у оквирима 
постојећих комплекса. 

Спорт и рекреација: јавља се потреба надградње центра са новим садржајима 
(спортско-рекреациони центар «Дубочица») 

Зеленило: заштита унутар градских просторно-пејзажних објеката у њиховим постојећим 
границама; остваривање умреженог система зелених површина коришћењем линијских веза 
између постојећих и планираних објеката; уређивање градских неуређених површина које 
нису намењене изградњи.  

 
Циљеви развоја инфраструктуре  
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура: обезбеђивање квалитетног нивоа транспортне 
услуге свим видовима кретања; преиспитивање саобраћајног решења примарне мреже на 
деловима где су коридори траса угрожени бесправном градњом; дефинисање пешачких и 
бициклистичких коридора; решавање јавног градског саобраћаја; обезбеђивање 
рационалнијих локација терминала и стајалишта у складу са захтевима путника у односу на 
приступачност јавног превоза. 

Такође, циљ јесте изградња примарне (локалне) путне мреже „примарни насељски 
прстен“ који би имао три основна  задатка: 

-  да буде спона између локалне (блоковске) саобраћајне мреже са градским појасом 
између унутрашњег и спољашњег саобраћајног прстена,  

- да представља физичко разграничење између градског грађевинског земљишта и 
пољопривредног земљишта, 

- да представља физичку препреку за даље ширење непланске изградње стамбених 
зграда. 

Примена концепције „умирења саобраћаја“ унутар блокова представља логични приступ 
планирању локалних градских и насељских саобраћајница. 

Овај релативно нови концепт урбанистичког и саобраћајног обликовања простора 
најбоље се може разјаснити код реконструкције постојећих делова града пројектованих по 
класичном поступку, с`тим што се код формирања нових урбанистичких целина многи од 
наведених принципа и/или елемената могу много лакше и једноставније применити.  

Водопривредна инфраструктура 
Водоснабдевање: Обезбедити довољно и квалитетно водоснабдевање свих корисника у 
обухвату Плана.  
Одвођење отпадних и атмосферских вода: Обезбедити одвођење атмосферских и 
комуналних отпадних вода са подручја плана.  

Енергетска инфраструктура  

Електроенергетска инфраструктура: Обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и 
економичног снабдевања електричном енергијом свих потрошача доградњом и 
модернизацијом преносне и дистрибутивне електро-енергетске мреже; ефикасно 
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одржавање електроенергетске мреже и трафо станица; повећање енергетске ефикасности 
код производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије, уз примену неопходних 
стандарда;  дефинисање коридора и заштитног појаса за планирани преносни далековод; 
успостављање ефикасног система планског управљања и експлоатације изграђених 
енергетских ресурса, уз примену савремених решења. 
Топлификација: предвиђа се топлификација  предметног простора и изградња топлане. 
Гасификација: напајање гасом: у првој фази - постојећих и планираних топлана, и у 
каснијим фазама - радних зона и зона становања (широка потрошња). 
Обновљиви извори енергије: подстицање почетних иницијатива у коришћењу нових и 
обновљивих извора енергије.  

Телекомуникациона инфраструктура: 
Техничко осавремењавање постојеће телекомуникационе инфраструктуре у насељима. 
Задржавање постојећих телекомуникационих праваца и коридора и предвиђање у свим 
постојећим и планираним саобраћајницама полагање бакарних и/или оптичких каблова. 

Комунална инфраструктура: 
Управљање отпадом: успостављање и јачање одрживог интегралног система управљања 
отпадом, у правцу смањења загађења животне средине и деградације простора. 

- Шпитаљско гробље – изграђена површина. Није планирано проширење. 
- ТС 110/220 – за сада није у плану проширење капацитета. 

Водне површине: река Ветерница – уређује се  садржајима дозвољеним планом. 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

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

Појмови: 

 намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом 

 претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за више различитих намена, од 

којих је једна преовлађујућа 

 површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу 

јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом 

(улице, тргови, паркови и др.) 

 обухват плана јесте просторно или административно одређена целина за коју је предвиђена 

израда неког просторног или урбанистичког плана у складу са законом 

 грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној 

површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу 

 инвеститор јесте лице за чије потребе се гради објекат и на чије име гласи грађевинска дозвола 

  техничка документација јесте скуп пројеката који се израђују ради: утврђивања концепта објекта, 

разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта 

 изградња објекта јесте скуп радњи који обухвата: претходне радове, израду и контролу техничке 

документације, припремне радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у току грађења 

објекта 

 грађење јесте извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња инсталација, 

постројења и опреме 

 реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се: 

утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; 

мења спољни изглед објекта; повећава број функционалних јединица; утиче на безбедност суседних 

објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; мења режим вода; утиче на заштиту 

природног или непокретног културног добра и његове заштићене околине 

 доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор уз, 

испод или над постојећим објектом (надзиђивање) и са њим чини грађевинску, функционалну или 

техничку целину 

 адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се: врши 

промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација 
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истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни 

елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите 

од пожара и животне средине 

 санација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши 

поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се 

не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и 

не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности добра 

које ужива претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторских и рестаураторских 

радова 

 инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова зависно од 

врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације 

 информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској 

парцели, на основу планског документа. 

    локацијска дозвола се издаје решењем, за објекте за које се по овом закону издаје грађевинска 
дозвола, а садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације 

 Јавни простор  је подручје или место које је отворено и доступно свим грађанима, без обзира на 
пол, расу, националну или социо-економску припадност и доб. 

   Градско грађевинско земљиште од јавног интереса јесте грађевинско земљиште за објекте 
од јавног интереса и обухвата: образовање, здравство, социјалну заштиту, заштитно зеленило, 
паркове и тргове, комуналне површине и објекте, гробље, водно земљиште и путно земљиште. 

    Градско грађевинско земљиште за јавно коришћење јесте грађевинско земљиште за 
објекте и намене за јавно коришћење и обухвата: остале зелене површине и шуме, спорт и 
рекреацију, верскe објектe, управу, културу, 

    Остало градско грађевинско земљиште обухвата површине и објекте намењене становању, 
пословне објекте, мотеле и тржне центре, производнe комплексe. 

 Земљиште за редовну употребу објекта јесте земљиште испод објекта и земљиште око објекта, 
које испуњава услове за грађевинску парцелу. 

 Урбана  комасација  (у  даљем  тексту: комасација) је поступак по коме се у комасационом 
подручју постојеће катастарске парцеле, које се због своје површине, облика, положаја, 
неодговарајућег приступа на површину јавне намене или из других разлога не могу рационално 
уредити и користити, претварају у грађевинске парцеле. У поступку комасације, који се спроводи у 
јавном интересу, врши се  прерасподела  новоформираних  грађевинских парцела власницима раније 
постојећих катастарских парцела,  уз  истовремено  решавање  имовинско- правних  односа  и  
обезбеђивање  грађевинског земљишта за изградњу објеката и површина јавне намене. 

    Густина насељености (у даљем тексту: густина) јесте плански показатељ јединице становања и 
изражава однос између броја становника настањених на одређеној површини и саме површине и 
може се изразити као нето или бруто густина, а јединица у којој се изражава је број становника по 
хектару (бр.стан./ха). 

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

Основна намена простора чини: 
Грађевинско подручје: 
- површине и објекти јавне намене; 
- остале површине. 

Земљиште ван грађевинског подручја није заступљено у границама Плана 
Водно земљиште билансирано је највећим делом у оквиру грађевинског подручја. 

Имајући у виду оцену постојећег стања са билансима површина и смернице прописане 
Генералним урбанистичким планом града Лесковца 2010-2020.године, подручје Плана дели 
се на шест зона које се даљом разрадом деле на функционалне урбанистичке целине.  

ЗОНА A: 
Представља градско грађевинско земљиште у оквиру грађевинског подручја, чија намена 

је одређена планом вишег реда „Зона становања“ – породично и вишепородично становање 
са пратећим компатибилним делатностима. Током развоја у протеклом периоду, „зона 
становања“ прерасла је у „мешовиту зону са претежном наменом – становање“ и 
представља типичан пример градске зоне са неповољном физичком структуром. 
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Границе зоне: на северу граница зоне се поклапа са јужном регулационом линијом ул. 
Млинске, на западу са источном регулационом линијом реке Ветернице, на истоку са 
западном регулационом линијом ул.Краља Петра Првог. Јужна граница зоне А граничи се са 
ул.Радничке и ул.Солунских ратника. 

Обухвата површину од 82,1 ха. 
Постојећа и планирана плановима вишег реда саобраћајна структура, структура 

стамбених и нестамбених објеката, квалитет, степен и индекс изграђености целокупне 
физичке структуре, неизграђене површине грађевинског земљишта и остали наслеђени и 
планирани плановима вишег реда урбанистички параметри, утицали су на то да се 
предметна Зона подели на 22 блокова и 3 УФЦ ( урбанистичке функционалне целине). 
Предложена концепција саобраћајног решења нам даје могућност да наведене 
урбанистичке функционалне целине назовемо Блоковима са ознакама 1,2,3.....22. Оваква 
подела, која се дата на графичком прилогу број 6. Карта зонирања – подела на блокове 
омогућава ефикаснију и бржу реализацију урбанистичког плана. 

У оквиру граница Зоне, издваја се УФЦ а3 – површина регулације реке Ветернице. Њена 
реализација биће по ПГР-е. 
 Блок 1 
- Граница: јужна регулациона линија ул.Млинске, источна граница ул. Владе Ђорђевића, 

северна граница улице Максима Ковачевића  и  западна граница ул.Пана Ђукића; 
-  Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање, образовање (средња музичка школа), здравствена 

заштита ( завод јавног здравља),  
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 1,4 ха, 
- Планира се:  1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 
- Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова целог Блока  и слично –  
потребно је да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).     

Блок 2 
- Граница: јужна регулациона линија ул.Млинске, источна граница ул. Пана Ђукића, 

северна граница улице Максима Ковачевића  и  западна граница ул. Доситеја 
Обрадовића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање,  саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 1,6 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова целог Блока  и слично –  
потребно је да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).      
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Блок 3 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Млинске, источна регулациона линија ул. Доситеја 

Обрадовића, северна регулациона линија улице Жике Илића Жутог  и  западна 
регулациона линија ул. Партизанске, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање,  саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 1,2 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова целог Блока  и слично –  
потребно је да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).      

Блок 4 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Млинске, источна регулациона линија ул. 

Партизанске, северна регулациона линија улице Жике Илића Жутог  и  западна 
регулациона линија ул. Николе Скобаљића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање,  саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 0,7 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова целог Блока  и слично –  
потребно је да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).      

Блок 5 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Млинске, источна регулациона линија ул. Николе 

Скобаљића, северна регулациона линија улице Жике Илића Жутог  и  западна 
регулациона линија ул. Илије Стреле, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање,  саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 0,7 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
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нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова целог Блока  и слично –  
потребно је да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).      

Блок 6 (пословни део блока припада Зони „Д“) 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Млинске, источна регулациона линија ул. Илије 

Стреле, северна регулациона линија улице Топличког устанка  и  западна регулациона 
линија ул. Краља Петра I, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: Мешовито (породично становање, пословање „ММ Рода“, социјална заштита 

„Дом ученика“ и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 3,4 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      

Блок 7 (припада Зони „Д“) 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Млинске, источна регулациона линија Булевара 

Краља Петра I, северна регулациона линија улице Топличког устанка  и  западна 
регулациона линија ул.Краља Петра I,   

- Земљиште: грађевинско од јавног интереса (град Лесковац), 
- Намена: пословање (зелена и робна пијаца), 
- Изграђеност: 100%. 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 0,55 ха, 
- Планира се:  Изградња „комбиноване специјализоване / зелене и робне пијаце“,     
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела или целог простора, изградње објеката од општег значаја, објеката 
инфраструктуре  и слично –  може да се ради  ПДР-е ). Обавезна је израда „Урбанистичког 
пројекта“. 

Блок 8 (припада Зони „В“) 
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Топличког устанка, источна регулациона линија 

Булевара Краља Петра I, северна регулациона линија улице  ул.Краља Петра I и западна 
регулациона линија   ул. Краља Петра I, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: просторно-пејзажни објекти јавног коришћења, 
- Изграђеност: /, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 1,65 ха, 
- Планира се:   Унапређење предметне површине.    
 -  Реализација: ПГР.    

Блок 9 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Топличког устанка, источна регулациона линија 

ул. Воје Николајевића, северна регулациона линија дела улице Зеке Буљубаше и западна 
граница зоне Б  и  западна регулациона линија ул. Краља Петра I, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: Мешовита (породично становање, пословање, социјална заштита „Дом ученика“, 

образовање „специјална школа 11 октобар“ и саобраћајне површине, 
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- Изграђеност: 95%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 7,92 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 
2. унапређење социјалне и образовне делатности (проширење капацитета у 
оквирима постојећих комплекса), 

                       3. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         4. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             5. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат). За површине и објекте образовања и социјалне заштите –у случају  
доградње и уређења неизграђених површина, обавезна је израда урбанистичког пројекта.  

Блок 10 
-   Граница: јужна граница зоне Б, источна граница блока 11, северна регулациона линија 

ул. Солунских ратника  и  западна регулациона линија Булевара Краља Петра I, 
- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: пословање, 
- Изграђеност: 10%.; потребна је тотална реконструкција и нова парцелација, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 13,5 ха, 
- Планира се:  1. планира се увођење новог вида пословања и производње, 
                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре   и 
слично –  може да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат). За тотално преуређење 
предметног простора и тоталне реконструкције постојећих објеката, обавезна је израда 
урбанистичког пројекта.      

Блок 11 
- Граница: јужна регулациона линија дела ул. Зеке Буљубаше и западне границе зона Б и Д 

и источна граница ул. Воје Николајевића, северна регулациона линија ул.Солунских 
ратника, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: мешовита (породично и вишепородично становање, пословање и комунална 

делатност гробље Шпитаљ), 
- Изграђеност: 90%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 10,1 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – вишепородично становање са повећањем 
спратности) 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката   и слично –  може да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат). За површине и објекте  намене  "пословање" - обавезна је израда 
урбанистичког пројекта.    
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Блок 12 
-  Граница: источна регулациона линија ул.Николе Скобаљића, северна регулациона 

линија улице Солунских ратника  и  западна и јужна регулациона линија ул. Воје 
Николајевића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: мешовита (породично и вишепородично становање, пословање, комуналне 

делатности - „Зелена пијаца“ и саобраћајне површине), 
- Изграђеност: 95%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 3,01 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 
2. изградња нових садржаја пословања, 

                       3. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         4. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             5. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање    и слично –  потребно је  да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат). За овај Блок карактеристична је појава "заједничке блоковске 
површине" нарочито у јужном делу Блока (12а целина - простор између ул.Зеке Буљубаше и 
ул.Солунских Ратника). У оквиру овог простора дефинисани су отворени концентрисани и 
линијски простори, интерне саобраћајне површине (колско-пешачке, колске и пешачке 
комуникације), приступни и отворени паркинзи, издвојени пословни објекти.  Потребно је 
реконструисати и или реализовати пешачке или колске комуникације уз постојеће или 
планиране објекте. Партерно уређење пешачких комуникација реализовати тако да чине 
целину, односно да се третирају јединствено и целовито. На овај начин остварује се 
функционално повезивање садржаја најатрактивнијих тачака унутар простора. За уређење 
ових површина, обавезна је израда "урбанистичког пројекта". Постојећи објекти породичног 
становања, који су легално саграђени а нису у складу са урбанистичким нормативима који 
важе за предметну Зону, могу се санирати и реконструисати у обиму неопходном за 
нормално функционисање а према урбанистичким правилима уређења и грађења који важе 
за ову Зону.     

Блок 13 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Жике Илића Жутог, источна регулациона линија 

ул. Николе Скобаљића, северна регулациона линија улице Топличког устанка  и  западна 
регулациона линија ул. Илије Стреле, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање,  
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајући капацитети – постоје могућности проширења, 
- П= 2,25 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      
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Блок 14 
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Жике Илића Жутог, источна регулациона линија 

ул. Доситеја Обрадовића, северна регулациона линија улице Благоја Николића  и  
западна регулациона линија ул. Николе Скобаљића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање са централним садржајима („дом здравља“) и саобраћајне 

површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 5,94 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности) 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      
 Блок 15 
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Максима Ковачевића, источна регулациона линија 

ул. Пана Ђукића, северна регулациона линија улице Благоја Николића   и  западна 
регулациона линија ул. Доситеја Обрадовића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: мешовито становање (породично и вишепородично становање) и саобраћајне 

површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 3,1 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      

У оквиру Блока формирана је УФЦ (урбанистичка функционална целина) вишепородичног 
становања П=0,53 ха. Пожељно је ширење предметне УФЦ у циљу реализације непосредног 
повода израде предметног урбанистичког документа – повећање индекса изграђености, а 
смањење индекса заузетости. За овакав тип трансформације породичног становања у 
вишепородично, неопходна је израда урбанистичког пројекта.  

Блок 16 
-  Граница: јужна регулациона линија ул. Максима Ковачевића, источна регулациона линија 

ул.Владе Ђорђевића, северна регулациона линија ул. Др. Кашиковића и  западна 
регулацина линија ул. Пана Ђукића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: Породично становање  и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
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- П= 2,49 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потрбно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      

Блок 17 
-  Граница: југоисточна регулациона линија ул.Владе Ђорђевића, североисточна 

регулациона линија ул. Др. Кашиковића и северна регулациона линија ул. Црнотравске, 
- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање  и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 2,0 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потрено је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).         

Блок 18  
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Благоја Николића, источна регулациона линија 

Трга народних хероја, северна регулациона линија ул. Поречке  и  западна регулациона 
линија ул. Доситеја Обрадовића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање  и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 1,10 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката  тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).          

Блок 19 
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Благоја Николића, источна регулациона линија ул. 

Доситеја Обрадовића, северна регулациона линија ул.Старине Новака  и  западна 
регулациона линија ул. Николе Скобаљића, 
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- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање  и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоји могућност проширења, 
- П= 2,8 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности) 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      
  Блок 20  
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Старине Новака, источна регулациона линија 

улице Влајкове, северна регулациона линија ул. Ђермановићеве  и  западна регулациона 
линија ул. Николе Скобаљића, 

- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: породично становање  и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 100%, 
- Инфраструктура: незадовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 11,20 ха, 
- Планира се:   1. унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      
 -  Реализација:  ПДР  -  У оквиру блока формирана је УФЦ А1 - „неформално насеље“ 
ромске популације, на П=5,5ха. Индекс заузетости је преко 90%, индекс изграђености врло 
мали, а Гн преко 250ст/ха. Не постоје услови обнове, релативизације било какве 
интервенције у циљу урбанизације предметног простора.  Неопходан је посебан програм 
развоја предметне површине. Реализација простора у границама  УФЦ-е А1  по ПДР-е.  

Блок 21 
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Црнотравска, западна регулациона линија улице 

Влајкове  и  источна граница УФЦ А3, 
- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: мешовита (мешовито становање, пословање, образовање  и саобраћајне 

површине, 
- Изграђеност: 85%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 4,90 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
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             4. уређење и опремање јавних површина, 
 -  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично становање  и слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или 
урбанистички пројекат).      

У уграницама блока издваја се неизграђена грађевинска парцела П=0,24ха, комунално 
опремљена – УФЦ 4, погодна за вишепородичну стамбену изградњу. Локација одговара за 
изградњу објекта социјалног становања. 

Блок 22 
-  Граница: јужна регулациона линија ул.Ђермановићеве, западна регулација  улице 

Николе Скобаљиђа, источна регулација  ул. Влајкове и северна регулација ул. Радничке, 
- Земљиште: грађевинско, 
- Намена: мешовито становање   и саобраћајне површине, 
- Изграђеност: 85%, 
- Инфраструктура: задовољавајућег капацитета – постоје могућности проширења, 
- П= 8,70 ха, 
- Планира се:   1.унапређење становања (смањење индекса заузетости и повећање      

индекса изграђености – могуће вишепородично становање са повећањем 
спратности), 

                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у Зону, 
             4. уређење и опремање јавних површина. 
 - Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре, а 
нарочито изградње вишепородичних објеката тј. урбана обнова дела Блока где је 
заступљено породично и вишепородично становање    и слично –  потребно је да се ради  
ПДР-е или урбанистички пројекат). За овај Блок карактеристична је појава "заједничке 
блоковске површине".  У оквиру овог простора дефинисани су отворени концентрисани и 
линијски простори, интерне саобраћајне површине (колско-пешачке, колске, пешачке 
комуникације), приступни и отворени паркинзи, издвојени пословни објекти.  Потребно је 
реконструисати и реализовати пешачке или колске комуникације уз постојеће или планиране 
објекте. Партерно уређење пешачких комуникација реализовати тако да чине целину, 
односно да се третирају јединствено и целовито. На овај начин остварује се функционално 
повезивање садржаја најатрактивнијих тачака унутар простора. За уређење ових површина, 
обавезна је израда "урбанистичког пројекта". Постојећи објекти породичног становања, који 
су легално саграђени а нису у складу са урбанистичким нормативима који важе за 
предметну Зону, могу се санирати и реконструисати у обиму неопходном за нормално 
функционисање а према урбанистичким правилима уређења и грађења који важе за ову 
Зону. 
Издвајају се урбанистичке целине "22а", "22б" и "22в" за које је обавезна израда 
Урбанистичког пројекта. 
 
ЗОНА Б: 
Намена: спорт и рекреација. 
Примарна намена простора представља наслеђену обавезу по свим основама – правним, 
планским и физичким. Дужи низ година егзистирају спортски терени – „Леминд“, „Ветерница“ 
и највећи и најзначајнији за град „Дубочица“. На простору фудбалског стадиона „Дубочица“, 
пре више од  деценије, започета је изградња савременог спортског објекта. Објекат је само 
делимично изграђен. Сва три терена су у функцији. Осим спортског терена, сви остали 
садржаји представљају руине и ругло града Лесковца.  
Овим Планом предлаже се потпуна ревалитизација предметног простора и надградња 
садржаја.  
У том циљу, површине свих терена и пословног комплекса „Дуванске индустрије“ (примарна 
намена површине пословање) су асимилиране у „Комплекс Дубочица“. Примарне намене би 
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се задржале са тим што би све оне биле у функцији „Комплекса Дубочица“ – зеленило, 
спорт, рекреација, саобраћај  и све врсте  услуга јавног и комерцијалног коришћења. 
-  Реализација: ПДР. Планирани комплекс је од ширег значаја за град, управни Град и читав 
Регион. За његову реализацију неопходно је урадити посебан  развојни програм.   

ЗОНА B: 
Граница: јужна регулациона линија ул.Топличког устанка, источна регулациона линија 
Булевара Краља Петра I, северна регулациона линија улице  ул.Краља Петра I и западна 
регулациона линија   ул. Краља Петра I,  
Намена: просторно-пејзажни објекат  јавног коришћења; на површини од 1,65 ха изграђен је 
градски парк са свим садржајима – зеленило, мобилијар и сл.; зона „В“ остаје јединствена 
површина са постојећом претежном наменом.  

-  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и 
слично –  може да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).  

ЗОНА Г: 
Граница: одређена је на основу Закона о железници. („Железничко подручје“ је земљишни 

простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за 
вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова  и вијадукта, као и простор изнад трасе 

тунела.“) Границе Зоне представљају границе „Инфраструктурног појаса“ – а то је земљишни 
појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе крајњих колосека који 
функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 
-  Реализација: ПГР  
 У границама Зоне, у предходном периоду саграђени су објекти који не представљају 
инфраструктуру железнице. То су претежно, објекти комерцијалне намене и објекти 
инфраструктуре. Реализација на предметном простору ће се одвијати на основу Закона о 
железници, Закона о планирању и изградњи и потребама града (посебним одлукама 
надлежне управе града) усаглашавањем интереса и потребе свих актера. Aко се укаже 
потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ уређења дела простора, изградње 
објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и слично –  потребно је да се ради  
ПДР-е или урбанистички пројекат. На простору катастарских парцела које су у власништву 
ЈП „Железнице Србије“ – обавезна је израда ПДР-е. 
 
ЗОНА Д: 
- Граница: Зона је формирана у границама постојећих капацитета (графички прилози). 
Чине је комплекси мегамаркета „Рода“, робна пијаца, површине ГИК-а Лесковац и објекти и 
површине дуж Булевара. Укупна површина Зоне износи око 17ха. 

-  Реализација: ПГР (ако се укаже потреба и створе урбанистички услови „специфичног“ 
уређења дела простора, изградње објеката од општег значаја, објеката инфраструктуре и 
слично –  потребно је да се ради  ПДР-е или урбанистички пројекат).  
ЗОНА Е: 
- Граница: Зона је формирана у границама постојећих површина и представља зону 
заштите; 
- П= 6,3ха; 
- Намена – заштитно зеленило (наслеђена планска обавеза). У функцији је заштитног 
појаса будућих „брзих пруга“. 
-  Реализација: ПГР 
ЗОНА Ф: 
У овој Зони издваја се површина за изградњу верских објеката. Реализација верског 
комплекса је могућа и директним спровођењем, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. 
  
 
     



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 
 

29 
 

2.1.2. Концепција уређења 
Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре и објекти и површине јавне намене  

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

Саобраћајна инфраструктура на простору плана се развијала у складу са развојем града. 
У северном  делу плана који припада шерем градском језгру улична мрежа је формирана у 
облику који највише одговара ортогоналној мрежи.  Ободне и блоковске саобраћајнице 
углавном имају минималне габарите улица, а унутар блокова су стамбени прилази са 
габаритима који једва да  задовољавају минималне стандарде за ову категорију улица. 
Коловози на овом делу мреже су углавном са савременим коловозним застором, док су 
тротоари урађени на примарној мрежи и добром делу стамбене мреже. У јужном делу града 
улична мрежа је формирана по свим принципима и стандардима за ортогоналну мрежу, 
посебно источни део. Коловоз је реализован на примарној мрежи а делимично и тротоари. 
Улична мрежа у средишњем делу плана се развијала стихијски и на добром делу није 
реализована. Најнеповољнија ситуација је у блоку између улица Старине Новака, Николе 
Скобаљића, улице Ђермановићеве и Влајкове. На траси планиране градске саобраћајнице 
улице Зеке Буљубаше никао је велики број бесправних објеката до којих се долази преко 
инмровизованих прилаза, тако да се не може говорити о постојању уличне мреже. Што се 
тиче стационарног саобраћаја на овом простору има реализованих више локација за 
паркирање возила. У комплексу железничке станице изграђено је паркиралиште за 
кориснике железнице и поште и доступно је осталим корисницима. За потребе зелене 
пијаце, парка и спортског комплекса изграђена су паркиралишта са источне, јужне и западне 
стране парка и постојеће робне пијаце. Унутар појединих комплеса и објеката  изграђена су 
паркиралишта за сопствене потребе („Рода“, Завод за јавно здравље, Леска 1 и 2, и др).  

Источна граница плана тангира магистрална пруга  E 70/E 85: Београд - Младеновац - 
Лапово - Ниш - Прешево - државна граница (Табановци). 

Бициклистички саобраћај на целом простору плана се одвија у коловозу заједно са 
моторним саобраћајем, једино је издвојен у улици Солунских ратника и продужетка улице 
Краља Петра I, по обострано изграђеним бициклистичким тракама. 

Од саобраћајних терминала у обухвата плана, изграђена је нова железничка станица за 
путнички саобраћај и пратећим  објектима у функцији робног транспорта.  Постоје три 
бензинске станице, две у улици Краља Петра Првог и једна у улици Радничкој. 

Планирани објекти прикључиће се на: водоводну мрежу - постојећу (која ће се 
реконструисати) и планирану (која ће се повезати на постојећу); канализациону мрежу, 
општег типа - постојећу и планирану; електроенергетску мрежу – где се поред постојећих 
планира изградња нових трафостаница, одговарајућих прикључних кабловских водова и 
расплета на нисконапонској страни. За снабдевање топлотном енергијом планираних 
објеката, предвиђа се прикључење на топловодну мрежу, а за гасовод на планирану 
гасоводну мрежу. 

 Садашњи систем зелених површина је назнака комбинованог система зеленила, кога 
треба даље надградити и побољшати. Tо се постиже повећањем површина под зеленилом, 
непрекидних и равномерно распоређених, као и ревитализацијом и реконструкцијом 
постојећег зеленог фонда. Недостатак зеленила јавног коришћења донекле је компензован 
зеленилом ограниченог коришћења, зеленилом специјалне намене, као и чињеницом да је 
на подручју плана заступљено индивидуално становање са добрим процентуалним учешћем 
врта у оквиру парцеле. Такође, велика површина је под „површинама и објектима за спорт и 
рекреацију“, те је укупна површина под вегетацијом са остваривањем еколошко-биолошке 
функције (декоративна, функционалана и рекреативна функција зеленила недостају) знатно 
повећана.    

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

усагласити са планираним окружењем у оквиру стамбених и радних зона. Дефинисане су 
целине где се постојећи индустријски комплекси трансформишу у складу са савременим 
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технолочким захтевима. Заменом постојећег грађевинског фонда, унапредиће се квалитет 
становања, приврђивања, пословања и животне средине. Кроз основну намену могуће је 
интегрисати различите садржаје који не представљају супротност. 

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

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

 

 Подручје обухвата плана подељено је на шест ЗОНА  у оквиру којих су одређене  
функционалне целине (БЛОКОВИ)  који  се разрађују и спроводе планом детаљне 
регулације на начин приказан у следећој табели. 
Поред површина и објеката за које је израда плана детаљне регулације утврђена овим 
Планом, план детаљне регулације је обавезно урадити и за све друге површине и 
саобраћајнице када се укаже потреба, односно увек када је потребно утврдити нове 
регулационе линије. 
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Табела 6-Преглед целина за које се доносе ПДР са прописаним забранама до њиховог доношења 
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до усвајања ПДР  БЛОКОВI 

 
А 

1 - 19 ПГР - - 

20 

20 ПГР   

УФЦ А1 ПДР 

П
о
тр

е
б

е
, 

в
р

е
м

е
 

и
з
р
а

д
е
 

и
 

р
е
а

л
и
з
а
ц

и
ја

 
п
л

а
н
с
ке

 
и

 

у
р
б

а
н
и
с
ти

ч
ке

 
 

д
о
ку

м
е
н
т
а

-

ц
и
је

 в
р
ш

и
 с

е
 п

р
е

м
а

 р
а

зв
о

-

јн
о
м

 п
р
о

гр
а

м
у
 г

р
а

д
а

 

Забрањена је  градња нових 
и реконструкције постојећих 
објеката за које непостоје 
урбанистички услови пропи-
сани плановима вишег реда,  
Законом о планирању и 
изградњи и Правилником о 
општим правилима за 
парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.Гл. Републике 
Србије, бр.50 од 
07.2011.год.)  

21 -22 ПГР - - 
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Забрањена је  градња нових 
и реконструкције постојећих 
објеката.  
 

В Градски парк „Краља Петра I“ ПГР - - 

Г 
Површина железничког 

простора 
ПГР - - 

Д Пословно-производна зона ПГР - - 

Е Заштитно зеленило ПГР - - 

 
2.2. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И  ПОВРШИНА  

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ОСТАЛЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ   

Опремање насеља површинама и објектима јавне намене усклађено је са потребама 
насеља и препорукама из ПП РС и ППГ Лесковца и ГУП-а Лесковца. 
Планом је извршена даља подела грађевинског подручја (односно градског грађевинског 
земљишта) на грађевинско земљиште за објекте од јавног интереса, грађевинско земљиште 
за објекте и намене за јавно коришћење и грађевинско земљиште за остале објекте и 
намене.  
Грађевинско земљиште за објекте од јавног интереса обухвата: образовање, здравство, 
социјалну заштиту, заштитно зеленило, паркове и тргове, комуналне површине и објекте, 
гробље, водно земљиште и путно земљиште. 
Грађевинско земљиште за објекте и намене за јавно коришћење обухвата: остале зелене 
површине и шуме, спорт и рекреацију, верскe објектe, управу, културу. 
Остало грађевинско земљиште обухвата површине и објекте намењене становању, 
пословне објекте, мотеле и тржне центре, производнe комплексe. 
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Дефинисање земљишта за јавне намене 
Овим планом земљиште за јавне намене је дефинисано планираним наменама површина 

и регулационим линијама. Земљиште за јавне намене, односно површине јавне намене су 
простори одређени овим планским документом за уређење или изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са 
посебним законом, а то су све улице, тргови, паркови, друге јавне зелене површине, објекти 
здравства, основног и средњег образовања, регулације водотокова, као и друге планиране 
намене унутар регулационих линија. 
Услови и правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре користе се за: 

- реализацију директно на основу овог Плана 
- израду Урбанистичког пројекта када је прописано Планом 
-      смерница за израду ПДР-а чија је израда прописана Планом. 

2.2.1. Површине и објекти јавне намене  
 Површине јавне намене дефинисане су регулационим елементима на графичком 
прилогу бр.5. За уређење и изградњу, као и реконструкцију, доградњу, надградњу и 
опремање инфраструктуром, на површинама које се реализују на основу ПГР-е,  ради се 
по потреби Урбанистички пројекат на основу правила овог Плана и јасно дефинисаног 
програма. 

Површине и објекти јавних функција градиће се према следећим општим и посебним 
правилима: 

Општа урбанистичка правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне 
намене: 
 Изградња објеката јавне намене вршиће се у оквиру површина према планираној намени 
простора, али (према потреби) и на погодним локацијама у оквиру површина остале намене 
(као основна или пратећа; као вид комерцијалног или јавног пословања) под условом да ни 
по једном аспекту не угрожавају основну намену у оквиру које се развијају. 
 Основна намена: јавне површине и објекти према карти Намена површина.   

Могуће пратеће намене: друге јавне површине и намене, услужне компатибилне 
делатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре  
 Могућа је изградња вишенаменских објеката јавних и 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 поштујући све 
услове градње дефинисане правилима, и уз анализу организације парцеле и утицаја на 
суседне парцеле и објекте.  
 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.  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. 

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 
- изградња нових објеката, 
- доградња делова објеката. 
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Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
- Растојање грађевинске од регулационе линије за нову изградњу и доградњу 

постојећих објеката износи - 10,00м,  
- За реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката чија је постојећа 

грађевинска линија на удаљености мањој од 10,0м од регулационе задржава се 
постојећа грађевинска линија.  

Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије 
задржава се уз могућу реконструкцију, адаптацију и санацију, уколико не омета јавну 
површину (регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној  
грађевинској линији, а доградња, изградња новог објекта и надградња су могуће само иза 
планом дефинисане грађевинске линије. 

Минимална удаљеност новопланираних слободностојећих објеката, односно његових 
делова од границе суседне парцеле је 2,5м. 

Минимална међусобна удаљеност новопланираних објеката на истој парцели је 1/2 
висине вишег објекта. 

Обликовање је примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман 
архитектуре. 

 Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу правила плана и 
услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 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 и противпожарни 
приступ, услове 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, прикључењем на 
насељску инфраструктуру и уређењем локације и парцеле; односно уређењем јавних 
површина, а посебно саобраћајних и зелених површина.  

 Потребно је да одговарајуће службе контролишу изградњу, уређење јавних површина, 
комунални отпад, снабдевање водом, каналисање и пречишћавање отпадних вода и др.. 

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, 
противпожарних прописа као и за зоне ограничења изградње 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.  
 За лица са посебним потребама у простору потребно је прилагодити и све јавне 
саобраћајне и пешачке површине, прилазе до објеката као и све објекте за јавно 
коришћење. У складу са тим планирати извођење посебних рампи за омогућавање кретања 
особа са посебним потребама на свим пешачким токовима где постоји денивелација у 
односу на путању кретања. Такође је при извођењу и обележавању места за паркирање 
потребно обухватити и места посебне намене и димензија са адекватном сигнализацијом за 
паркирање возила лица са посебним потребама. 

Обезбедити одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима, или у оквиру 
комплекса и одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ. Уколико је паркинг 
површина испред основног објекта, изводи се као отворено паркиралиште. 

 
Површине и објекти јавне намене су заступљене у: 
Зони „А“  

- за социјалну заштиту ( установа социјалне заштите, ђачки и студентски дом)    
- за образовање,  

 основна школа „Петар Тасић“          
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средња музичка школа  „Станислав Бинички“    
 специјална школа „11 октобар“ 

- за здравствену заштиту – Завод за јавно здравље и Дом здравља „Моша Пијаде“ 
- комунална делатност 

градско гробље  „Шпитаљ“ 
Комбинована специјализована/зелена пијаца 
погон електродистрибуције  

-  САОБРАЋАЈНИЦЕ  
-  УФЦ А3 – водно земљиште 

 
Зони „Б“  
    -спорт и рекреацију – спортско друштво „Дубочица“ 
    - комуналана делатност – ТС 110/10кw 
    - саобраћајнице   
 
Зони „В“    - просторно-пејзажни објекат  јавног коришћења  - градски парк „Краљ Петар I.“ 
             
Зони „Г“     - ПОВРШИНА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПРОСТОРА 
                  
Зони „Д“    -  Новопланирана комбинована специјализована/зелена пијаца  

  
Посебна правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене: 

Централни садржаји од општег интереса  
 Централни садржаји од општег интереса су јавни садржаји: домови културе, 
библиотеке, месне заједнице, месне канцеларије, примарне здравствене станице, дечије 
установе, станице милиције, поште, ватрогасни домови, зелене пијаце са компатибилним 
наменама, школе, вишенаменске спортске хале и сл. 

Васпитање и образовање  
Основно образовање деце узраста 7-14 година се одвија у оквиру основне школе која се 

налази у Блоку 21. Настава се одвија у две смене. Објекат школе је спратни, задовољава 
садашње капацитете и за сад није планирана доградња истог. 

Код реконструкције постојећих и изградње нових садржаја у склопу комплекса основне 
школе треба се придржавати следећих норматива: 
  - обухват деце (од 7-14 година)   100%  
 - изграђена површина    7,5 m2/по ученику 
 - слободна површина    25-30 m2/по ученику 
 - максимална спратност  П+1 
 - зелене површине     мин. 40% . 

Зелене површине школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних улица.   

Средње образовање деце одвија се у оквиру изграђеног центра са дефинисаним 
капацитетима (средња музичка школа).  

Код реконструкције постојећих и изградње нових садржаја у склопу комплекса средње 
школе треба се придржавати следећих норматива: 
  - обухват деце (од 16 -19 година)   100%  
 - изграђена површина    7,5 m2/по ученику 
 - слободна површина    25-30 m2/по ученику 
 - максимална спратност  Су+П+1 
 - зелене површине     мин. 40%  

Зелене површине школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних улица.  
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Планирна је доградња школе – камерна сала. Изградња исте зависи од мишљења и 
сагласности Завода за заштиту споменика из Ниша. Предметни објекат је предложен за 
објекат од посебног значаја за град. 

 
Ученички и студентски стандард 
Дом ученика средњих школа „Славка Недић“ у ул. Кајмакчаланској лоциран је на комплексу 
величине 1,05 ha опремљеним спортским теренима и зеленилом. Постоји потреба за 
проширењем капацитета. Постојећа спратност је П+1, планирана је доградња. 
Комплекс Дома ученика (у „Млинској“ улици) , према датим условима за изградњу заузима 
1151,17m2, планира се доградња од П+1 на П+2.  
Проширење капацитета извести према следећим нормативима: 
за ученичке домове:  
- 17 m2 нето развијене грађевинске површине објекта по ученику и  
- 25 m2 површине комплекса по ученику; 
за студентске домове: 
- 20 m2 по студенту нето развијене површине објекта; 
- 30 м2 по студенту површине комплекса; 
за ресторане за исхрану студената: 
- 1,4 м2 по студенту, с тим да се рачуна број планираних седишта у ресторанима за        30% 
редовних студената (са издавањем оброка у три смене). 
 
Примарна здравствена заштита 
У Блоку 14 постоји здравствена амбуланта „Моше Пијаде“. Тренитни капацитети су 
задовољавајући. 
За евентуалну нову изградњу или за проширење постојећих капацитет потребно је 
обезбедити 0,3ha површине објеката примарне здравствене зашите, колико недостаје према 
нормативу. 

Критеријуми за лоцирање здравствених објеката су следећи: 
- Објекти ванболничке здравствене заштите лоцирају се у средишту гравитирајућег 
подручја; 
- За објекте примарне здравствене заштите (здравствене амбуланте и апотеке) радијус 
опслуживања је 400-800m; 
- За дом здравља радијус опслуживања износи до 1500 m. 
Нормативи за димензионисање објеката примарне здравствене заштите: 
- површина објеката 0.06-0.09 м2/становнику 
- површина земљишта 0.4-0.6 м2/становнику 

Спортско-рекреативне површине  
Обавезно је задржавање основне функције - одвијање дневних спортско – рекреативних 

активности и одржавање спортских такмичења, допуњене новим садржајима уз присуство 
културе, забаве, разоноде и угоститељства као пратећих делатности у функцији спортске 
рекреације. 

То је подручје погодно за спортске активности - активне и пасивне, професионалне и 
рекреативне, са изграђеним стадионима за велики фудбал –„Дубочица“, „Леминд“; 
ограничење је углавном лоша материјална ситуација спортских клубова. Према решењу из 
ГУП-а, формирана је мрежа спортско-рекреативних објекта и центара на градском нивоу који 
треба да релативно равномерно покрију територију града и омогуће омасовљавање 
рекреативног, такмичарског и школског спорта. Нове спортске површине и објекти, планирају 
се у оквиру простора посебно опредељених за ту намену; специјализовани спортско-
рекреативни центри и објекти представљају категорију специјализованих простора (као што 
је предметни простор) планираних за такмичарски спорт који имају градски и републички 
значај, а могу бити са вишенаменским спортским објектима или специјализовани за поједине 
гране спорта.  
 
 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 
 

36 
 

Планирана намена и начин коришћења земљишта - зонирање 
Укупна површина зоне Б је 8,40 ha.  Планирана намена спорта и рекреације је на укупној 

површини од 3,2ха и чиниће окосницу развоја физичке културе, спортских такмичења, као и 
рекреације, забаве и одмора широког круга корисника. Како се ради о великој површини, 
подручје се може рашчланити на одређене зоне у односу на доминантну врсту спортских 
активности и природно окружење. Иначе овај простор представља „Зону масовних 
активности“ – спорт, рекреацију, забаву, одмор. У даљем тексту под називом СПЦ 
„Дубочица“. 
Целина за масовна окупљања, у постојећем стању је једина у којој се одвијају спортске 
активности, тако да чини основу за даљи развој целе зоне. Постојећи спортски центар 
''Дубочица'' је градски спортско рекреативни центар,  површине у основи 8,4ха, са пратећим 
паркингом недовољног капацитета, недовршеним стадином, фудбалским теренима - 
„Ветерница“ и „Леминд“. Изграђени спортски терени на отвореном намењени су за велики 
фудбал на отвореном. Комплекс може бити намењен и за терен и атлетску стазу, отворени 
олимпијски базен са трибинама за 500 гледалаца, затим за отворено клизалиште, тениске 
терене и паркинг простор. Овим планом се предвиђа ширење комплекса и активности 
искључиво према истоку, на делу простора који је тренутно у власништву „Дувана“ ДИН и 
који је у потпуности запуштен више од 10 година. 
Ову зону спортско-рекреативних терена и објеката углавном треба да чине отворени 
спортски терени, док затворени спортски терени, као и пратећи садржаји (гардеробе, 
угоститељски садржаји), треба да чине око 30% површине.  

Дозвољене активности – спорт –професионални и аматерски, рекреација - пешачење, 
бициклизам, трим, стаза здравља, ролерице, као и зимски спортови, игре на тлу: тенис, 
одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, фудбал, хокеј на трави, рагби, бадмингтон, мини 
голф, боћање, дечје игре, стреличарство. Нису дозвољене активности - спортови који могу 
утицати на загађење животне средине (вода, ваздух, тло), а за које није могуће 
успостављање мониторинга: картинг, мото-трке, голф и др. 

Спортско-рекреативне површине планиране планом подразумевају просторе намењене 
самосталној и спонтаној рекреацији у природи и рекреацији у виду колективних спортских 
активности на за то планираним површинама које могу бити планиране и као вишенаменски 
садржаји.. 

Дозвољена компатибилна намена – садржаји услужних делатности  у функцији спорта 
високог ранга.  

 Дозвољава се рушење дотрајалих објеката, изградња нових објеката, доградња, 
надградња, реконструкција, адаптација, употпуњавање потребним спортским садржајима 
отвореним или затвореним спортским објектима. На локацијама предвиђеним за спортске 
комплексе или објекте не дозвољава се привремена изградња објеката друге намене која 
није у функцији спорта. До привођења коначној намени на локацијама за спорт и рекреацију 
могу се привремено уређивати и градити само спортска игралишта и објекти.  

 На постојећим спортско-рекреативним површинама дозвољава се изградња: пратећих 
садржаја (свлачионице, санитарни чворови, клупске просторије, итд.), трибина, 
угоститељских објеката, објеката за обављање сродних делатности, уз обавезу претходне 
изградње спортских терена. 
могуће пратеће намене: зеленило, услуге, комерцијалне делатности, одговарајући пратећи 
објекти саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре  
намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност 
угрозила животну средину и основну намену.  

В - зелене  површине- постојећу просторну целину јавног парка унапредити, зелене 
површине се плански задржавају при чему је неопходно очувати и амбијент комплекса. 
Укупна површина је око 1,65 ха и налази се у источном делу зоне В. Парк Краља Петра има 
вишеструку улогу, остварује позитиван ефекат на животну средину (побољшава 
микроклимат, смањује загађеност), утиче на естетску слику тог дела града и представља 
место окупљања и разоноде гравитирајућим становницима. Изграђени спортски терен и 
кружна бициклистичка стаза омогућавају активно бављење спортом, дечији мобилијар служи 
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окупљању и игри деце, а издвојене клупе за седење у мирном делу парка су за одмор 
становника. Постоје више улаза у парк које стазама повезују све садржаје. Тампон зону 
према саорбраћајницама и другим наменама(пијаци) представљају косине у ширини 5 м, са 
засађеним зимзеленим и четинарским шибљем. Парк је ограђен мрежастом оградом и 
зониран на поља намењена дечијем игралишту (централни део парка), терену за мали 
фудбал и рукомет (северни део), трим стазе и зона за миран одмор у засени и травњак за 
сунчање и пикник, као и за игре са лоптом на трави (источни и јужни део парка).  

Е – заштитно зеленило 
Треба  планирати пренамену постојећих пољопривредних површина у зелене површине 

сукцесивним пошумљавањем као заштини појас коридора „брзих пруга“. 

Комунални објекти    

 Изграђена комбинована специјализована/Зелена пијаца у Блоку 12 – задржава своје 
капацитете и нема потребе за проширењем; дозвољена је доградња постојећих 
капацитета за потребе зелене пијаце и компатибилних садржаја. 

 Новопланирана комбинована специјализована/зелена пијаца на простору садашње 
„робне“ односно „кинеске“ пијаце. 

 Градско гробље „Шпитаљ“ - дозвољено је коришћење постојећих капацитета; било какво 
проширење површине, није дозвољено; објекат је предложен за „предходну заштиту“. 

 ТС110/10 КW - задржава капацитет и површину. 

 „Погон електродистрибуције“ у Блоку 21 – задржава се површина уз могућност доградње 
и проширења неопходних капацитета. 

Урбанистичка регулација  
Регулациона линија планом је одређена у односу на осовинску линију јавног пута у 

зависности од функције и ранга пута. Планирана грађевинска линија се одређује се у односу 
на регулациону линију и односи се на изградњу нових објеката. Сви затечени постојећи 
објекти свих намена који су делом или у целини испред планиране нове грађевинске линије а 
нису у коридору планиране нове регулације се задржавају, а њихова обнова, реконструкција, 
доградња или надградња може се вршити у оквирима њихових постојећег габарита по 
правилима која се односе на планирану претежну намену. Грађевинска линија надземних 
делова објеката се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој 
регулацији . Она је по правилу на грађевинском земљишту 5m од спољне регулације , 3m од 
спољне регулације , па и на самој регулацији . 
Ове позиције дефинисане су према одредницама из графичког дела плана. 

 
Грађевинске линије површина јавне намене, за које није предвиђена израда ПДР-е 

У највећем броју насељских блокова грађевинска линија се поклапа са регулационом 
линијом улице, односно површином јавне намене.  

У Зони „А“ грађевинска линија објеката социјалне заштите, здравствене заштите и 
образовања у односу на регулационе линије уличних коридора, увучена је према графичком 
прилогу бр. 7 – Карта регулације и нивелације. 

У Зони „Б“ претежно намењену развоју спорта и рекреације и капацитетима у функцији 
комуналне, грађевинска линија евентуалних доградњи или проширења постојећих 
капацитета се поклапа са грађевинском линијом изграђених објеката. 

 У Зони „Д“ претежно су заступљене изграђене површине и објекти пословања и 
производње . Сва евентална проширења капацитета или доградња и надградња постојећих 
објеката одвијала би се у границама постојећих грађевинских линија. 

У Зони „Е“ претежно су заступљене површине и објекти под посебним режимом  
изградње. Општа правила грађења – регулација и нивелација, примењују се по посебним 
критеријумима, прописима и законима. 

У Зони „В“ претежно су заступљене зелене површине са пратећим мобилијаром. 
Регулација и нивелација, примењују се по посебним критеријумима, прописима и законима. 

У Зони „Г“ претежно заступљени објекти инфраструктуре, у мањој мери услужни. 
Целокупни простор и објекти у границама  Зоне су под посебним режимом  изградње. Општа 
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правила грађења – регулација и нивелација, примењују се по посебним критеријумима, 
прописима и законима. 

За изградњу објеката инфраструктуре и водне привреде (одводни канали и корито реке 
Ветернице). Општа правила грађења – регулација и нивелација, примењују се по посебним 
критеријумима, прописима и законима. 

У јужном делу Плана, издвојена је површина "посебне намене" - уколико се укаже потреба 
за изградњу верских објеката. За пренамену простора у друге сврхе, неопходна је израда 
урбанистичког пројекта. 

2.2.2.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Постојеће и планиране саобраћајнице на постојећем пољопривредном земљишту, 

задржавају статус „земљишта од јавног интереса“. У свим случајевима где је постојећа 
ширина улице већа од планиране, коловоз се дефинише ивичњацима, док се регулациона 
линија задржава као граница између земљишта јавне и остале (пољопривредне) намене. 
Привремени и бесправно подигнути објекти на земљишту јавне намене, подређени су 
намени земљишта. 
Траса државног пута IIА реда Р227 (градска магистрала) се задржава у границама постојеће 
регулације. 

Овим саобраћајним концептом, као разрадом планова вишег реда (ППГ и ГУП Лесковца) 
предвиђена је изградња градске магистрале (продужетак ул. Краља Петра Првог) која би 
прихватила све насељске (градске саобраћајнице I и II реда као и део сабирних насељских 
саобраћајница). Изграђена градска саобраћајница II реда, улица Радничка и улица 
Солунских ратника, задржавају своју функцију у постојећој регулацији. Укрштање Јужне 
обилазнице са градском магистралом Краља Петра Првог, државним путем IВ реда 38 и 
даље са ауто-путем Е-75, планирано је као кружна раскрсница у нивоу са свим потребним 
елементима за безбедно и неометано функционисање и вођење саобраћајних токова.  

Остале, приступне насељске саобраћајнице, ће омогућити доступност до свих садржаја и 
свих домаћинстава.  

Овим саобраћајним концептом, посебно је третиран „Заштитни насип“ на реци Ветерници 
и простор ван речног тока. Планирано је проширење „Заштитног насипа“ са његовом 
проширеном (мултифункционалном) наменом – мултифункционална саобраћајница 
(пешачка, бициклистичка, за превнтивни прилаз специјалних и путничких возила). 
Улични коридори  

У оквиру уличних коридора дати су услови за уређење, изградњу и полагање јавне 
инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, електроенергетске, гасоводне и 
телекомуникационе), као и услови за озелењавање.  
Саобраћајна инфраструктура  

На простору обухваћеном планом имамо све категорије саобраћајница, од главних 
градских саобраћајница до стамбених прилаза. Исто тако техничке карактеристике 
реализованих саобраћајница се крећу од стандардних до нивоа који не задовољава ни 
минималне услове одвијања саобраћаја у дивље изграђеним насељима.  

Основни регулациони елементи саобраћајница, координате осовинских тачака и попречни 
профили су дати за улице за које је прописана реализација ПГР-ом. Овде имамо две 
категорије саобраћајница; 

- саобраћајнице које су раеалзоване и које остају на дефинисаној катастарској парцели, 
где може имати мањих одступања на габариту. Реконструкција ових саобраћајница се 
изводи у оквиру парцеле са елементима датим у попречном профилу. Нивелета 
реконструисане улице се рализује у складу са постојећом нивелетом са евентуалном мањом 
изменом за потребе ефикасног одвођавања површинских вода или уклапања са околним 
простором и објектима; 

- новопланиране саобраћајнице, где су елементи дати ПГР-ом. При рализацији ових 
саобраћајница мора се извршити експропијација, а регулациони елементи се преузимају из 
ПГР-а. Нивелета улице мора задовољити минималне подужне нагибе од 0.5%, изузетно 
0.3% и да се усклади са котама коловоза већ изведених улица. 
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Габарити колских прилаза у дивље изграђеним насељима морају да имају најмању 
ширину 5,00м, изузетно мање где је већина објеката на регулацији уз задовољавање против 
прожарних услова и једносмерно кретање моторног саобраћаја.  

 
    РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Предложени саобраћајни систем представља надградњу постојеће саобраћајне матрице 
на подручју ПГР-е. Изузимајући трасе планираних саобраћајница у генералном систему 
регулације насеља неће доћи до битних промена, изузимајући насеље „Подворце“ за који ће 
се радити План детаљне регулације. 

Како се ради простору и са широким дијапазоном намена то је и саобраћајно решење 
комплексније. Примарну саобраћајну мрежу чине улице; Млинска. Краља Петра Првог, 
Солунских ратника, Радничка, Влајкова, Пана Ђукића и улица Др. Јована Кашиковића. Од 
значајних улица је и улица Николе Скобаљића која план пресеца правцем север- југ и дели 
га на западни и источни део. И поред значаја који имају ове саобраћајнице у градској мрежи, 
нереално је значајно повећања габарита ових улица, јер добрим делом пролазе у подручју 
где је доминантна ивична градања. Проширење габарита се планира на делу улице Влајкове 
од трга Марка Црног до улице Радничке. Северни део ове улице се шири на западну страну, 
а на крајњем јужном делу проширује се габарит према истоку. Корекције на габариту се 
планирају на улици Николе Скобаљића у средишњем делу и у блоку где је зелена пијаца. 
Регулационо решење Плана детаљне регулације за блок 25 је  у потпуности преузето. 
Једино је урађена измена  северне регулационе улице Млинске, на делу од улице Илије 
Стреле до зелене пијаце. Нова регулација је дата за нову улицу која пролази кроз спортски 
комплекс, од улице Воје Николајевић до улице Краља Петра Првог. Дуж северне регулације 
ове улице планирано је паркирање за потребе спортског комплекса. Од улице 
Кармакчаланске до улице Воје Николајевића планира се колско пешачка веза са управним 
паркирањем уз комплекс Дома ученика и студената. Источни део улица Ђермановићеве није 
просечен до улице Николе Скобаљића, блокиран је бесправном градњом. Планом се 
предвиђа колска веза ширине габарита 6м. Ново саобраћајно решење је дато за стамбено 
насеље северног дела улице Цара Уроша. Нови стамбени прилази ће омогућити боље 
коришћење простора и омогућити свим објектима директан приступ саобраћајницама.  

Постојећа паркиралиште као самостални објекти се задржавају. Нова паркилаште се не 
планирају. Паркирање у габариту улице поред већ постојећих,  планирају се у склопу нових 
улица, у спортско-рекреационом центру и код дома ученика и студената. Паркирање у 
постојећим зонама вишепородичног становања решаваће се у склопу пројекта уређења.  

Пешачки саобраћај се решава формирањем тротоара у габариту градске магистрале, 
саобраћајнице I реда и сабирних саобраћајница, док се  код великог броја стамбених улица 
и прилаза, намеће колско-пешачки режим саобраћаја. Бициклистичка трака као засебан 
елемент уличног профила формирана је у улици Солунских ратника, а на осталим деловима 
уличне мреже у оквиру коловоза.  

Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу, координатама 
осовинских тачака и попречним профилима. 

Правила грађења. Коловозе изградити са савременим застором. Површине тротоара и 
пешачких трака урадити од асфалт бетона или бетонских плоча. Попречне нагибе коловоза 
пројектовати са нагибом од мин. 2%. Нивелете улице ускладити са котама нивелета 
изграђених улица. Минимални подужни нагиб нивелете је 0,50% изузетно 0,30%. 
Правила уређења и грађења у зони железничке пруге 
 За железничку инфраструктуру на подручју града планира се израда плана детаљне 
регулације. Железнице Србије тренутно раде техничку документацију за модернизацију 
пруге Ниш-Прешево-Државна граница. Пруга ће бити двоколосечна електрифицирана, са 
задржавањем постојеће трасе и постојећег пружног појаса. Сва службене места се 
задржавају на постојећим местима. Постојеће путничка станица се реконструише за потрбе 
двоколосечне пруге. Планира се измештање станице за теретни саобраћај 3,5км јужно од 
постојеће, уз обезбеђење везе између ових станица денивелисани колосеком. Сви елементи 
из ове документације, који се односе на подручје обухваћеним генералним урбанистичким 
планом, биће уграђени у план детаљне регулације.  
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Цевоводи  (гасоводи, водоводи и канализација), електричне, телефонске линије, 
подземни каблови и друге сличне инсталације и уређаји могу се укрштати са са железничком 
пругом тако да се поставе кроз труп пруге испод колосека на најмањој дубини 1,8 метара, 
мерено од горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно изводити паралелно 
са железничком пругом ван железнничког подручја под условом да се њиховим 
постављањем, извођењем и коришћењем не угрожава безбедност железничког саобраћаја. 
При изради техничке документације за изградњу ових објеката, као и осталих објеката у 
заштитном пружном појасу, који ће бити дефинисан кроз план детаљне регулације 
железничке инфраструктуре на подручју ГУП-а, инвеститор је у обавези да се обрати 
управљачу пруге за услове и сагласност 

- Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план)  
Нивелациона решења су дефинисана преломним тачкама нивелете осовина главних и 

сабирних насељских саобраћајница (приказано у графичком прилогу).  
Нивелационим планом пројектоване су: 

- Коте нивелете осовина саобраћајница, 
Овим нивелационим решењем дате су основне смернице нивелације, којих се у фази 

детаљне разраде треба начелно придржавати. 
 

2.2.3. Водопривредна инфраструктура  
Водовод-снабдевање водом  

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

 изградња цевовода профила Ø500 мм у ул. Влајковој и ул. Др. Јована Кашиковића;  

 реконструкција свих цевовода од салонитних цеви и  

 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 80 m. Препоручује се 
постављање хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних 
хидраната. 

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

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

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је 
минимум 1,5 м, ако је пречник водовода мањи од Ø200 мм или минимум 3,0 м, ако је пречник 
водовода већи или једнак Ø200 мм.   

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,4 м 
у случају да је водовод изнад канализације. 

Новопројектоване стамбене објекте прикључити на планирану водоводну мрежу. 
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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, планира се 

градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар блока. 
Канализациона мрежа на подручју Плана је општег типа. 
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 м. 
Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности од статичких и динамичких 

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

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

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

Канали  
На подручју плана је и Рударски канал који је делимично регулисан и који има улогу 

одвођења површинских вода са Рударске косе. Рударски канал који је бујичарског карактера, 
је у функцији. За овај водоток евентуална нова регулација реализоваће се по ПДР-у.  
 
2.2.4. Енергетска инфраструктура  
2.2.4.1. Електроенергетска инфраструктура 

Планирана је изградња, доградња и реконструкција постојећих трафо станица 110/10 кV, 
и 10/04 кV, у простору обухвата плана. 

Простори намењени пословању (радне зоне), становање и мешовито становање са 
пословањем, биће енергетски опремљени кроз изградњу објеката инфраструктуре и 
њиховим повезивањем на постојећи ЕЕДС, изградњом нових објеката, а све у оквиру 
планираног производног или пословног комплекса или у самом објекту, а прецизне локације 
таквих објеката биће дефинисане  кроз урбанистичке услове, а на основу конкретних услова 
и потреба.  
На простору обухвата Плана планирана је изградња нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то: 
1. ТС 10/0.4 кV „Нова 1“, типа МБТС-Д 2х1000 кVA, у северном делу КП бр. 6442/1 КО 
Лесковац; 
2. ТС 10/0.4 кV „Нова 2“, типа МБТС-Д 2х1000 кVA, у јужном делу  КП бр. 6383/1 КО 
Лесковац; Планирана ТС ће се градити у случају изградње пијаце затвореног типа где би 
измештање постојеће ТС 10/0.4 кV „Парк“ било неопходно. 

 
Правила грађења 

У заштитној зони далековода 110kV, мин 25м обострано није забрањена градња 
објеката и она је условљена Техничким прописима за изградњу надземних ел.енергетских 
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водова (Сл. лист СФРЈ, бр. 65/88) уз израду студије (елабората) о односу далековода и 
планираних садржаја. За такву градњу неопходна је сагласност власника мреже.   
Електроенергетска мрежа  

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског 
преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у 
централним зонама насеља.  

ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и планираних објеката. ТС се могу 
градити и унутар објекта као посебне просторије. У рубним зонама насеља ТС градити као 
СТС. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на којима се 
граде производни објекти, а које ће служити за напајање електричном енергијом 
оваквих објеката, зеленим површинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у 
централним зонама насеља градити подземно. У рубним зонама насеља мрежу градити 
ваздушно на бетонским стубовима. Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама 
или на парцелама ЗЈН. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима и 
самоносоивим кабловским снопом (СКС). Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим 
законским и техничким прописима. Јавну расвету поставити на постојеће бетонске стубове 
или независне стубове који се користе искључиво за светиљке јавне расвете. ЈР примарних 
саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као што су број стубова, светиљки, 
врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу са условима надлежног 
Југословенског комитета за осветљење.  
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 0.80 м, односно 1 м за каблове 
10kV;  

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

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

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

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

- код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 
0.50м 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 водовоних 
и канализационих цеви;  
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- 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 гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним 
местима је минимално 0.80м, а изван насеља 1.2м. 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 смоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним размаком 
до 40м. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по вазећим 
прописима и нормативима);  

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

- само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за 
стални боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 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 VН 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 15м;  

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

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

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу  

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

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

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

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

Комплекс ТС  
Реконструкцију и доградњу постојећих и изградњу нових електроенергетских објеката 

(ТС), као и реконструкцију и уградњу инсталација и опреме, вршити у складу са потребама и 
програмима развоја, односно, условима надлежног електродистрибутивног предузећа.  
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2.2.4.2.Топлификација 
Предвиђа се да топлификационим системом буду обухваћени сви 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.Гасоводна инфрастуктура  

Гасификација 
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. 
Контролне мернорегулационе станице (КМРС) се могу 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:  
  - државни путеви другог реда  10,0м 
  - остали путеви    5,0-8,0м  
  - водотоци   5,0м 
  - шеталишта и паркиралишта  10,0м  
  - остали грађевински објекти  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 „Робна пијаца“ и МРС „Победа“.  
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.  

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

 
Табела 7 - Минимална дозвољена растојања гасовода 

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

до 3 1,0 

3 – 6 1,5 

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

Табела 8 -Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2) 

Објекат 

Минимално дозвољено растојање 
(m) 

укрштање паралелно вођење 

гасоводи међусобно 0,2 0,6 

од гасовода до даљинских топлодалековода, 
водовода и канализације 

0,2 0,3 

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

од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
електро каблова 

0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,3 0,5 

од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 

0,2 0,6 

од гасовода до бензинских пумпи - 5,0 

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

од гасовода до високог зеленила - 1,5 

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

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

Називни напон 
(KV) 

Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (m) 

од осе стуба-паралелно вођење до темеља стуба-укрштање 

до 1 1 1 

1 - 10 5 5 

10 – 35 8 10 

> 35 10 10 

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

Табела 10 - 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 према табели. 

Табела 11 -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 
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максималним радним притиском у мрежи од 4 bar-а. Мрежу гранати према планираним 
трасама и потребама уз поштовање следећих услова изградње: 

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да 
температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C. 
Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други 
услови, узети према приложеној табели: 

Табела 12 -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 хоризонт. пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2 m.  
При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод  полаже 
испод дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова 
дубина укопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. 
Ако се гасовод води кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном 
заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај 
челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала, 
посматрано у хоризонталној пројекцији. 
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 
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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. За тла мале носивости и подводна тла 
дистрибутивни гасовод се обезбеђује од слегања, односно узгона. На косим теренима 
примењују се мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. Најмања 
светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода дата је у следећој табели: 

Табела 13 -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   
 Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора енергије и то за сопствене  

или за комерцијалне потребе (енергија се предаје електромрежи).  
Дозвољава се формирање комплекса за коришћење обновљивих извора енергије у 

оквиру грађевинског подручја (фотонапонских електрана). У случају формирања комплекса у 
оквиру привредне зоне у грађевинском подручју  примењују се правила уређења и грађења 
прописана за ту зону. У оквиру комплекса постављају се постројења за прихват енергије и 
граде се пратећи објекти који се опремају постројењима за одређену трансформацију 
енергије и њену даљу дистрибуцију. Они се наслањају на јавни пут, са кога је омогућен 
директан прилаз. Унутар комплекса се формирају  интерне саобраћајнице за његово 
нормално функционисање. Комплекси се дефинишу као ограђени и посебно обележени 
простори.  

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

2.2.6. Телекомуникациона инфраструктура  
Правила уређења 
У циљу оптимизације постојеће бакарне кабловске мреже за њено прилагођење 
квалитетним условима пружања широкопојасних сервиса свим корисницима на територији, 
планирана је њена реконструкција са циљем скраћивања претплатничких петљи. Главни 
кораци реконструкције су: 

 Изградња нових приступних чворова типа класичан МСАН или мини ИП приступни 
уређај на територији и њихово повезивање на оптичку транспортну мрежу, 

 Полагање ДСЛ каблова са симетричним парицама који су пројектовани за нове 
технологије и замена ваздушне разводне мреже новом кабловском. 

Основни циљ је изградња секундарне телекомуникационе мреже обзиром да је 
телекомуникациона мрежа делимично изведена. 
Правила грађења  
Комуникациони системи 

 ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода; 

 минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80m; 
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 ТТ мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЈГЗ; 

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

 код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао 
укрштања мора бити 90о; 

 код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV 
минимално одстојање мора бити 0,50m; 

 код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално 
одстојање мора бити 1,0m; 

 код укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 
0,50м изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 90о а минимално 30о, а ван 
насеља минимално 45о; у случају да не могу да се задовоље ови услови 
телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m; 

 код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом 
минимално растојање мора бити 1,0м, а код укрштања минимално растојање је      0,50m 
а угао укрштања што ближи 90о; 

 ТТ каблове који служе искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању 
који се прорачуном покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20 m. 

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 
приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 
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. 
Кабловска канализација ће се градити односно реконструисати према следећим условима. 
Кабловска канализација се може поделити на главну, дистрибутивну и приводну. Као цеви 
за ТКК планирати флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø 110, како би се повећао размак и 
смањио број ТК окана. Код реконструкција постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК 
праволинијска користити круте ПVЦ цеви Ø 110. При планирању кабловске ТК канализације 
потребно је следити следеће принципе: 

 Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати 
само у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и 
међусобног повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова 
капацитета 1200x2, 1000x2 и 800x2. У осталим случајевима користити окна мањих 
димензија 180x110, 200x150 и 250x150. Дубина ових окана је до 190cm. 

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

 Приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се 
полажу два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени 
планера то оправдано. Дубина ових окана је до 100cm, изузетно до 130cm. 
За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, уколико је могуће, 

предвидети полагање каблова и цеви у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у у 
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асфалтним површинама када нема слободних цеви ТК канализације и нема могућности 
њеног проширења– услови су садржани у Упутства ЗЈПТТ (ПТТ Vесник бр. 7-8/2003. и 13-
14/2003. год.) 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу 
потребан је пословни простор корисне површине око 15m2 опремљен електроенергетским 
прикључком. Он се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом 
новог. Уколико се гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно 
предвидети локације у тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност 
из разлога непрекорачења максималних дужина претплатничких петљи.  

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене  
кабинете типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђене бетонска 
постоља димензија 344x130x105cm. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује 
на 320cm или 280cm. Саставни део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по 
потреби систем преноса. Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, имају свој 
посебан прикључак и мерно место које се монтира уз кабинет. Локација outdoor  кабинета 
задовољава услове да је осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним и другим 
ризицима.  

Планирати полагање оптичких каблова подземно по постојећим трасама ТК канализације, 
у рову или у мини/микро рову. На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне 
мреже или у случајевима када је потребно хитно решити захтев бизнис корисника 
(привремено решење) планирати полагање оптичких каблова ваздушно, по постојећим 
трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 

Бежична приступна мрежа се примењује као привремено решење где не постоје услови 
за кабловску приступну мрежу.  
  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 ТV студија са ИП/МПЛС мрежом. 

Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали 
мањи број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на 
вишу раван телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних 
елемената. Уређај се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника 
полажу се бакарни (ДСЛ каблови). 
Мобилна телефонија 

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

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

- До комплекса за Објекат мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут 
минималне ширине 3m до најближе јавне саобраћајнице. 

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

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

- Код пројектовања и изградње Објекта мобилне телефоније обавезно је поштовање и 
примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. 
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КДС  
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ инсталација 

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

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

2.2.7. 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.  

Гробље. Комплекс Шпитаљског гробља формиран је у зони „А“ чија је претежна намена 
„становање“. 

Уређење и изградња насељског гробља (православно и католичко) вршиће се у складу са 
Законом о сахрањивању и гробљима (Службени гласник СРС, бр.20/77). Овим Планом није 
предвиђено „ширење“ површина за сахрањивање.  

2.2.8. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 
Према намени површина и режиму коришћења разликују се следеће категорије 

просторно-пејзажних објеката (нова терминологија), тј. зеленила (стара терминологија):  

Јавни просторно-пејзажни објекти: парк Краља Петра Првог и линијско зеленило 
(дрвореди, саобраћајна острва, предврт и паркинг простори); Просторно-пејзажни објекти 
специјалне намене - заштитно зеленило; Остали просторно-пејзажни објекти: зеленило у 
оквиру комплекса образовања, зеленило у оквиру спорта и рекреације, зеленило у оквиру 
пословне и пословно-производне зоне, зеленило вишепородичног и породичног становања, 
као и зеленило на водном земљишту. 

Парк краља Петра је формиран на површини од 1,5 hа као јавна зелена површина у 
пејзажном стилу са основном функцијом социјалном – за одмор, шетњу и игру, али и 
декоратвно-естетском и санитарно -хигијенском. Према функцији је извршено и зонирање 
парка на зону за активну рекреацију са спортским тереном на северу и трим стазама по 
ободу парка, зону дечије игре у западном делу и зону мирног одмора у дубини парка. Сам 
оквир парка представљају косине у ширини 5 м, са засађеним зимзеленим и четинарским 
шибљем. Парк је ограђен густим тампоном високог зеленила према  саобраћајницама и 
пијаци. Избор вегетације је одговарајући положају и намени парка, са добрим односом 
лишћара и четинара. Будући радови су само на редовном одржавању формиране парковске 
површине, није дозвољена изградња никаквих објеката, надстрешница, сенила, монтажних 
конструкција, ни спортских терена, могућа је евентуална замена застора на стазама, 
уградња новог парковског мобилијара (клупа, дечијег мобилијара) и садња нове вегетације. 
Постојећа површина под травњаком је 11260 м2, под спортским тереном је 1055 м2, остало је 
под стазама (око 2700м2). Планирано је да се задржи тај однос зеленила према тврдом 
застору 70%:30%. 

Као елементи јавних зелених површина доступним свим становницима града заступљени 
су дрвореди -линеарно зеленило у габариту улице. Њихове главне функције су повезивање 
свих зелених површина комплекса као и целог града у систем зелених површина и заштита 
од негативног утицаја саобраћаја. Могуће је у улицама чији габарити то дозвољавају, 
градским саобраћјницама II реда (ул. Млинска, ул. Влајкова, ул. Николе Скобаљића, ул. 
Ђермановићева, ул. Краља Петра), тако да је предвиђено прогушћавање дрвореда. Дуж 
тротоара потребно је засадити дрвеће са гушћим крунама које равномерно засенчују 
тротоар, односно пешаке, у топлим данима. Потребно је да дрворед буде густ и хомоген 
ради боље заштите од буке и аерозагађивања. Ради безбедног кретања саобраћајницама 
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треба садити дрвеће са правим деблима висине 2,5-3 м, најмање 1,5 м од ивице коловоза. 
Уобичајно је да се сади дрвеће у травнате траке дуж тротоара на растојању 6-10 м, што 
зависи од пречника крошње, висине крошње, облика и величине корена, потребе за сунцем 
или засеном, профила улице и др. Упоредо са линијском садњом дрвећа саде се и 
дрвенасто-жбунасте групације различите структуре и величине (форзиција, берберис, 
јуниперус). Скверове дуж саобраћајница оплеменити композицијом травњака и групом 
ниског шибља, које није више од 70-80 цм, што обезбеђује неопходну видљивост за возаче 
аутомобила. На предвиђеним паркинг местима планира се садња траве у растер елементе, 
као и садња дрвећа тако да се на два паркинг места сади једно дрво на (јавор, јасен). При 
избору биљних врста руководимо се њиховом већом биолошком вредношћу, тј. користимо 
врсте које са дужим вегетационим периодом, већим транспирационим капацитетом, 
отпорношћу на аерозагађење, односно градске услове, као и фитонцидне, бактерицидне 
врсте. Предложено дрвеће за дрворед је- Tilia sp. (липа ситнолисна и крупнолисна). Остале 
улице немају довољни габарит за садњу, због тога би требало да се предврту 
индивидуалних објеката нађу врсте које би преузеле фукције дрвореда. 

Заштитне зелене површине - просторно-пејзажни објекти специјалне намене 
спадају у категорију зелених површина ограничене намене, због специјализоване функције и 
ограниченог броја корисника. Налазе се у оквиру зоне Е, површине су око 6,3 hа. 
Специфичност просторно-пејзажног објекта, тј. његова специјална намена огледа се у 
близини пруге и нерегулисаног Рударског канала. Код избора врста ставити акценат на 
аутохтоне врсте озелењавања. На ширем подручју на минималној удаљености 10м од 
простора железничког подручја може се садити висока вегетација, препоручено је 
формирање тампон зона по ободу према другим наменама. Те зоне су састављене од више 
редова, у зависности од ширине саме зоне, са местимичним продувним и визурним 
прекидима и продорима. Имају пре свега заштитну функцију, изолују становање од 
саобраћаја и спречавају негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне 
садржаје. У оквиру тог појаса до реализације плана- формирања заштитне зелене зоне могу 
се задржати постојеће пољопривредне површине (ливаде и оранице) са наменом за трајну 
биљну приозводњу, са коришћењем стандардане агротехничке опреме и механизације без 
ограничења. У санитарно-заштитним зонама око објеката електроенергетске и 
водопривредне инфраструктуре, односно објеката намењених водоводу и трафостаница, 
формира се заштитно зеленило. Основна улога je заштита самих објеката од других намена 
и омогућавање нормалног функционисања, али и зашита од зрачења и других негативних 
утицаја према стамбеној, пословно-производној зони и спорту и рекреацији; остале фунције 
су естетско-декоративна и структурна. На простору који је предвиђен за комуналне 
делатности као земљиште јавне намене, уз трафостаницу засадити високо шибље и стабла 
лишћара у функцији визуелне и заштите према околним наменама. 

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

Зелене површине у комплексу основне школе  треба да задовоље две основне 
функције: стручно-огледну и фискултурно-рекреативну. Школско двориште је 
најфреквентнији део комплекса, предвиђено је за окупљање деце у време одмора и за 
школске приредбе и скупове. Зелене површине се постављају ободно, са функцијом 
изолације самог комплекса од саобраћајница и индивидуалног становања.  
 Зелене површине у оквиру спорта и рекреације- поспешују рекреативну функцију. 
Зеленило мора бити присутно са минимум 40% од укупне површине у комплексу спортских 
објеката. 
 Зеленило у оквиру објеката комуналне делатности- за зелене површине, које се 
обрађују кроз Урбанистички пројекат општа начела су формирање обавезаног тампон 
појаса зеленила око сваког комплекса у функцији заштите од негативних утицаја 
саобраћаја и других околних делатности. Нарочито водити рачуна о простору пијаце 
која се према југу наслања на парк. 
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 Зеленило пословно-производне зоне класификује се у две групе: спољно зеленило - 
подигнуто изван производног простора и служи као заштита од шкодљивих емисија (гасова, 
пара, прашине) и/или треба да ограничи непожељне ефекте продирањем у погоне, 
унутрашње зеленило - подигнуто у фабричком производном простору има карактер 
ограниченог коришћења, јер га користе само радници фабрике. Санитарно-заштитне зоне су 
уређене територије између извора загађења и стамбене зоне града различите ширине. 
 Основна намена зелених површина стамбеног блока је побољшање животне средине 
и микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор 
становника у средини блиској природној.  
 Зеленило ограничене намене је престављено породичним вртовима. Код зелених 
површина у оквиру парцела породичног становања, који су у највећој мери заступљени у 
обухвату, би требало да се тежи већем нивоу озелењавања, нарочито декоративном 
предврту, релативној уједначености, као и њиховим повезивањем, међусобним као и са 
зеленилом у блоку. Индивидуални вртови су веома важни, како са санитарно-хигијенског 
становишта, тако и са декоративно-естетског и психолошког. 
 Зеленило на водном земљишту. Иако се ради о водном земљишту могуће је уређење 
постојеће вегетације на регулисаном речном кориту, а према мишљењу и условима ЈВП 
''Србијаводе''. Урађена је уређена техничка документација и изведени регулациони радови 
за корито реке, за деоницу кроз град до СРЦ-а, а према Плану детаљне регулације за 
регулације за регулацију корита реке Ветернице и уређење леве и десне обале од СРЦ 
"Дубочица" до моста у ул Др. Јована Кашиковића у Лесковцу, од марта 2006. Према главном 
пројекту који је реализован до метеоролошке станице важи следеће: дата је ширина минор 
корита од 6м, ширина нижег форланда је 6м са две пешачке стазе, ширина  вишег форланда 
је променљива са две пешачке стазе од 2м и травњаком минималне ширине 2м. На вишем 
форланду и то уз косине насипа могуће је постављање урбаног мобилијара - клупа и садња 
појединачног високог растиња, на растојању од 50м. На нижем и вишем форланду 
дозвољена је осим траве и садња ниског растиња (на површини до 3м2 и растојању до 50м). 
Између мајор корита (корита за велике воде) и насипа поред основне намене могућа је 
одвијање допунске, компатибилне активности под условом да није у супротности са 
основном наменом. Дозвољене активности: пешачење, трим, стаза здравља, рекреација на 
травнатој подлози дечје игре и. рекреација, излети, дечја игралишта, изложбе на отвореном. 
Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење животне средине 

УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И  УСЛОBИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 
ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ (СТАНОВАЊЕ, ПРИВРЕЂИВАЊЕ, УСЛУГЕ, 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ) 

2.3.1.Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене 

Зона "А" - површина „мешовите зоне“ где је претежно заступљено породично становање. 
На овом простору од 79h, заступљене су скоро све функције: мешовито становање, 
пословне, комуналне и централне делатности. По намени простор представља стечену 
обавезу на основу ГУП-а, на основу изграђене физичке структуре представља простор 
стечене физичке обавезе. 

Од изграђених компактних простора на подручју града, овај простор представља  један од  
најбоље инфраструктурно опремљених површина. 

Урбанистички параметри, а нарочито индекс изграђености (Iiz.)  и  индекс заузетости (Iza), треба 
да буду у функцији одрживог развоја подручја. 

Карактеристични су урбанистички параметри за овај простор – густина насељености не 
одговара једном градау а још мање  „централној градској зони“ ( „ЦЕНТАР ЈУГ“). – посебно индекс 
изграђености. 

Постојећи урбанистички параметри: 

 П   = 133,89 ха, 

 Гн  =  75 ст/ха, 

 Ииз=    0,13 (одговрајући параметар за „зоне куће за одмор“-Правилник "Службеном 
гласнику РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године.) 
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Планирани максимални урбанистички параметри (стечена планска обавеза – ГУП-а Лесковца): 

 П    =  133,89 ха, 

 Гн  =   200,00 ст/ха ( средња густина становања) 

 Ииз=    до 2,4   за новопланиране објекте, 
      до  3,2  у зони обнове и реконструкције, 
      до  4,2  у мешовитој и зони пословања 

 Иза=    до  50 % за новопланиране објекте, 
                                         до 70% у мешовитој зони, 
                                         до 80% у зони обнове и реконструкције 

Густина становања на нивоу ГУП-а  представља темељни чинитељ детаљнијег разликовања 
начина градње стамбених подручја, а тиме и планирања саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 
 На нивоу ПГР-е густина становања треба да буде полазни показатељ за прорачун очекиваног 
броја становника, а према чему се одређује површина зеленила, школе, вртићи, саобраћајна и 
комунална инфраструктура. 
 На простору ПГР4, густина становања није добро избалансирана. Евидентиране су концетрације 
локација са максималним искоришћењем (ромско насеље) кефицијента изграђености а самим тим и 
до велике густине блока или више блокова (нарочито оних који су локацијски популарни).Грађене су 
мање стамбене јединице на парцели са високим индексом искоришћености (ромско насеље и до 
100% искоришћености и неки стари делови стамбених насеља чији индекс искоришћености прелази  
и 80%) доводе велике густине. Vише таквих парцела у једном блоку доводи до низа других урбаних 
проблема. Густина насељености у границама ПГР-е је различита и креће се од 65 ст/ха до 250ст/ха – 
средња за цело подручје плана је 75ст/ха. 

ГУП-ом је прецизиран појам густине и његов ниво – максималних 200 ст/ха за зону „Б“ шири 
градски центар коме припада предметни план. 

Избалансирана средња вредност густине постиже се већом густином изградње односно 
повећањем Ииз (индекса изграђености) и смањењем индекса заузетости (тамо где је параметар 
прекорачио дозвољене вредности) – вишепороодичне зграде, блоковски начин изградње а мање 
породични самостојећи објекти мале спратности. 

Исказани показатељи густине становања одређују спратност, а тиме и могуће типологије стамбене 
изградње. 

Лесковац јесте насеље који је као град утврђен законом. 
Сви урбанистички параметри који важе за један град морају бити комплементарни са наменом 

грађевинског земљишта у појединим припадајућим насељима, функционалним урбанистичким 
целинама или зонама града. 

СТАНОВАЊЕ 
Основни циљеви:  
Становање заузима највећу површину у насељу која износи око 79,0 ha, тако да ће ова 

намена и даље у највећој мери заузимати површину насеља - Претежна намена 
становање. 

Као пратеће активности у оквиру становања могу се јавити:  
- задовољење друштвених потреба деце, омладине и одраслих, 
- снабдевање становника, 
- здравствена и социјална заштита, 
- културне, спортске, и друштвене активности општег карактера, 
- обављање занатских и услужнх делатности, 
- угоститељске услуге, 
- производне и пословне делатности мањег обима, уз обезбеђење услова заштите животне 
средине  и слично. 

За  површине и објекте општи урбанистички параметри су следећи: 
Градска мешовита зона са претежном наменом - становање са средњом густином 

изградње: 
     максималне вредности: 

 Гн  =    200,00 ст/ха ( средња густина становања) 

 Ииз=  до 2,4   за новопланиране објекте (на не изграђеном грађевинском 
земљишту) 

     до  3,2  у зони обнове и реконструкције, 
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     до  4,2  у мешовитој и зони пословања, 

 Иза=  до 50 % за новопланиране објекте,(на не изграђеном грађевинском      
земљишту) 

                                        до 70 % у мешовитој зони, 
                                        до 80 % у зони обнове и реконструкције, 
- производне делатности у овој зони се не могу дозволити. 

Зона становања обухвата зону мешовитог становања, зону породичног становања и зону 
породичног становања са радом (мала привреда).  

Мешовито становање је планирано у оквиру зоне „А“, уз постојеће и планиране јавне 
службе и друге јавне садржаје. Површина за мешовито становање је планирана за 
реализацију опште стамбене зоне - зоне са вишепородичним и породичним стамбеним 
објектима, са дозвољеним максималним степеном заузетости грађевинске парцеле и са 
могућношћу реализације и само пословних садржаја на грађевинској парцели.  

Породично становање је по површини највише заступљено у грађевинском подручју 
насеља. У зони „А“ је углавном заступљено породично становање са слободностојећим 
објектима, уз стварање могућности за погушћавање постојеће зоне становања „стварањем“ 
услова за вишепородичну стамбену изградњу (тоталном реконструкцијом појединих делова 
блокова), изградњом породичних објеката у низу и сл. – повеђањем индекса изграђености а 
смањењем индекса заузетости.  

Породично становање са радом (мала привреда) даје могућност да се у оквиру 
основног типа становања обезбеде просторни услови за обављање производних активности 
које су везане са услужним делатностима, од занатских радионица до мини погона за 
најразличитију производњу (пекаре, производња теста, пецива и колача, мањи производни 
капацитети, и тд.). Величина и просторна организација дела који се намењује пословању у 
склопу овог садржаја, разматраће се у конкретним случајевима зависно од величине 
парцеле, положаја у ширењу окружења, комуналне опремњености и задовољењу аспекта 
заштите човекове средине. Код овог вида становања потребно је посебно водити рачуна о 
организацији и уређењу парцеле породичног становања. Садржаји на парцели не смеју да 
утичу на аерозагађење, а озелењивање и начин ограђивања парцеле треба да допринесу 
квалитетнијем и лепшем микроамбијенту околног простора. 

На основу анализе постојећег стања, размештаја и изграђености у зонама становања, 
просторних могућности према валоризацији простора и очекиваног броја становника (ГУП), 
односно домаћинстава (просечна величина домаћинства - 3, тј. укупно у захвату ПГР-а до 
2025.године, планира се: 
- Заокружење постојећих стамбених зона и формирање нових на погодним локацијама а у 
континуитету са постојећим; 
- Квалитетна реконструкцију стамбеног фонда, (пренамена, санација равних кровова ) са 
бољим коришћењем простора за виши стандард становања и пратеће пословне активности; 
- Подизање квалитета  и основно опремање свих зона становања. комплетном 
инфраструктуром;  
- Да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и опремљености. Планирани 
смештајни капацитети су већи од очекиваног броја домаћинстава,  што је тренд који је 
присутан и у постојећем стању (двојно становање, могућност генерацијског раслојавања 
домаћинстава, исељавање из центра, пренамена у пословни простор) и потреба планираног 
оживљавања привреде; 
- У оквиру зона становања омогућити различите видове пословања (мала предузећа -  
породичне фирме, терцијалне делатности) за погодне намене, према условима зоне-целине, 
а које не угрожавају основну намену.  

Реализација зона становања, тј. изградња објеката је условљена одговарајућим нивоом 
комуналне опремљености (минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, 
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације).  

Организација намене становања заснована је на дефинисаним зонама и блоковима са 
различитим густинама становања и насељености.  



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 
 

55 
 

У Блоку 15, у протеклом периоду, формирана је УФЦ-а А2 вишепородичне стамбено-
пословне намене. Тоталном реконструкцијом више породичних стамбених објеката, 
формирана је целина на П=0,53ха са следећим урбанистичким параметрима: 

     Из=47,56% (дозвољено 70%) 
     Ииз=2,1 (дозвољено 4,2) 

Према исказаним параметрима дозвољено је повећање индекса изграђености и индекса 
заузетости што производи већу спратност од изграђене, уз задовољавање свих осталих 
урбанистичких параметара, на нивоу сопствене грађевинске парцеле вишепородичног 
стамбеног/стамбено-пословног објекта. 

Изградња социјалних станова вршиће се према посебном програму, а могућа је у Блоку 
21 – УФЦ А4. На површини од 0,24ха формирана је јединствена грађевинска парцела која у 
потпуности задовољава све урбанистичке параметре за изградњу овакве врсте објеката. 

За ову Зону карактеристична је појава "заједничких блоковских површина - 
грађевинско земљиште" нарочито у јужном делу Блока 12 (12а целина - простор између 
ул.Зеке Буљубаше и ул.Солунских Ратника) и Блока 22. То су  "планиране грађевинске 
површине" чија се изградња одвијала у оквиру њих и представља заједнички простор.   

У оквиру ових простора дефинисани су отворени концентрисани и линијски простори, 
интерне саобраћајне површине (колско-пешачке, колске, пешачке комуникације), приступни 
и отворени паркинзи, издвојени пословни и стамбени објекти.  Потребно је реконструисати и 
реализовати пешачке или колске комуникације уз постојеће или планиране објекте. 
Партерно уређење пешачких комуникација реализовати тако да чине целину, односно да се 
третирају јединствено и целовито. На овај начин остварује се функционално повезивање 
садржаја најатрактивнијих тачака унутар простора. За уређење ових површина, обавезна је 
израда "урбанистичког пројекта".  

Издвојени објекти, грађевинске парцеле и грађевинске површине (претежно приватне 
породичне зграде) не припадају напред наведеном простору и имају посебан третман у 
смислу примене урбанистичких правила грађења и уређења. 

Карактеристично за ову Зону јесу и: 
   Изграђени објекти породичног становања, који су легално саграђени а нису у складу 

са урбанистичким нормативима који важе за предметну Зону који се могу санирати и 
реконструисати у обиму неопходном за нормално функционисање а према посебним 
урбанистичким правилима уређења и грађења који важе за ову Зону. 
  Објекти породичног становања које се неформално развијало. 
Планирани облик становања је унапређење породичног а посебно  вишепородичног 

становања у Зонама и  Блоковима који су већ изграђени и где су могућности и потребе 
ширења површина и капацитета ограничени (могућа реконструкција и доградња постојећих, 
формирање нових површина „укрупњавањем“ грађевинских парцела и изградња нових 
стамбених садржаја и компатибилних делатности).  

Породично становање које се неформално развијало услед дугогодишње традиције 
популације (Ромско насеље „Подворце“), које је специфично и неодрживо. Развој и 
унапређење је даљом разрадом кроз ПДР. Неопходни су и други улазни параметри са 
специфичним правилима и урбанистичким параметрима. Ромско насеље „Подворце“ је 
посебна просторна, социјална и културна целина која је, као део града, укључена у градско 
ткиво кроз инфраструктурне мреже. Наизглед хаотичан и неуређен, изглед простора је одраз 
система вредности ове друштвене групе и треба га тако третирати и трајно функционално 
регулисати у склопу ПДР-е. Законске нормативе за становање, изградњу, опремање и 
изглед простора требало би прилагодити, са извесним степеном толеранције, оваквом 
начину живота (који последњих деценија губи обележја номадског начина живота) како би 
размишљања о том проблему попримила легалне токове градње. Овај простор, специфичан 
и различит, са великом густином насељености, треба стабилизовати као трајно насељен, 
кроз укључивање Рома у социјално окружење. Стратешки циљ, у том смислу је смањење 
конфликта и повећање прага толеранције за решавање проблема везаних за територију 
ентитета (материјална и духовна култура). 
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Дуж главних градских саобраћајница (градских магистрала, саобр. I и II реда), 
дозвољено је формирање комплекса услужних делатности – комерцијалне намене 
/станица за снадбевање моторних возила горивом, продајних салона, мегамаркета и сл./. 
Прилази комплексима се планирају преко сервисних саобраћајница у оквиру којих се они 
инфраструктурно опремају.  

РАДНЕ ЗОНЕ 
Под појмом „радне зоне“ подразумева се простор који је првенствено намењен 

привредним активностима („претежна намена“). На подручју Плана постоји формирана 
радна зона . Планом није планирана „нова“ радна зона нити „просторно „ ширење постојеће. 
У границама изграђене радане зоне „Д“ даља активност би се одвијала по програму развоја  
- реализација по ПГР-у.  

Простор – комплекс у оквиру постојеће радне зоне, се уређујуе у складу са савременим 
потребама уз могућност уситњавања и укрупњавања у складу са прописаним условима за 
формирање грађевинских парцела парцелацијом постојећих. 

Укупна површина предметне Зоне износи око 17,0 ха. 
За новопланиране садржаје (или тоталне реконструкције постојећих објеката) важе 

следећи урбанистички параметри: 
 - индекс заузетости грађевинске парцеле  је максимално 70%;  
- за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити противпожарни прилаз 

минималне ширине 3,5м; 
- у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити минимално 30% озелењених 

површина.  
Графичким прилогом бр. 5 - План намене површина дефинисана је доминантна намена 

као основна намена. Компатибилне намене основним наменама су оне у које се основна 
намена може трансформисати, а у складу са табелом 17. У случају урбане трансформације 
обавезна је израда одговарајућег плана и урбанистичког пројекта. 

       Табела 14. Табела основних и компатибилних намена 
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Јавне службе + + + - - - + + - - 

Зеленило - + + - + + - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - 

Становање + + + + + + + + + - 

Услуге + + + + + + + + + - 

Привређивање + + + + + + - + + - 

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

Vодно земљиште - - - - - - - - - + 

Шумско земљиште - - - - - - - - - + 

 
Могуће пратеће намене су функције које могу да буду допуна основној намени, али само 

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

2.3.2. Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
У складу са Планом, урбанистички пројекти ће се радити за потребе урбанистичко-

архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде 
локације. Урбанистичким пројектом за урбанистичку-архитектонску разраду локације, може 
се утврдити промена и прецизније дефинисање планираних намена, у оквиру планом 
дефинисаних компатибилности, без спровођења процедуре измене плана. 

Урбанистички пројекат ради се за целину дефинисану планом (грађевински комплекс). 
Дозвољена је фазна реализација простора, унутар целине за коју се прописује Урбанистички 
пројекат. Фазност реализације дефинисати Урбанистичким пројектом, у складу са правилима 
парцелације (минималном и максималном) парцелом. 

 
Урбанистички  пројекат неопходно је урадити за површине и објекте:  

 У „контакт зони главних градских саобраћајница“ за евентуалну изградњу објеката 
компатибилних садржаја, 

 На површинама јавне намене уколико се укаже потреба за изградњу садржаја и 
објеката од јавног интереса – простор садашње робне и кинеске пијаце. Планирана је 
изградња комбиноване специјализоване/зелене пијаце, 

 За површине и објекте у Блоквима и деловима Блокова где је заступљена   
"заједничка блоковска површина - грађевинско земљиште", 

 У случају трансформације породичног у вишепородично становање,  
 За појединачне грађевинске парцеле и објекте, који не задовољавају минималне 

урбанистичке параметре за предметну Зону, у циљу провере прописаних параметара за зону. 

 
2.4. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  ИЗГРАДЊЕ 

Одговорно и штедљиво поступање са енергентима, којих има све мање, захтева 
ефикасан рад на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, као и на 
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 
технологије у својим објектима. 

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 при том се не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље 
своје потребе, може се говорити и о одрживој изградњи. Одржива изградња подразумева 
правилан избор локације, добру оријентацију објекта, употребу грађевинских материјала који 
нису штетни по окружење (еколошких материјала), постизање енергетске ефикасности самог 
објекта (добра изолација, уградња квалитетних прозора и других отвора на фасади). 
Одржива изградња мора да осигура квалитет градње (конструкција и обликовање) и 
трајност, уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 

Енергетска ефикасност изградње постиже се: 
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђењa унутарнасељског 
комуницирања ради смањења коришћења моторних возила, 
- изградњом објеката за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије 
(коришћењем локланих обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења, 
- сопственом производњом енергије, 
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу 
и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација земљишту 
заузетом изграђеним објектима. 
Енергетска ефикаснот изградња објеката обухвата следеће мере: 
- обезбеђење одговарајуће унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем 
за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се 
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температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока 
ваздуха, влажности и ћистоће ваздуха), 
- замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета 
осветљености, 
- замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природан 
гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација 
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере, 
- максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објеката (орјентација зграде 
према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл. 
- подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент 
за шетњу, вожњу бицикла и сл.) 
- топлотном изолацијом зидова, кровова и подних површина, заменом и санацијом прозора 
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере. 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у 
супротности са другим суштинским захтевима, као што су 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 и мере  заштите животне средине и живота и здравља људи 
На основу процене могућег еколошког оптерећења појединих просторних целина, могу се 

издвојити следеће, релативно хомогене зоне и појасеви са ризиком од загађивања животне 
средине:  

 коридори државних путева другог реда са саобраћајним оптерећењем већим од 2000 
возила/дан; 

 подземне и површинске воде разноврсним токсичним материјама које се користе у 
индустрији и пољопривреди (лекови, боје, пестициди, минерална ђубрива и сл.), 
неразградљивим материјама (пластика и сл.) и кабастим отпадом из домаћинстава. 

Основни циљ коме се тежи уређењем простора јесте: заустављање деградације и 
унапређење квалитета животне средине. 

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

 унапредити квалитет становања; 

 превентивно штитити планиране активности /првенствено у радним зонама, у циљу 
спречавања потенцијалних будућих загађења; 

 ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 

 прикључити што већи број корисника на централизовани систем грејања (топловод или 
гасовод); 

 уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања 
грађана, на смањење коришћења моторних возила;   

 успоставити зоне заштитног зеленила око железничке и путне инфраструктуре (пруге и 
градских магистрала –саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 

2.5.2. Мере заштите културно-историјских споменика и амбијенталних целина 

Концепција урбанистичке заштите полази од потребе очувања урбанистичког и 
архитектонског наслеђа, које је од највећег значаја за очување континуитета и идентитета 
сваке градске средине. 
 Завод за заштиту споменика културе Ниш, надлежна институција за мере заштите 

културних добара  на подручју Града Лесковца, издала је "Акт" о условима чувања, 

одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара  која 
уживају претходну заштит од значаја за План генералне регулације 4, Града Лесковца 
(бр.2017/1 од 11.02.2014.год.). 
Одредбе "Акта" уграђене су, у целости, у План. 
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I       НЕПОКРЕТНА   КУЛТУРНА   ДОБРА  У  УРБАНИСТИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Предметно подручје Плана генералне регулације 4, Града Лесковца садржи веома богато 

градитељско наслеђе, које сведочи о значајним дометима становништва овог дела земље 
не само у области градитељства већ и у културном, историјском и економском развоју у 
дугом временском периоду. 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 планским документима. Сходно томе кроз 
треба сагледати услове и мере заштите непокретних културних добара и добара под 
претходном заштитом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну 
заштиту. Планом треба створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у 
функцији најбољег развоја и напретка средине. То се подједнако односи на све врсте 
непокретних културних добара. 
 Планом се дефинише место културног наслеђа и утврђују начелни, општи услови и мере 
заштите, као и поступак прикупљања  и обраде података и израде посебних услова и мера 
заштита. 

II   ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ 
ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ  

 На подручју обухваћеном Планом налази се пет споменика културе, пет добара која 
уживају предходну заштиту и више добара која имају споменичка својства. 
С обзиром на познату чињеницу да се на овом простору налази велики број објеката  и 
локалитета које треба уврстити у Планове, стручна служба Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, није у могућности да, без неопходних средстава за рекогносцирање терена 
евидентирање објеката са споменичким вредностима, врши неопходна истраживања и 
формира евиденцију. 
 
УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
      На територији обухваћеној планом постоји низ заштићених објеката и објеката у 
претходној заштити који у планској документацији морају бити третирани у складу са 
Законом о заштити културних добара. На њима се не могу планирати било какве измене 
урбанистичких и архитектонских параметара. Њихову заштићену околину представљају све 
належуће парцеле суседних објеката и за све радове је неоходно прибавити услове и 
сагласности Завода за заштиту споменика културе Ниш. 

Споменик културе 
- Кућа народног хероја Косте Стаменковића, улица Топличког устанка (раније ул.Димитрија 

Туцовића) (СК 39) 
- Грађанска кућа у улици Владе Ђорђевића, бр.23 (СК 282) 
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- Зграда Привредног суда угао улица Пана Ђукића и Благоја Николића (СК 364) 
- Зграда седишта информативне организације „Наша Реч“, улица Млинска, бр.42 (СК 265) 
- Грађанска кућа у улици Млинској (раније ул.Иве Лоле Рибара), бр.66 (СК 284) 

ДОБРА  КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ  ЗАШТИТУ  НА  ТЕРИТОРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ   
РЕГУЛАЦИЈЕ  4,  ГРАДА   ЛЕСКОВЦА 
- Зграда у улици Млинској, бр.2 
- Зграда у улици Доситеја Обрадовића, бр.32 
- Зграда у улици Максима Ковачевића, бр.22 
- Зграда у улици Максима Ковачевића, бр.28  
- Зграда у улици Максима Ковачевића,бр.33. 

ДОБРА  КОЈА  ИМАЈУ  СПОМЕНИЧКА  СВОЈСТВА    
A 

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. 
Могућа је њихова доградња односно уклањање 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 користити 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 Млинској бр.4, 20, 34, 62, 86, 
- Зграда Дуванске индустрије у улици Краља Петра I, 
- Објекат железнице, магацин, иза зграде Дуванске индустрије, 
- Објекат на улазу у Шпитаљско гробље, 
- Зграда у улици Јована Цвијића, бр.11, 
- Зграда у улици Жике Илића- Жутог, бр.24, 
- Зграде у улици Доситеја Обрадовића, бр.22, 53, 
- Зграде у улици Пана Ђукића, бр.41, 43, 44, 88, 
- Зграда у улици Максима Ковачевића, бр.6, 
- Зграда у улици Јанка Катића, бр.14, 
- Зграда у улици Влајкова, бр.4, 
- Зграде на тргу Народних Хероја, бр.1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 
- Зграда у улици Црнотравска,бр. 1, 
- Зграде у улици др.Јована Кашиковића, бр.8, 13, 25, 34. 

 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. Потребно 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 историјских делова објекта. Њихово навођење је овде само у смислу 
афирмације. Завод би у овом случају издавао услове као смернице за пројектовање и 
прихватио обавезу за пружање сваке друге помоћи, али само уколико постоји спремност за 
очување вредности старог објекта.    

Ове карактеристике важе за следеће објекте: 
- Зграде у улици Јована Цвијића,бр.4, 6, 7, 73 
- Зграде у улици Николе Скобаљића, бр.33, 63, 69, 73, 74 
- Зграде у улици Жике Илића – Жутог,бр.11, 22, 28 
- Зграде у улици Доситеја Обрадовића, бр.24, 26, 51, 55 
- Зграде у улици Благоја Николића, бр.45, 47, 64, 66 
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- Зграда на углу Пана Ђукића и Максима Ковачевића 
- Зграде на улици Владе Ђорђевића,бр.11 
- Зграде у улици Максима Ковачевића, бр.10, 34 
- Зграде у улици др.Јована Кашиковића,бр.27, 29 
- Зграда у улици Млинској, бр.54. 

III   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, неоходно 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 Плана. 

До  израде посебних услова заштите који ће се израдити тек након обезбеђивања услова 
за рад на терену, важе следећи услови заштите непокретних културних добара: 
1. Сви радови на непокретним културним добрима (споменику културе, знаменитим местима 

и спомен обележјима), односно њиховој заштићеној околини, могу се изводити само под 
условима Завода за заштиту споменика културе Ниш и на начин утврђен  одредбама 
Закона о културним добрима; 

2. Забрањује се свако ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и 
вршење било каквих радова који могу нарушити својства непокретног културног добра; 

3. Забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра на овом подручју у 
сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем, или на начин који 
може довести до његовог оштећења; 

4. У заштићеној околини непокретних културних добара, као и на простору самих културних 
добара, при свакој врсти радова обавезна су предходна истраживања Завода за заштиту 
споменика културе Ниш, коме се ова истраживања морају омогућити; 

5. Планским мерама не сме бити угрожен интегрите, нити споменичка својства добара; 
6. Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и 

презентацију добара под заштитом; 
7. На знаменитим местима, на парцели заштићених добара и на парцелама њихове 

заштићене околине, није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито 
не одобри посебним условима; 

8. На заштићеним добрима и на њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви 
радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без предходно 
прибављених услова и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

9. 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; 

10. 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. 

11. Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром, или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава 
с пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. 
Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује или да се 
изводе било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра 
без претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода. 

12. 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 претходном 
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заштитом. АКТ О МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује надлежни Завод, 
прибавља се пре израде Акта о урбанистичким условима. Пројектна документација 
(ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ) доставља се надлежном Заводу на сагласност: 

13. Планом генералне регулације 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 споменичких вредности; 

14. Све интервенције предвиђене Планом генералне регулације, које се ма на који начин 
односе на заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, могу 
се предузимати само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод 
за заштиту споменика културе. 

IV 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 као део активности на спровођењу Плана. 
1. Обезбедити услове за израду посебне студије о валоризацији непокретних                           

културних добара и добара под претходном заштитом на територији подручја    
обухваћеног границама Плана, која треба да садржи све релавантне податке о свим 
објектима, или локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити 
конкретни појединачни услови и мере заштите (Студију израђује територијално надлежни 
Завод за заштиту споменика културе Ниш, а финансира од стране инвеститора израде 
Плана). 

2. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 
потпуне генералне стручне и техничке документације свих утврђених непокретних 
културних добара и евидентираних добара под претходном заштитом. 

3. Планом генералне регулације треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну 
заштиту непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, 
конзерваторско-рестаураторским радовима  и другим одговарајућим методама,  а пре 
свега укључивањем у даље развојне токове. 

4. Планом генералне регулације предвидети обавезу 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 сличним интервенцијама 
на непокретним културним добрима треба планирати са највећом одговорношћу само у 
изузетним, оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за 
заштиту споменика културе Ниш. 

6. Планом генералне регулације треба створити предуслове за корекцију свих                                                                                                                                                                                     
негативних појава у односу према непокретним културним добрима и добрима која 
уживају претходну заштиту. То се пре свега односи на елеминисање планираних и 
реализованих интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају 
споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и 
непожељне интервенције на појединим заштићеним објектима. 

7. Планом генералне регулације инсистирати на успостављању хармоничног просторног 
склада у амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, 
ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које 
доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва у 
обухваћеном простору. 

V  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА И МЕРА ЗАШТИТЕ 
1. Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде 

плана, а нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и т.сл. 
2. Услови и мере заштите, поред текста садрже и графичке прилоге који илуструју изложене 

податке и ставове и чине саставни део акта о условима и мерама заштите.  
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3. Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно 
чини и саставни део документационе основе плана.            

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

2.5.2.1. Јавне саобраћајне и пешачке површине 
У циљу обезбеђивања несметаног кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 

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

Тротоари и пешачке стазе 

 максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно на 
правац кретања, треба износити 2%;  

 у коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное или 
друге препреке;  

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

Пешачки прелази 

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

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

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

Места за паркирање 

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

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

 број потребних паркинг места одређује се према следећим нормативима:   

 на паркиралиштима уз вишепородичне стамбене, стамбено-пословне и пословно-
стамбене објекте, и уз објекте осталих намена за јавно коришћење, предвидети најмање 5% 
места од укупног броја места за паркирање;  

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

2.5.2.2. Прилази до објеката и знакови за орјентацију 
Прилазе до објеката предвидети се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена 

или је мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешач. површ. и прилаза до објекта врши се:  

- рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76цм;  
- спољним степеницама и степеништем и подизним платформама, за висинску 
разлику већу од 76цм. 

Рампе за пешаке и инвалидска колица. Савладавање висинских разлика до 76цм  
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 15м; рампе дуже од 6м, а 
највише до 9м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 
150цм (изузетно 140цм);  
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90цм;  
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- су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5цм, ширине 5-10цм и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70цм, 
односно 90цм;  
- 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 120цм;  
- најмања ширина газишта треба бити 30цм, а највећа дозвољена висина степеника 15цм; 
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 50цм 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 90цм, (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 140цм, са погонским механизмом, ограђен заштитном оградом.  

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

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

Општа правила грађења, која важе за новопланиране површине и објекте, за објекте 
тоталне реконструкције,за „новоформираме површине укрупњавањем грађевинских 
парцела“ и све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:  
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8°MCS; 
- при пројектовању и грађењу објеката обавезно је придржавати се Закона о заштити од 
пожара (Службени гласник РС, бр. 111/09);  
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 
складу са Законом о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) и 
другим законским и подзаконским актима;  
- уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору 
обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, 
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести 
надлежну установу за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не 
униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у ком су откривени; 
- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или 
минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе и да 
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 
-  јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и 
градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогуће несметан 
приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица Службени гласник РС, бр. 18/97);  
- изградњу склоништа вршити у складу са условима које поставља МУП-Управа за ванредне 
ситуације и важећим техничким нормативима за склоништа. 

Услови градње се дефинишу у складу са поделом земљишта на грађевинско и водно 
земљиште.  
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3.1.Грађевинско земљиште 
Грађевинско земљиште се налази у оквиру граница грађевинског подручја плана.  

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

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

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора да има облик 
паралелограма или трапеза. Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на 
јавну површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину.  

Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из 
овог Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу 
величине, облика, ширине и других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони 
у којој се налази. 

У границама Плана, посебно у Зони „А“  - „стечене обавезе“ јесу катастарске парцеле 
изграђених објеката без грађевинске дозволе (у процесу легализације), који се прихватију 
планом, у оквиру грађевинског подручја које због своје површине, облика, положаја, 
неодговарајућег приступа на  површине јавне намене или из других разлога, не могу 
рационално уредити  и користити. У тим случајевима се формира грађевинска парцела 
којом се одређује земљиште за редовну употребу изграђених објекта (до покретања и 
спровођења поступка урбане комасације), као земљиште испод објекта и земљиште око 
објекта у површини која је одређена као минимална за формирање нових грађевинских 
парцела за зону у којој се објекат налази.  

Земљиште за редовну употребу објекта јесте земљиште испод објекта и земљиште 
око објекта, које испуњава услове за грађевинску парцелу (ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И 
ИЗГРАДЊИ  - Сл. гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – УС и24/11 - Члан 70.) 

Формирање грађевинска парцела којом се одређује земљиште за редовну употребу 
изграђених објекта  без грађевинске дозволе (до покретања и спровођења поступка 
урбане комасације) ради се у сл. случајевима: 

 постојећа катастарска парцела на којој је објекат изграђен  представља само 
земљиште испод објекта, 

 постојећа катастарска парцела на којој је објекат изграђен  представља земљи-
ште испод објекта и не изграђену површину која нема потребну – минималну површину 
дефинисану овим Планом ( не задовољава урбанистичке параметре), 

 постојећа катастарска парцела где је у поступку конверзије права коришћења 
потребно утврдити земљиште за редовну употребу постојећег објекта, када је власник 
објекта физичко или правно лице, а као носилац права коришћења на грађевинском 
земљишту на коме је објекат изграђен уписана јединица локалне самоуправе, аутономна 
покрајина, Република Србија или правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе, 
аутономна покрајина или Република Србија или друго правно, односно физичко лице. 

 Када се ради о објекту за који је поднет захтев за легализацију и за који је 
надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације, односно за који је донето 
решење о легализацији у складу са раније важећим законом, када је такав објекат 
изграђен на грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења,  односно  
власник  уписана  јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, Република Србија, 
односно лица чији су они оснивачи. 

Ако је неопходна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, за формирање 
грађевинске парцеле потребна је примена правила садржаних у важећем планском 
документу, која се нарочито односе на положај постојећег објекта у односу на регулацију 
и границе катастарске парцеле, услове и начин обезбеђивања приступа  парцели,  општи  
минимум  у  погледу површине који парцела мора испуњавати у односу на намену 
постојећег објекта или се примењују општа правила  за  формирање  грађевинске  
парцеле прописана у подзаконском акту којим су утврђена општа  правила  за  
парцелацију,  регулацију  и изградњу. 
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Дефинисани положај грађевинске линије у односу на регулациону је обавеза, док је 
приказ физичких структура орјентациони. 

3.1.2. Општа правила грађења  
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката 

на појединачним грађевинским парцелама, а дата по претежним наменама по зонама, 
урбанистичким функционалним целинама и подцелинама.  

Правила се примењују: 
- за директно спровођење - издавање Локацијске дозволе.  
- за израду Урбанистичких пројеката 
- као смерницу за израду Планова детаљне регулације.  

Напомена: Регулациона линија планом је одређена у односу на осовинску линију јавног пута у 
зависности од функције и ранга пута. Планирана грађевинска линија се одређује у односу на 
регулациону линију и односи се на изградњу нових објеката. Сви затечени постојећи објекти свих 
намена који су делом или у целини испред планиране нове грађевинске линије а нису у коридору 
планиране нове регулације се задржавају, а њихова обнова, реконструкција, доградња или надградња 
може се вршити у оквирима њихових постојећег габарита по правилима која се односе на планирану 
претежну намену. Грађевинска линија надземних делова објеката се одређује према постојећој 
грађевинској линији већине објеката на истој регулацији. Она је по правилу на грађевинском 
земљишту 5m од спољне регулације, 3m од спољне регулације , па и на самој регулацији . 

Објекти ових намена градиће се према правилима уређења и следећим општим и 
посебним правилима грађења: 

Намена објеката и простора  
-  основна намена  -  према карти намена површина 
- компатибилне намене /као пратеће /мешовите и основне на парцели/ могу се градити под 
условом да парцела својом величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за 
прикључак на саобраћајну и комуналну инфраструктуру пружа те могућности, уз услов 
обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у окружењу. 
Компатибилне намене дате су у посебним правилима за сваку намену. 
- није дозвољена намена објеката који могу да угрозе основну намену са било ког аспекта. 
Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину буком, вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који по 
архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.  

Типологија објеката  
Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу типологију објеката:  

-  слободностојећи - објекат не додирује ни једну суседну границу грађевинске парцеле; 
-  у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске 

парцеле); и 
- у прекинутом низу или једнострано узидани ("двојни") - објекат на парцели додирује само 
једну бочну линију грађевинске парцеле. 

Општа правила парцелације  
Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу, 

непосредно или преко приступног пута, минимална ширина приступног пута дефинише се за 
сваку намену посебно. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима.  
Положај објеката на парцели - 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. 

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена: 
- изградња нових објеката, 
- доградња објекта. 
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Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
- У претежно изграђеним потезима грађевинска линија се усклађује са претежном 

грађевинском линијом тј. са позицијом већине изграђених објеката у уличном низу, 
комплексу или блоку 

- У неизграђеним потезима објекте  градити на грађевинској линији на растојању минимум 
5м од регулационе линије  (уколико посебним правилима није другачије дефинисано). 

- За објекте који  имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза  
грађевинска линија се утврђује кроз Локацијску дозволу. 

- Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије 
даје се могућност реконструкције, адаптације  и санације тог дела објекта, уколико  не омета  
јавну површину, тј. не прелази регулациону линију, саобраћајну  прегледност  или суседа  на 
планираној  грађевинској  линији, а доградња, изградња и надоградња су могуће само иза 
планом дефинисане грађевинске линије. 

Објекат се унутар грађевинске линије поставља тако да: 
- не омета сигурност саобраћајног кретања и прегледност раскрсница, објекте на истој и 
суседним парцелама.  
- правилно према странама света (инсолацији), 
- балкони, терасе и отворена степеништа не смеју прећи прописану грађевинску линију, 
- при рушењу целог објекта или делова објекта и њиховој поновној изградњи обавезно је 
поштовати планирану грађевинску линију,  
- грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног 
објекта на парцели.  

Положај објекта у односу на границе суседне парцеле и друге објекте на парцели 
дефинише се за сваку намену посебно. 

Индекси  
У обрачун индекса заузетости и изграђености улазе сви објекти на парцели.  
Подрумска етажа се не обрачунава у БРГП.  
Сутеренска етажа, чисте висине мах 2,4 м, се не обрачунава у БРГП. 

Висинска регулација  
Кота пода приземља је мин 0,2 м а мах 1,2 м од најниже коте  терена уз објекат.  
Висина етажа се одређује према намени. 
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе, искључиво за помоћни или пословни простор. 

Правила за постојеће објекте  
За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле 

мања од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, на странама ка 
суседу није дозвољено постављати отворе ниског парапета.  

Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу индекса  датих овим 
Планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова:  
- обезбедити потребан број паркинг места на парцели, 
- није дозвољено формирање отвореног степеништа за савладавање спратних висина на 
фасади објекта већ дограђена степеништа морају бити заштићена од спољних утицаја; 

Други објекат на грађевинској парцели 
На парцели се може лоцирати два или више објеката основне и пратеће намене у оквиру 

индекса изграђености и искоришћености земљишта, поштујући сва остала правила грађења, 
уколико правилима за појединачне намене није другачије прописано. 

Минимална удаљеност новопланираног објеката на истој парцели износи најмање 1/2 
висине вишег објекта. 

Приступ и смештај возила  
Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, уз препоруку да се 

претежни капацитет реализује у оквиру објекта.  
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Табела 15- Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно 

паркинг 
место на: 

Администрација, 
индустија,  
занатство,  
рекреација 

Управно-административни објекат 
м

2 

запослен 
40-60 
5-7 

Комунална предузећа 
м

2 

запослен 
23-35 
7-9 

Агенције 
м

2 

запослен 
25-35 
3-5 

Пословни простор 
м

2 

запослен 
45-60 
7-9 

Банке, поште 
м

2 

запослен 
30-45 
5-7 

Спортски објекти 
гледалаца према макс. 

капацитету 
8-12 

Индустрија 
м

2 

запослен 
100-150 

15-50 

Електросервис 
м

2 

запослен 
30-60 
4-6 

Занатске радње 
м

2 

запослен 
60-80 
3-5 

Магацини и складишта запослен 3-5 

Продавнице 

Робне куће 
м

2 

запослен 
100-150 

25-60 

Супермаркети м
2 

50-80 

Мешовита трговина м
2 

20-40 

Млекара, продавница хлеба м
2 

30-600 

Посластичарница м
2 

40-80 

Дуван, новине м
2 

20-30 

Пијаца тезга 4-6 

Техничка роба м
2 

25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

 кревети 5-8 

Здравствени објекти Домови за старе кревети 5-10 

 
Уређење парцеле 

Парцела се уређује у свему према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, 
зелене површине, партер и одводњавање.Минимални проценат зелених површина на 
парцели прописан је у оквиру посебних правила грађења за сваку намену. Површинске воде 
са једне парцеле не могу се усмеравати према другој. 
Правила за ограђивање грађевинске парцеле  

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 
0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м.  

Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни 
објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или 
транспарентна до максималне висине 2,20м. 

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може постављати на подзид чију висину 
одређује надлежна општинска служба.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади 
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м (или 
евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40м уз сагласност суседа).  

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују врши се на  начин 
који је утврђен одређеним правилником. 
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Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедоносни услови 
Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере 

заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, 
парцеле и захвата.  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима 
коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине, односно према 
потреби се ради документација са аспекта заштите животне средине. 

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних 
прописа Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена. 

3.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 

Поред општих правила  грађења  за наменске функционалне зоне и урбанистичке целине, 
важе и посебна правила уређења и градње која су дата по претежним наменама по 
целинама односно блоковима. 

Зона „А“: 
- претежна  намена:  СТАНОВАЊЕ (породични и вишепородични објекти), 
- компатибилне намене: објекти јавне намене (здравствена и социјална 

заштита, образовање, спорт и рекреација, специјално зеленило) и објекти 
услужних делатности, 

- „Линијски центар“ дуж град.саобр. II реда - ул. Влајкова, Радничка и Солунских 
ратника  (претежно објекти комерцијалних садржаја), 

„А -а“ 
 

Блокови 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 (мешовито становање), 16, 17, 18 и 19 

 
 Део Зоне „А“, у границама наведениг Блокова, представља „зону породичног становања 
обнове и реконструкције“. 

Заступљени су следећи објекти становања: 
1. Породични објекти – површине планиране за предметну изградњу су изграђене и нема 
простора за повећањем капацитета. Планирана је реконструкција, доградња и надградња 
постојећих објеката.  

- Обнова и реконструкција постојећих објеката могућа је под следећим условима: 

 Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру максималних параметара  
и дозвољених намена, датих за ову зону становања у оквиру правила уређења и грађења за 
новопланиране објекте или тоталне реконструкције постојећих објеката; 

 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. 

 Дозвољава се пренамена стамбеног простора у пословни у приземним стамбеним 
зградама  а делимично и на вишим етажама. 

 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 без сагласности власника 
суседног објекта, 

 Објекти који премашују дозвољене параметре на парцели не могу се дограђивати 
или надграђивати, дозвољена је само санација и текуће одржавање 
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- Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом: 
Постојећи пословни објекти и објекти породичне стамбене градње, до реализације 

простора (њиховог рушења), могу се санирати и реконструисати, у обиму неопходном за 
побољшање услова живота и рада. Неопходним обимом реконструкције објеката за 
побољшање услова живота и рада сматра се: 

 обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова 
грађевине у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту, без могућности 
промене намене; 

 реконструкција свих врста инсталација; 

 адаптација простора унутар постојећег габарита; 

 за објекте који немају санитарни чвор, дозвољена је доградња санитарног чвора 
максималне површине 12 м2. 
Обнова и реконструкција постојећих објеката не сме да наруши општа и посебна правила 

грађења за предметну зону, а то су: 
- У оквиру стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног типа може се дозволити 
изградња максимално 4  стамбене јединице.  
- На грађевинској парцели дозвољена је изградња само једног главног стамбеног објекта, 
једног помоћног објекта и ако то услови парцеле дозвољавају и једног пословног објекта. 
- У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за 
пословни простор, са пословањем које својом делатношћу неће угрозити примарну функцију 
становање. Део објекта који се намењује за пословне намене не може прећи трећину бруто 
површине главног објекта. 
- На грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два 
стамбена објекта, под условом да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за 
други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле. 
- У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: 
образовања, дечје и социјалне заштите, здравства, културе, информисања, верски 
објекти, под условом да задовољавају прописе и критеријуме за одговарајућу врсту 
делатности и услове непосредног окружења. 
- Код издавања услова за реконструкцију изграђених објеката чије је растојање до  
грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану, не могу се на суседним 
странама планирати отвори стамбених просторија.  
- На истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни 
објекат и помоћни објекти (летња кухиња, остава мања од 20 m2, гаража). 

Минимална површина новопланираних или новоформираних грађевинских парцела 
породичног становања: 

 за слободностојећи стамбени објекат................................................................. ..... 300м2   

 за двојни објекат............................................................................ .....400м2 (две по 200м2) 

 за објекте у непрекинутом низу................................................................................  150м2  

 полуатриумских објеката..................................................................................... ........130м2 

 у прекинутом низу............................................................... ..........................................200м2 

 стамбени и (помоћни и пословни објекат на парцели).. ......................................... 450м2 
Најмања ширина уличног фронта: 

 за слободностојећи породични стамбени објекат………………………...………...10,00m 

 двојни  објекат…………………………………………….......................16,00m (два по 8,00m)  

 објекат у непрекинутом низу………………………………………….......…………….  5,00m   

 Мањи производни објекти у оквиру зоне становања могу се градити као самостални 
објекти на парцели или у склопу стамбеног објекта у приземној етажи,  уколико је парцела 
већа од 600м2 и има минималну ширину уличног фронта 15,00м. 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 m. Удаљеност новог 
породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње или нестамбеног, 
може бити минимум 4,0 m. 
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Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног стамбеног 
објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације ............1,50m 

 Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације .................2,50m  

 Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта ..................................................4,00m 

 Први или последњи објекат у непрекинутом низу.......................................................1,50 m 
За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе 

грађевинске парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и 
на растојањима: 

 Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације …..1,00m                                                                    

 Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације……….3,00m 
Максимални дозвољени индекс (Иза) заузетости за новоформиране грађевинске 

парцеле је за: 

 Породично становање 50%; 

 Породично становање и пословање 40%; 
Максимални дозвољени индекс изграђености (Ииз) грађевинске парцеле је за: 

 Породично становање 1,0 

 Породично становање и пословање 1,0 /мин 30% озелењених површина. 

Највећа дозвољена  висина породичног стамбеног објекта је : 

 12м - висина до слемена објекта  

  Кота пода приземља стамбеног објекта може бити 1,20 м виша од коте нивелете 
прилазне саобраћајнице.  

 За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 
пода може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м 
савладава се унутар објекта). 

 Помоћни објекат - П (приземље), с тим што висина до слемена објекта несме прећи 
5,00м. Висина објеката на парцели не може да прелази висину главног објекта. 

 Пословни објекти у оквиру парцеле са главним породичним стамбеним објектом, висина 
до слемена објекта несме прећи 7,50 м.  

 Висина објеката на парцели не може да прелази висину главног објекта. 

  Кота пода пословног објекта може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара 
(денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта).  

Подземну етажу (подрумске или сутеренске просторије ) у стамбене и нестамбене намене 
предвидети уколико не постоје сметње геотехничке и геомеханичке природе. 

Правила грађења објеката породичног становања на парцелама чија је површина не 
задовољава  урбанистичке минимуме:  

  На грађевинској парцели чија је површина  и ширина фронта  мања од најмање утврђене 
површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта спратности 
П+1,  индекс изграђености до 1.0 и индекс искоришћености до 60%. 

 Катастарска парцела мање површине од 100м2, 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. 

Вишепородични стамбени објекти 
Изграђени су: 

 у оквиру УФЦ А2, 

 Блоковима 22 и 12. 
Планирана је изградња у оквиру: 

 УФЦ А4 и 

 На свим површинама у оквиру Зоне А где се створе урбанистички услови за изградњу 
објеката вишепородичног становања (спајањем више породичних  грађевинских парцела 
у једну, тоталном реконструкцијом дела или целог блока и сл.) 
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У оквиру простора ГУП-а, предметни објекти припадају  просторно функционалној целини I    
ЦЕНТАР са потцелином:  

- Ib - шири центар – шири градски центар – између првог и другог прстена градских 
магистрала;  

- Становање средњих густина (максималне Гн=200 ста-новника/ха) 

Изградња нових и обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:  

-  замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих 
овим Планом;  

-  реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови дати овим Планом;  

-  ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта; 

-  реконструкција постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 
Планом.  
Доградња и надградња равних тераса за вишепородичне и остале објекте 

- Вишепородични стамбени и остали објекти могу се реконструисати или доградити-
надградити тако да се грађевинске интервенције изводе на целој површини кровних равни. 
Целом површином кровне равни сматра се површина према класификацији зонирања са 
карактеристичним примерима, где се једним објектом сматра и објекат из више ламела (у 
равни или смакнутих) као и групе архитектонски идентичних објеката у зони. 

- Објектом се сматра зграда (група зграда) изграђена као једна архитектонско- 
грађевинска целина без обзира на број улаза (ламела), са или без дилатационих 
разделница, у непрекинутом низу, са грађевинском линијом која је паралелна са 
регулационом линијом, поклапа се с њом или су поједине ламеле повучене у односу на њу. 
Услови за реконструкцију објекта са равним кровом могу се дати само за појединачне 
објекте или за објекте у групама, где се подразумева јединствено и једновремено 
пројектовање, а извођење може бити етапно. 

- Приликом реконструкције или доградње - надградње крова обавезна је реконструкција 
целокупне фасаде објекта. 

- Дограђене - надзидане етаже ускладити са архитектонским и ликовним решењем 
постојећег објекта (типови отвора, секундарна пластика и друго) тако да се не мењају 
стилске карактеристике објекта. 

- Дограђена - надграђена етажа стамбене зграде мора имати намену за становање, 
уколико уговором и посебним условима није одобрена друга намена. Станови надзидане 
етаже морају поштовати постојећу структуру станова, посебно последњег спрата, као и 
постојеће инсталационе вертикале, димњачке и вентилационе канале и друго. Могуће је и 
повећати површину станова у поткровљу у односу на ниже спратове, уз поштовање 
инсталационих вертикала. 

- Висина венца по целом обиму доградње - надградње поклапа се са постојећом висином 
венца, изузев ако посебним условима није другачије одређено (због уклапања висине венца 
са суседним објектима и сл.).   

- Према прописима, уколико се дограђује још једна етажа обавезна је уградња лифта. Ако 
се лифт не уграђује обавеза је инвеститора/извођача и крајњих корисника да писмено и 
оверено у суду даје изјаву којом прихвата све евентуалне последице проузроковане 
непостојањем лифта. 

Могући начини обликовања дограђене - надграђене етаже: 
а) Повучена последња етажа од фасаде објекта, односно грађевиске линије према улици 

или габариту објекта. Етажа може тада имати пуну спратну висину, без могућности изградње 
корисних површина над њом, већ само кровни покривач малог нагиба - плитак кров. Зона 
осталог дела постојећег равног крова може се радити као проходна или непроходна тераса 
са покривачем испод нивоа постојећег венца. 

б) Коси кров са почетном висином постојећег венца у зависности од нагиба и геометрије 
крова. Нивои изнад осовине надграђене етаже (тавански простор) не могу се формирати као 
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независне корисне површине већ само као галеријски делови етаже - дуплекс станови или 
заједничке просторије зграде. 

в) Мансардни кров максималне висине прелома косих равни од 1.60м рачунајући од коте 
готовог пода до плафонске завршне облоге на месту прелома косих равни. Нагиби кровних 
равни су максимално 70 степени по обиму фасаде и максимално 30 степени за остали део 
крова. За евентуални тавански простор важе одредбе као под б).  

Није дозвољена изградња мансардних кровова у виду тзв. капа са препустима изван 
хоризонталног габарита објекта. 

г) Поткровље обликовано према савременим архитектонским тенденцијама уз поштовање 
свих наведених општих правила, важећих прописа, стандарда и основних архитектонско- 
естетских принципа (равнотежа маса, ритам, добре пропорције, хармонија и др.). 

Евентуални тавански простор изнад поткровне етаже може се користити за заједничке 
просторије зграда, евакуационе противпожарне путеве и сл. Изузетно се може користити и 
као проширење стамбеног простора поткровне етаже (за собе за спавање и купатило) по 
систему дуплекс станова.                

На основу општих правила грађења, обавезна је израда архитектонског и конструктивног 
решења у више варијанти, које се доставља надлежној служби. При изради техничке 
документације и извођењу доградње-надградње, потребно је водити рачуна о статичкој 
стабилности објекта. 

Услови за формирање нових грађевинских парцела за изградњу вишепородичних 
стамбених објеката, укрупњавањем постојећих породичних грађевинских парцела или 
тоталном реконструкцијом дела или целог Блока: 

Урбанистички параметри, а нарочито индекс изграђености (Iiz.)  и  индекс заузетости (Iza), треба 
да буду у функцији одрживог развоја становања на предметном простору. 

Карактеристични су урбанистички параметри за  овај простор – густина насељености не 
одговара једном граду а још мање  „централној градској зони“   ( „ЦЕНТАР ЈУГ“). – посебно индекс 
изграђености. 
Планирани максимални урбанистички параметри (стечена планска обавеза - ПГР града Лесковца): 

 Гн  =   200,00 ст/ха ( средња густина становања) 

 Ииз=    до 2,4   за новопланиране објекте (не изграђено грађевинко земљи-  ште ) 
      до  3,2  у зони обнове и реконструкције, 
      до  4,2  у мешовитој и зони пословања 

 Иза=    до 50 % за новопланиране објекте(не изграђено грађевинко земљи-  ште ) 
                                         до 70% у мешовитој зони, 
                                         до 80% у зони обнове и реконструкције 

 На простору Зоне А, густина становања није добро избалансирана. Евидентиране су концетрације 
локација са максималним искоришћењем (ромско насеље) кефицијента изграђености а самим тим и 
до велике густине блока или више блокова (нарочито оних који су локацијски популарни). Грађене су 
мање стамбене јединице на парцели са високим индексом искоришћености (ромско насеље и до 
100% искоришћености и неки стари делови стамбених насеља чији индекс искоришћености прелази и 
80%) . Више таквих парцела у једном блоку доводи до низа других урбаних проблема. Густина 
насељености у границама ПГР-е је различита и креће се од 65 ст/ха до 250ст/ха – средња за цело 
подручје плана је 75ст/ха. 

ГУП-ом је прецизиран појам максималне средње густине – 200 ст/ха за зону „Б“ шири 
градски центар коме и припада предметни план. 

Избалансирана средња вредност густине постиже се већом густином изградње 
односно повећањем Ииз (индекса изграђености) и смањењем индекса заузетости (тамо 
где је параметар прекорачио дозвољене вредности) – вишепороодичне зграде, блоковски 
начин изградње а мање породични самостојећи објекти мале спратности. 

Исказани показатељи густине становања одређују спратност, а тиме и могуће 
типологије стамбене изградње. 

Да би се, у наведеним Блоковима предметне Зоне, постигла избалансирана средња 
вредност густине изградње („урбана трансформација“), потребно је да се Блокови, где је 
заступљена изградња чисто породичног становања, трансформишу у Блокове мешовите 
изградње са претежном наменом – вишепородично становање.  
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За новопланиране површине и објекте формиране тоталном реконструкцијом 
дела Блока или целог Блока , урбанистички параметри су следећи: 

 Грађевинска парцела у овој зони може да се намени и за чисто пословање и то из 
области трговине на мало, угоститељства, здравствене и социјалне заштите, културне и 
друштвене активности општег карактера. 
Оптимална спратност вишепородичног стамбеног објекта је  По+П+4+Пк, максимална  
По+П+8 (максимална спратност важи само у случају трансформације на нивоу грађевинског 
блока). 
Производне делатности у овој зони се не могу дозволити. 

 Напред наведене вредности се могу постићи формирањем УФЦ-а у оквир једног Блока  
или у оквиру граница целог Блока. То подразумева „спајање више грађевинских парцела 
породичне изградње у једну“ односно стварање урбанистичких услова за изградњу више од 
једног вишепородичног објекта. 
Напред наведени урбанистички параметри омогућују инвеститорима оптималне услове 
изградње, а граду  избалансирану средњу вредност густине становања. За овакав начин 
изградње обавезна  је израда „Урбанистичког пројекта“. 
 На површинама наведених Блокова, дозвољена је изградња вишепородичних објеката у 
виду  „изолованих ВП објеката“ у Зони породичне изградње. Код ове врсте изградње 
урбанистички параметри су строжији, а инвеститорима мање исплативи односно немају 
економску оправданост. Исказани параметри су преузети, као планска обавеза  из ГУП-а: 
Минимална површина парцеле  за вишепородично становање ........................................600m2 
Минимална површина парцеле за вишепородично становање са пословањем..............800m2 

Минимални урбанистички параметри за вишепородично становање у зонама урбане 
трансформације - у оквиру границе Плана предвиђен је овакав тип изградње за "станове 
социјалног становања" -УФЦ А4 
-површина парцеле ...........................мин.       600 m2    мин.  Ии=1,2     Из= 40%    
-површина парцеле ...........................мин.     1000 m2    мин.  Ии=2,2     Из= 40%     
-површина парцеле ...........................мин.     2000 m2     мин.  Ии=3,5     Из= 50%   
  Максимална спратност По+П+8 (максимална спратност важи само у случају 
трансформације на нивоу грађевинског блока). 
Минимална ширина фронта парцеле: 
-за слободностојеће стамбене објекте ………………………………………………...........20,00m 
-за објекте у прекинутом низу ………………………………………………..........................15,00m 

У централној градској зони, где је становање претежна намена, захтевна је урбана структура 
"мешовите намене" - вишепородично становање са пословањем или пословање са 
вишепородичним становањем. Овакав вид становања као претежна намена, планира се, управо, у 
Зони "А". 

 а) Максимални урбанистички параметри за вишепородично становање са пословањем       у Зони 
"А" -  зони урбане обнове тоталне реконструкције целог Блока: 
  Гн  =   200,00 ст/ха ( средња густина становања) 
  Ииз=      до  4,2  
  Иза=      до 70%  
  Максимална           спратност По+П+8 

    б) Максимални урбанистички параметри за вишепородично становање са пословањем       у Зони 
"А" -  зони урбане обнове тоталне реконструкције целог Блока (издвојене површине и објекти): 
  Гн  =   200,00 ст/ха ( средња густина становања) 
  Ииз=      до  3,2  
  Иза=      до 80% 
     Максимална           спратност По+П+8 

УФЦ  „А2“ 
   У оквиру Зоне „А“ у Блоку 15, формирана је УФЦ „А2“ – вишепородичних стамбено пословних 
објеката. На површини од 0,5ха од тога  1,2ха припада саобраћајним површинама. УФЦ "А2" се сатоји 
од три грађевинске парцеле различитих урбанистичких параметара и површина и објеката од јавног 
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интереса (саобраћајне површине и комунални објекти ). Изграђени објекти - стамбено пословни, 
грађени су посебно, на појединачним грађевинским парцелама и као такви имају неповољне 
урбанистичке параметре са нерационалном урбанистичком структуром. Обједињени у УФЦ-у "А2" 
урбанистички параметри су повољни, на нивоу планираних у оквиру Зоне са рационалном физичком 
структуром. 
Максималне вредности урбанистичких параметара изградње су: 

       Иза  =  70% 
        Спратност: По+П+4+Пк, уз обавезну проверу израдом урбанистичког пројекта. 

Најмања дозвољена удаљеност стамбених објеката међусобно и од граница парцела 
Међусобна удаљеност  
Минимална међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбених објеката, осим у 
низу је 5,0m. 
Удаљеност вишепородичног објекта од било које врсте изградње или нестамбеног објекта 
не може бити мања од 4,0m. 
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката (породичних и 
вишепородичних)  износи ½ висине вишег објекта. 
За изграђене објекте који су удаљени мање од 3,0m не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 
Удаљеност од границе парцеле  
Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у прекинутом низу, 
минимално удаљење од границе суседне парцеле износи 1/3 висине објеката, 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 
Стамбени, пословно стамбени (пословање у приземљу) за вишепородичне објекте 
На гађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта 
морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта – гаража са обезбеђивањем 
минимално гаражних места ½ броја у односу на број станова планираних у главном објекту. 
Услови за изградњу помоћног објекта – гаража не морају да се обезбеде уколико се у оквиру 
сутеренске или приземне етаже  главног објекта обезбеђује просторија за гаражирање 
возила мин. ½ броја у односу на број планираних станова. 

ОБРАЗОВАЊЕ: 
Средње образовање деце одвија се у оквиру изграђеног центра са дефинисаним 

капацитетима (средња музичка школа).  
Код реконструкције постојећих и изградње нових садржаја у склопу комплекса средње 

школе треба се придржавати следећих норматива: 
  - обухват деце (од 16 -19 година)   100%  
 - изграђена површина    7,5 m2/по ученику 
 - слободна површина    25-30 m2/по ученику 
 - максимална спратност  П+1 
 - зелене површине     мин. 40%  

Зелене површине школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних улица.  

Планирна је доградња школе – камерна сала. Изградња исте зависи и од мишљења и 
сагласности Завода за заштиту споменика из Ниша. Предметни објекат је предложен за 
објекат од посебног значаја за град. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 Примарна здравствена заштита 
У Блоку 14 постоји дом здраваља „Моше Пијаде“ .Тренутни капацитети задовољавају. 
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За евентуалну нову изградњу или за проширење постојећих капацитет потребно је 
обезбедити 0,3ha површине објеката примарне здравствене зашите, колико недостаје према 
нормативу. 
Критеријуми за лоцирање здравствених објеката су следећи: 
- Објекти ванболничке здравствене заштите лоцирају се у средишту гравитирајућег 
подручја; 
- За објекте примарне здравствене заштите (здравствене амбуланте и апотеке) радијус 
опслуживања је 400-800m; 
- За дом здравља радијус опслуживања износи до 1500 m. 
Нормативи за димензионисање објеката примарне здравствене заштите: 
- површина објеката 0.06-0.09 м2/становнику 
- површина земљишта 0.4-0.6 м2/становнику 

 Секундрна здравствена заштита 
Завод за јавно здравље Лесковац 
У Блоку 1 изграђен је Завод за јавно здравље Лесковац, смештен је у објекту спратности 
П+3+Пк, на комплексу површине 0,3ha. Завод за јавно здравље Лесковац има регионалан 
значај и у потпуности задовољава капацитетом и бројем запошљених.  
Правила уређења и грађења су истоветна као за објекте примарне заштите. 

 „А -б“ 
 

Блокови 6, 9, 3 и 11. 

 
 Део Зоне „А“, у границама наведених Блокова, представља „мешовиту зону“ : 

 породично становање, 

 вишепородично становање, 

 мешовито становање, 

 стамбено-пословни објекти, 

 пословно-стамбени објекти, 

 пословни објекти и површине, 

 комунални објекти и површине, 

 објекти и површине централних делатности, 

 објекти и површине „водно земљиште“ – река Ветерница, 

 линијски центри.  

Породично становање 
 Као један од облика становања, јавља се готово у свим напред наведеним Блоковима. 

Правила уређења и грађења, начин реализације, истоветан је као у делу „А - а“ 

Вишепородично становање 
 Као један од облика становања  планирана је  површина за предметну намену у Блоку  21 
– УФЦ А4. 

 Правила уређења и грађења, начин реализације, истоветан је као у делу „А - а“ 
Предметна површина погодна је за изградњу „социјалних станова“. У том случају, поред 
правила уређења и грађења која важе за вишепородишно становање, мора се водити 
рашуна о посебним правилима која су обавезна код изградње „социјалних станова“ 
(задовољење потреба старих, изнемоглих, инвалида и сл.). 

Мешовито становање 
 Као један од облика становања, јавља се у Блоковима 15 и 22. 

Правила уређења и грађења, начин реализације, истоветан је као у делу „А - а“ 

Стамбено-пословни објекти 
 Као један од облика становања, јавља се у Блоковима 15 (УФЦ А2) и 22 (претежно дуж 
градске саобраћајнице ул.Радничке.) 

Правила уређења и грађења, начин реализације, истоветан је као у делу „А - а“ 
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Пословно-стамбени објекти 
 Као један од облика становања, јавља се спорадично као изоловане површине и 
објекти дуж градских саобраћајница ул.Влајкове и Радничке. 

Правила уређења и грађења, начин реализације, истоветан је као у делу „А - а“ 

Пословни објекти и површине 
Пословање у оквиру Зоне „А“ јавља се у Блоковима 6 ,9,11 и 12. 
У Блоку 6 изграђен је мега маркет „Рода“ на површини од 1,16ха. Површина и објекат су у 
потпуности изграђени и задовољавају све стандарде за предметну намену. Дозвољено је 
проширење капацитета – надградњом – изградња тржног центра или слично. Површина 
парцеле то дозвољава. 
За промену делатности – услужна у производну и сл. потребна је израда „Урбанистичког 
пројекта“. 

Разрада простора вршиће се према следећим правилима: 
-  за комерцијално –пословне делатности: 

- индекс заузетости парцеле је маx 60%; 
- индекс изграђености парцеле макс. 2.5; 
- спратност макс. П+3; 
- зелене површине мин. 15%. 

У блоку 9, у оквиру целине породичног становања, издваја се целина пословне делатности - 
трговина на велико прехрамбених производа. Површина и објекат немају услове за ширење. 
Функција у оквиру актуелне делатности.   

Разрада простора вршиће се према следећим правилима: 
-  за комерцијално –пословне делатности: 

- индекс заузетости парцеле је маx 60%; 
- индекс изграђености парцеле макс. 2.5; 
- спратност макс. П+3; 
- зелене површине мин. 15%. 

У блоку 11, у оквиру целине породичног становања, издваја се целина пословне делатности.  

Комунални објекти и површине 
У блоку 11, у оквиру целине породичног становања, издваја се целина „комуналне 
делатности“ – градско гробље „Шпитаљ“ на површини од 1,9ха. 
Комплекс Шпитаљског гробљем на основу категоризације просторних целина културно-
историјског и градитељског наслеђа припада I (првој) зони заштите која подразумева строгу 
заштиту простора и објеката (очување и ревитализацију свих елемената који формирају 
урбане вредности заштићеног подручја, задржавање без промена, или са минималним 
променама, свих високовредних објеката и усаглашавање осталих са њима, задржавање 
просечног степена заузетости на нивоу постигнутом у зони урбанистичке заштите, 
коришћење аутохтоних материјала у изградњи и реконструкцији објеката). 

Не предвиђа се ширење, већ се задржава на 1,9 ha. За део комплекса намењен јавној 
намени (сахрана умрлих) се не планира никаква „нова“ изградња. Реконструкција постојећих 
објеката одвијала би се у оквиру постојећих парцела по посебном програму и сагласности 
надлежних институција.  
Смернице за уређење и градњу 
За укупну површину гробља потребно је обезбедити 4m2/становнику, укључујући путеве и 
слободне површине.  
Обликовање простора у вези са традиционалним начином усмерења ка источној страни 
налаже и функционално саобраћајно решење -за православне вернике, за друге 
вероисповести сагледати њихова правила. Усвојена величина породичне парцеле је мин. 
3,0 x 3,0 m са обавезном непосредном везом на јавни пешачки или саобраћајни пут.  
Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном оградом максималне висине од 
60 cm. Висина споменика на гробном месту не може бити већа од 120 cm. Није дозвољено 
постављање надстрешнице нити икакве надградње на парцеле осим споменичког обележја. 
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Ради рационалнијег коришћења површина предлаже формирање крематоријума са 
простором за одлагање урни за пепео. Простор за спаљивање се може планирати поред 
гробљанске капеле са непосредном везом просторија где је изложен ковчег.  

Од укупне површине гробља 50-60% је чиста површина за укопавање. Остала површина 
је намењена за формирање саобраћајница, прилазних пешачких стаза, паркинга и зелених 
површина. 

Уређење и изградња насељског гробља (православно и католичко) вршиће се у складу са 
Законом о сахрањивању и гробљима (Службени гласник СРС, бр.20/77). Овим Планом није 
предвиђено „ширење“ гробних површина. За потребе реконструкције и обнове постојећих 
површина важе следећа правила: 

- Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса 
формирати заштитно зеленило (ширине од 10-15м).  
- Код изразито архитектонске концепције гробља однос површина за сахрањивање према 
осталим садржајима је 60:40%, док је код пејзажне 40:60%.  
Ова функционална подела треба да се састоји од следећих односа: 
- 60% намењено гробним местима;  
- 20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор;  
- 16% површине за саобраћајнице;  
-   3% трг за испраћај;   
-   1% остали садржаји.  
Ублоку 12, у оквиру целине породичног становања, издваја се целина „комуналне 
делатности“ – комбинована специјализована/зелена пијаца. Просторне могућности постоје 
да се иста шири, дограђује и надграђује. Обавезна израда урбанистичког пројекта. 

Смернице за израду урбанистичког пројекта: 

1. Појмовник 
Грађевинска линија је линија која дефинише положај објекта на парцели у односу на регулациону 
линију и границу парцеле. 
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) парцеле је збир површина и редукованих површина 
свих корисних етажа свих зграда парцеле. Подземне корисне етаже се редукују и рачунају се као 60% 
површине. Подземне гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, оставе, трафостанице итд., 
не рачунају се у површине корисних етажа. 
Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољне контуре зидова, односно збир 
површина свих просторија и површина под конструктивним деловима зграде (зидови, стубови, 
степеништа и сл). 
Индекс изграђености (И) је количник БРГП свих објеката на парцели и површине парцеле. 
Максимална БРГП планираних објеката на парцели је производ планираног индекса изграђености и 
површине парцеле. 
Подземне корисне етаже улазе у обрачун индекса изграђености са 60%. Подземне помоћне 
просторије као што су подземние гараже, подстанице и станарске оставе не улазе у обрачун БРГП. 
Индекс заузетости (З) исказан као % је количник површине хоризонталне пројекциј надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле. 
Индекс заузетости парцеле односи се на све објекте на грађевинској парцели. Плато са тезгама, 
ненаткривен не улази у обрачун за индекс заузетости парцеле. 
Спратност објеката - Висина објеката је одређена спратношћу и/или апсолут- 
ним котама слемена или венаца. 
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Спратност је дефинисана у планираним зонама према карактеристикама зоне и намени објеката. 
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2. Планирана намена површина 
У плану је дефинисана пијаца са јавном наменом . 
Пијацама са јавном наменом управља Јавно комунално предузеће „ Пијаце” Лесковац. 
 Локација је комбиноване намене-специјализована и зелена.  

2.1. Компатибилност намена 
Могуће компатибилне намене на пијацама јавне намене су: јавне службе, комерцијални 
садржаји, инфраструктурне површине и зеленило. 
Максимални однос основне и компатибилних намена, изражен у проценту заузећа комплекса 
пијаце је 70 : 30 %. 
На локацијама пијаца јавне намене нису дозвољене намене: становање, привредни објекти. 

2.2. Типологија пијаца 
Према организацији простора, у односу на близину градског центра и начин решавања 
паркирања (гаража или паркинг) у плану је предвиђен паркинг у оквиру површине и по ободу 
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југоисточне границе зоне. Према врсти промета и робе пијаца је  и комбинована. Према 
радном времену, односно заузимању простора, пијаца је „стационираног типа“. 

2.3. Правила парцелације 
Грађевинска парцела за изградњу пијаца мора имати колски приступ са јавне саобраћајне 
површине, која је изграђена или је планом предвиђена за изградњу, и прикључак на 
комуналну инфраструктуру. Минимална површина грађевинске парцеле је 1.200 m².  
Није могућа  даља парцелација или препарцелације грађевинске парцеле јавне намене због 
своје специфичне намене, површине и локације. 
У оквиру грађевинске парцеле пијаце могућа је фазна реализација комплекса и објеката тако 
да свака фаза у функционалном, обликовном, архитектонском и конструктивном смислу 
чини јединствену целину. 

Правила грађења 
3.1. Општа правила грађења за пијаце 
Општа правила грађења дата овим планом примењују се за изградњу, замену, доградњу и 
реконструкцију свих пијаца на простору Плана, што значи да се приликом доградње и 
реконструкције објеката не могу прећи вредности параметара дефинисаних овим 
планом. Уз општа правила важе и посебна правила грађења као и сви услови дати овим 
планом. 
3.1.1 Индекс изграђености парцеле 
Максимални индекс изграђености парцеле је 1. 
3.1.2. Индекс заузетости парцеле 
За локације свих пијаца па и ове, максимални индекс заузетости парцеле је 35%. 
3.1.3. Спратност објеката на грађевинској парцели 
Макисмална спратност свих пијаца па и ове је П+3 и зависи од типологије околног ткива. 
3.1.4. Положај објеката на грађевинској парцели 
Минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије код нових локација је 2,5 
метара. 
Код нових пијаца минимално растојање фасаде објекта са отворима од бочних граница 
парцеле је ½ висине, али не мање од 4 m а фасаде објекта без отвора не мање од 2 m. Ми- 
нимално растојање објекта од задње границе парцеле је 8 m, односно 2/3 h (висине) објекта 
у случају када је објекат виши од 12 m. Изузетак су локације пијаца које се преузимају овим 
планом као стечена обавеза, локације са елементима детаљне разраде из овог плана и 
специјализоване пијаце. 

3.1.5. Просторна организација и архитектонско обликовање 
Основни елементи зелене пијаце су: 
– плато за стационарне или покретне тезге, 
– локали, хала за продају анималних производа и рибарница, – административни простор у 
функцији пијаце (управа, санитарна инспекција, вага..) и други пословни простор (јавни или 
комерцијални у функцији развоја пијачне делатности или потреба локалне самоуправе), 
– магацински простор (кондиционирани и/или складишни), 
– простор за паркирање (паркинг или гаража), 
– вишенаменски трг, 
– чесма, санитарни чвор и простор за одлагање смећа. 
Минимална површина платоа за тезге у односу на површину комплекса пијаце је 30%. 
Изузетак су локације пијаца у плановима који се преузимају планом као стечене обавезе. 
Димензија продајне површине постојећих пијачних тезги је 2,00 m х 1,00 m, а манипулативна 
површина у експлоатацији једне тезге износи око 8 m². Платои са стационарним тезгама 
могу се наткрити посебном кровном конструкцијом у функцији заштите од сунца и 
атмосферских падавина. Изузетно, хале за продају производа животињског порекла и 
рибарнице могу бити на првом спрату. 
Максимална површина под објектима (локали) у односу на површину комплекса пијаца 
типа је 35% (индекс заузетости).  Локали се планирају у приземљу објекта директно 
ослоњени на главне пешачке токове. 
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Изградња пословног простора као компатибилне намене (јавни или комерцијални простор у 
функцији развоја пијачне делатности или потреба локалне самоуправе) планира се у 
приземљу и на спратовима. 
Величина комерцијалног простора (БРГП), изузимајући административни простор у функцији 
пијаце, у директној је сразмери са могућностима паркирања које преостају након 
задовољавања основне пијачне функције. 
Приступи – улази у објекат, или делове објекта компатибилне намене морају бити одвојени 
од улаза у пијачни део објекта или организовани тако да не ометају коришћење пијачног 
простора. 
Магацински простор може бити кондициониран (складиштење робе) и некондициониран 
простор (за смештај покретних тезги, колица, сунцобрана). 
Кондициониран складишни простор треба да заузима минимум 5% у односу на површину 
комплекса пијаце и треба да је у функцији броја тезги.  
Минимална површина паркинга код пијаца је 30% у односу на површину комплекса пијаце.  
Минималана опрема на локацији пијаце 
– Минимална опрема на локацији пијаце је чесма и санитарни чвор. 
– Славине за воду могу бити на максималној раздаљини од 50 метара од корисника. 
– Тоалети могу бити на максималној раздаљини од 100 метара од корисника. 
– канте за смеће могу бити на максималној раздаљини од 50 метара од корисника. 
– Осветљење поставити на раздаљини од 15 до 25 метара. 
– Простори за продају меса и рибе треба да имају константан приступ доводу воде (хладне и 
топле). 
Архитектонски третман објеката 
– Према основној архитектонској форми пијаце могу бити отворене, покривене и затворене. 
Затворене пијаце могуће је организовати у реконструисаним постојећим архитектонски 
вредним и објектима који су изгубили првобитну намену. 
– Архитектонском обрадом допринети формирању новог визуелног идентитета ових објеката 
савременим архитектонским формама, атрактивним елементима обликовања, применом 
нових конструктивних система и квалитетних материјала. Савремени архитектонски третман 
објеката подразумева: уравнотежен однос према контексту, једноставност, савремену 
материјалзацију, флексибилност и еколошку одрживост. 
– Својим изгледом, материјализацијом и волуменом, објекат не сме да наруши 
архитектонски и урбанистички концепт окружења, односно не може бити изграђен као 
монтажни објекат од неквалитетних материјала. 
– У случају када је дозвољена изградња више различитих намена у оквиру јединственог 
објекта, потребно је формирати јединствени објекат као јединствeну функционално-естетску 
целину. 
– Није дозвољено формирање испуста и грађевинских елемената на фасади уколико су они 
изван грађевинске линије. 
– Дозвољава се повлачење приземља објеката и појединих делова фасаде у циљу 
обликовања објекта. 
– Није дозвољено остављање неуређених забатних зидова. Све видне забатне зидове 
пројектовати или реконструисати као уређени део фасаде без отвора. 
– Кров може бити кос, раван или сферан у складу са карактером подручја и непосредног 
окружења. 
– Пројектовањем посебних рампи, прилаза као и лифтова неопходно је омогућити прилаз 
хендикепираним особама. 
– Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе на отвореном простору на 
парцели. 

3.1.6. Услови за несметано кретање инвалидних лица 
Нивелационо регулационим решењима омогућити несметано хоризонтално и вертикално 
кретање инвалидних лица у складу са Правилником о техничким стандардима 
приступачности („Службени гласник РС”, број 46/13). 
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Приликом уређења свих саобраћајних површина, пешачких стаза, применом одговарајућих 
техничких решења олакшати кретање и оријентацију хендикепираним лицима,  као и 
особама које нису самосталне у кретању (деца и старе особе, болесне особе, особе на 
лечењу и сл.). Приликом пројектовања приступа код улаза у објекат и локале обезбедити да 
се евентуалне нивелационе разлике савлађују са нагибом до 5%. Од укупног броја паркинг 
места 5% одвојити за особе са посебним потребама. 

3.1.7. Комунална инфраструктура 
Предметни простор потребно је надградити савременим условима рада и функције 
предметне планиране пијаце. 

3.1.8.. Зелене површине 
Код нових пијаца јавне намене  и осталих пијаца минимално учешће зелених површина је 
10% комплекса пијаце и обавезно озелењен паркинг. 

3.1.9. Управљање отпадом 
На постојећим и планираним пијацама потребно је обезбедити простор и одговарајуће 
судове за контролисано сакупљање, разврставање, привремено складиштење и испоруку 
отпадних материја и материјала лицу које је овлашћено или има дозволу за управљање том 
врстом отпада (сакупљање, третман и др), а нарочито: 
– органског отпада (баштенски „зелени” отпад, отпад из ресторана и продавница меса и 
хране, 
– отпадног јестивог уља, 
– отпада који има карактеристике штетних и опасних материја (из уређаја за пречишћавање 
вода, сепаратора масти и уља и сл), 
– амбалажног отпада, 
– рециклабилног отпада-папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл. 
Контејнере треба лоцирати у оквиру границе комлекса пијаце којој припадају (у ниши, 
посебно изграђеном боксу или у смећари) са обезбеђеним директним и несметаним 
прилазом за комунална возила и раднике надлежног предузећа. Максимално ручно гурање 
контејнера од претоварног места до комуналног возила износи 15 m, по равној подлози без 
иједног степеника и са максималним нагибом терена до 3%. 
Приступне саобраћајнице до локације судова за смеће треба да буду минималне ширине 3,5 
метара за једносмерни и 6.0 m за двосмерни саобраћај. Није дозвољено кретање возила 
уназад, па се у случају слепих улица, на њиховим крајевима обавезно граде окретнице за 
комунална возила димензија 8.6/2.5/3.5 m са осовинским притиском од 10 тона и 
полупречником окретања 11 m максималног нагиба 7%. 
Локације судова за смеће неопходно је приказати у пројектусваке пијаце, а уз техничку 
документацију, инвеститор је дужан да прибави и сагласност ЈКП „Градска чистоћа” на 
пројекат. 
Пијаце морају бити заштићене оградом и имати посебан улаз за транспортна возила и улазе 
за кориснике пијачних услуга. Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради 
снабдевања робом, опрему за вршење промета робе и услуга, просторије за управу пијаце и 
органе који врше инспекцијски надзор на пијаци и јавни санитарни чвор. Пијачна управа 
може бити изграђена као централни објекат за потребе целог комплекса или за сваку пијацу 
појединачно. Предлаже се изградња централног објекта како би се функционалније користио 
сам продајни простор. Пијачни платои морају имати одговарајућу подлогу (бетон, асфалт) 
које омогућавају чишћење и прање површина. Обзиром на зону у којој се налазе, пијаце 
обавезно морају бити прикључене на канализациони систем (фекални и кишни) 

Објекти и површине централних делатности 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
o Ученички и студентски стандард 
Комплекс Дома ученика (у „Млинској“ улици ) , према датим условима за изградњу заузима 
1151,17m2, дозвољена је доградња и надградња од П+1 на П+2.  
Комплекс Студентског дома на П=0,95ха,  дозвољена је доградња и надградња од П+1 на 
П+2. 
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Проширење капацитета извести према следећим нормативима: 
за ученичке домове:  
- 17 m2 нето развијене грађевинске површине објекта по ученику и  
- 25 m2 површине комплекса по ученику. 
за студентске домове: 
- 20 m2 по студенту нето развијене површине објекта; 
- 30 м2 по студенту површине комплекса. 
 за ресторане за исхрану студената: 
- 1,4 м2 по студенту, с тим да се рачуна број планираних седишта у ресторанима за        30% 
редовних студената (са издавањем оброка у три смене). 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 У Блоку 21 изграђен је објекат за образовање основна  школа   „Петар Тасић“ која 
тренутно задовољава потребе насеља. Планирана је, евентуална, обнова и доградња на 
основу следећих правила грађења: 
 Основно школство обухвата старосну групу од 6.5 до 14 година и код ње је обухват 100% 
генерација за школовање.  
 Радијус кретања деце је у границама дозвољеног око 650m. 
Постојећи објекти основних школа ће се уз неопходне адаптације, доградње и проширења 
комплекса оспособити за што функционалније одржавање наставе, у складу са прописима 
за ову врсту објеката. 
За изградњу комплекса основне школе неопходно је применити следеће нормативе: 
величина потребног земљишта: 
- 25m2 по једном ученику у једној смени; 
- 0,50hа за одвојена одељења централне, нове школе и самосталне непотпуне основне 
школе  и 1hа за потпуне основне школе у организованом насељу; 
- само изузетно у густо изграђеним насељима, минимум земљишта може бити умањен за 
једну петину под условима да у близини школе постоје спортски центри које школа може да 
користи; 
- укупно потребно земљиште за основну школу према развијености је од 5000 m2 до 
15000m2. 

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 хигијенским нормама код нас и у свету зграда за основну школу може да 
има највише приземље и два спрата (П+2). 
Школски простор 
- учионички простор  ............................. 2,0 m2/ученику 
- школски простор  ................................ 8,0 m2/ученику 
- школско двориште  ......................... 20-25 m2/ученика 
Изградња школског простора одвијаће се у складу са могућностима према следећим 
критеријумима: 
- гравитационо подручје 8-10000 становника; 
- радијус опслуживања максимум 650m; 
- просечна величина школе 4000m2; 
- просечни капацитет школе у једној смени 500-600 ученика; 

просечан број учионица у школи 18. 
У Блоку 9 изграђен је објекат за образовање – специјална школа „11 октобар“ у ул.Воје 
Николајевића,која тренутно задовољава потребе насеља. Планирана је, евентуална, обнова 
и доградња на основу  правила уређења и грађења која важе за образовање (основно и 
средње). 
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Објекти и површине на „водном земљишту“ – река Ветерница 
 У западном делу Плана формира се УФЦ „А3“ чије планирање и изградња се одвија по 
посебном програму и плановима јер представља интегрални део осталих површина на 
подручју града. 

Линијски центри  
 Формирани су као „потези“ дуж праваца повезивања са општим и локалним центром и 
намена тих површина је претежно комерцијалног карактера – Ул.Влајкова, Радничка, 
Солунских ратника и Ул. Краља Петра. 
Разрада простора вршиће се према следећим правилима: 

- за комерцијално –пословне делатности: 
- индекс заузетости парцеле је маx 60%; 
- индекс изграђености парцеле макс. 2.5; 
- спратност макс. П+3; 
- зелене површине мин. 15%. 

- За мешовиту делатност  
      Важе правила грађења дата за предметну зону односно блок. 

Зона „Б“: 
Основна делатност: СПОРТ И  РЕКРЕАЦИЈА 
Реализација по ПДР-е 
Пзоне=8,4ха 

Зона „В“: 
Основна намена - просторно-пејзажни објекти јавне намене  
Реализација по ПГР-е. 
Пзоне=1,65ха 

Правила градње 
Доминантна намена: пејзажни објекат јавне намене- зелена површина која се одржава. 

Могуће пратеће намене: спорт и рекреација и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, 
комуналне и остале техничке инфраструктуре, елементи урбаног мобилијара: клупе, 
фонтана-чесма и др. Врста и намена објекта који се не могу градити су све намене чија би 
делатност угрозила животну средину и основну намену; у укупном билансу парка стазе 
треба да заузму од 5-20% површине; најмање 70% површине парка треба да буде под 
вегетацијом.  

Парк Краља Петра је неопходно задржати као градску јавну зелену површину без икавих 
мера интервенције у грађевинском смислу. Пратећа намена спорт и рекреација се не шири, 
тако да није дозољена изградња још једног спортског терена, будући да је у непосредној 
близини градски стадион и површина са том наменом. Такође, могућа је уградња нових 
реквизита за дечију игру, али само у већ издвојеној зони са том наменом, без ширења. 
Могућа је и промена застора на стазама, али само у склопу постојећих. Радови на 
одржавању вегетације су обавезни, као и на одржавању чистоће. Уметање нових садржаја, 
нарочито високих монтажних елемената није дозвољено, чак и за потребе културе и 
образовања, за то је боље у подручју предвиђеном за спорт и рекреацију, које се реализује 
по ПДР-у, као пратећа намена.  

Зона „Г“: 
У Зони „Г“ претежно су заступљени објекти инфраструктуре, у мањој мери услужни. 

Целокупни простор и објекти у границама  Зоне су под посебним режимом  изградње. Општа 
правила грађења – регулација и нивелација, примењују се по посебним критеријумима, 
прописима и законима. Реализација по ПГР-е. Пзоне=14 ха 
Зона је формирана на основу стечене законске и физичке обавезе. Граница зоне је 
формирана на основу Закона о железници чл.46 „заштитни пружни појас“. 
У оквиру границе Зоне „Г“ изграђени су објекти који нису у функцији железнице. То су, 
претежно, објекти услужних делатности (осим „угашене“ фабрике дувана). Правила грађења 
и уређења истих (пре свега се мисли на њихово редовно одржавање, санацију и 
реконструкцију),  су истоветна као код  других објеката и површина исте или сличне намене у 
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границама Плана, уз обавезну примену Закона о железници  и  сагласност ЈП „Железнице 
Србије“.  
У границама Зоне није дозвољена стамбена изградња било ког типа, као и све остале 
делатности и објекти наведени у Закону о железници - чл.46. 

Зона „Д“ 
 Основна намена – Пословно-производна делатност. Реализација по  ПГР-е. Пзоне=4,82 
ха. 

Комплекс је у потпуности просторно организован и даља надградња истог одвијала би се 
по посебном програму развоја.  

   задржавају се постојеће намене  уз даље унапређивање, модернизацију предузећа и 
увођење технологија које не ремете еколошке услове окружења; складишта, сервиси, 
мала привреда; мешовито пословање, услужне делатности, зеленило и објекти пратеће 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре; 

 Дозвољава се изградња објеката пратећих намена које су компатибилне са основном 
(компатибилне производне делатности, услужне делатности, саобраћајни терминал, 
мешовито пословање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре и сл.), а у складу са приказаним у Табели 17;  

 Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према следећим правилима: 
1) за реактивирање и трансформацију постојећег  комплекса важи: 

 код доградње или нове изградње макс. степен  заузетости је 60%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 2,0; 

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

 технолошке и саобраћајне површине макс. 25%; 

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

 индекс заузетости парцеле је маx. 40%; 

 индекс изграђености парцеле макс. 1,5; 

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

 технолошке и саобраћајне површине маx. 20-40%; 

 зелене површине мин. 40-20%; 

 Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15 m; 

 Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не 
мање од 5 m;  

 Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминатну намену. 

 За предметну делатност важе општа правила уређења (парцелација,препарцелација, 
формирање нових грађевинских парцела и сл. 

У складу са планираним размештајем привредних активности дефинисана су: правила за 
привређивање у радним зонама  - општа правила (која важе у свим радним зонама) и 
посебна правила грађења карактеристична за сваку радну зону, правила за 
привређивање ван радних зона (правила за постојеће појединачне комплексе 
привређивања и привређивање у оквиру намене становања). 
 За формирање нових комплекса важи: 

 Минимална величина парцеле производних и комерцијално-пословних комплекса 
(велетрговине, складишта, хипермаркети и др.) је 800м2; минимална ширина парцеле –
фронта према улици је 16м; 

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

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

 Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно заклонити 
објектима или зеленилом; 
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 Дозвољава се постављање рекламних стубова –билборда, максималне висине 16м;  

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

 даје се могућност трансформације и уситњавања постојећих комплекса; 
Зона „Е“: 

-  основна намена:  Заштитни појас 
- Замљиште: заштитно зеленило 
- П=6,3ха 

Заштитно зеленило се формира уз железнички коридор водећи рачуна о одредбама 
Закона о путевима и Закона о железници. Доминантна намена: пејзажни објекат специјалне 
намене - заштитно зеленило. Могуће пратеће намене: одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре, елементи урбаног мобилијара 
(евентуално постављање клупи, билборда и др). Врста и намена објекта који се не могу 
градити су све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену. До 
реализације формирања заштитне зоне могуће је задржавање пољопривредне производње, 
без могућности изградње објката у функцији пољопривреде, али са неопходним 
формирањем тапнона од високог зеленила по ободу према другим наменама. 

4.2.Водно земљиште 
На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и 

одржавања водотока као и објеката инфраструктуре у складу са ГУП-ом. 
Дозвољена је и изградња објеката компатибилних водном земљишту (под условом да се 

обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним 
законом) и то: објекти партерног уређења, опреме, мобилијара, и сл., објекти у функцији 
туризма и спорта и рекреације.  

Ширина заштитног појаса водотокова у коме се не могу градити објекти (изузев горе 
наведених) износи 3 м са обе стране регулисаног водотока.  

4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се :  

 урбанистичким плановима за које је планом прописана обавеза њихове израде.  

 урбанистичким пројектима за које је планом прописана обавеза њихове израде.  

 издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења. 
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се израдом Планова детаљне 

регулације за следеће површине: 
      Зона „Б“ 
         УФЦ А1 у оквиру Зоне „А“ 

Границе Планова детаљне регулације приказане су на графичком прилогу. 

4.1.Грађевинско земљиште 

4.1.1.Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела  
Важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се смерницама  прописаним у 

ГУП-у града Лесковац до 2020.године и  ПРАВИЛНИКУ о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011).  

4.1.2. Општа правила грађења  
Важе смернице које су прописане у поглављу 3, а допуњују се смерницама  прописаним у 

ГУП-у града Лесковац до 2020.године и  ПРАВИЛНИКУ о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ( Сл.Гл. Р.С. бр.50/07.2011)  

4.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама 
Блок 20 УФЦ А1 
Породично становање у неформалном насељу   „Ромско насеље у Подворцу“ 

Породично становање које се неформално развијало услед дугогодишње традиције 
популације (Ромско насеље „Подворце“) је специфично и неодрживо. Развој и унапређење, 
даљом разрадом кроз ПДР. Неопходни су и други улазни параметри са специфичним 
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правилима и урбанистичким параметрима – Ромско насеље „Подворце“ је посебна 
просторна, социјална и културна целина која је, као део града, укључена у градско ткиво 
кроз инфраструктурне мреже.Наизглед хаотичан и неуређен, изглад простора је одраз 
система вредности ове друштвене групе и треба га тако третирати и трајно функционално 
регулисати у склопу ПДР-е. Законске нормативе за становање, изградњу, опремање и 
изглед простора требало би прилагодити, са извесним степеном толеранције, оваквом 
начину живота (који последњих деценија губи обележја номадског начина живота) како би 
размишљања о том проблему попримила легалне токове градње.Овај простор, специфичан 
и различит, са великом густином насељености, треба стабилизовати као трајно насељен, 
кроз укључивање Рома у социјално окружење. Стратешки циљ, у том смислу је смањење 
конфликтности и повећање прага толеранције за решавање проблема везаних за територију 
ентитета (материјална и духовна култура). 
Породични објекти – површине планиране за предметну изградњу су у потпуности 
изграђене.  
 Задржава се постојећа, доминантна намена – породичног становања.  

Зона „Б“: Основна делатност: СПОРТ И  РЕКРЕАЦИЈА 
Спортско-рекреативне центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или 

селективни режим коришћења. Јавна намена у области спорта може бити на јавном и 
осталом земљишту, са обавезним поштовањем предвиђене намене површина са правилима 
уређења и грађења.По питању својине над земљиштем, без обзира на то што се ради о 
површинама од јавног значаја , својина може бити и приватна и државна.Mогуће пратеће 
намене су и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале техничке 
инфраструктуре, као и постављање елемента урбаног мобилијара. Даје се могућност фазне 
реализације и сукцесивног формирања спортских објеката. 

Уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови садржаји у јавном или 
приватном власништву. Обавезна је разрада спортских центара према следећим условима: 
макс. индекс заузетости објектима је 30% (у заузетост земљишта се не урачунавају партерни 
објекти: спортски терени и игралишта); макс. индекс изграђености објеката је 0,6; макс. 
спратност је П+Пк, а хала (П) 12,0 m; мин. удаљеност грађевинских линија, од регулационе и 
од граница парцеле је 12,0 m; паркирање решити на парцели по нормативу: 2 паркинг места 
за сваки терен или игралиште и (за посетиоце) 2 паркинг места на сваких 200 m2 објекта; 
комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз). 

Компатибилни садржаји (услужне делатности комерцијалног карактера) су пожељни уз 
основну делатност. Изградња ових садржаја одвијаће се према општим правилима градње. 

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

1. Израдом Планова детаљне регулације (детаљно – у тачки 4. Овог Плана) 
2. Израдом Урбанистичких пројеката - Урбанистичким пројекти раде се у 

складу са обавезама датим кроз правила уређења и грађења за одређене зоне и намене /за 
јавне намене на овим планом регулисаним површинама, намене привређивања, сложене 
програме пословања и услуга, вишепородично становање, објекте у зони урбанистичких 
мера заштите, као и за све намене за које се установи обавеза израде одговарајућих 
елабората заштите (на основу претходно прибављеног мишљења и одлуке надлежног 
органа). Урбанистичким пројектом се може предвидети фазна изградња, уз обезбеђење 
минималног степена комуналне опремљености, капацитета паркирања и услова и мера  
заштите у првој фази.  
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3. Израдом пројеката препарцелације и парцелације 
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4. Директно на основу правила уређења, правила и мера заштите и правила грађења 
дефинисаних овим Планом  кроз издавање Локацијске дозволе за све намене и 
површине 
Спровођење плана генералне регулације могуће вршити директно, издавањем локацијске 
дозволе,  уколико је одређена локација уређена и регулисана тј. има обезбеђен минимални 
степен комуналне опремљености дефинисан Планом.  

Динамика развоја насеља у простору утврђује се на основу средњорочних и годишњих 
планова и програма уређења простора и земљишта. Овом динамиком утврђују се и 
приоритети даље разраде, као и приоритети у реализацији појединачних урбанистичких 
целина. 
Приликом израде Планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката неопходно је 
испуњавање свих обавеза и критеријума који су дефинисани позитивном законском 
регулативом из области управљања и заштите животне средине.  

Израда планова регулације и урбанистичких пројеката, њихов садржај и процедура 
доношења, морају бити у складу са Законом о планирању и изградњи и подзаконским 
актима.  

Код спровођења плана,за објекте и зоне у коридору далековода (35кV), поштовати услове 
надлежне електродистрибуције. 
Постојећи урбанистички планови  који су одговарајућим одлукама Скупштине града 
Лесковца, проглашени важећим овим Планом стављају се ван снаге. 
Све постојеће општинске и градске Одлуке треба усагласити са овим Планом или урадити 
нове према условима из овог Плана. 

Напомена: До израде ПДР-е трасе мрежа инфраструктуре могу се планирати и 
повезати на постојећу инфраструктуру кроз фактичко стање саобраћајница јавне 
намене. 
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Приоритети  у реализацији: 
- Градска магистрала – продужетак Ул. Краља Петра,  
- Сабирне насељске саобраћајнице које формирају површине блокова и које 

представљају услов  за даљу разраду површина унутар блокова, 
- Решавање проблема санитарно-фекалних отпадних вода насеља. 

Спровођење Плана обухвата и: 
- трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја планског простора и редовно 

извештавање локалне самоуправе. 
- дефинисање развојних пројеката ради конкурисања код домаћих и европских 

фондова. 
- покретање иницијативе за измену и допуну Плана генералне регулације, према 

потреби.  

Напомена: У зони“А“ где је планирана претежна намена површина – СТАНОВАЊЕ, на 
појединим површинама, овим Планом подељене на  БЛОКОВЕ, изграђени су објекти 
породичног становања  без грађевинске дозволе. У протеклих неколико година, за наведене 
објекте спроведен је поступак „легализације“ који још увек није коначно завршен. То је један 
од разлога поделе простора на блокове и обавезна израда ПДР-е за предметне површине 
(уклико се ради о већем броју објеката скоцентрисаних на површини која чини једну целину - 
Блок, УФЦ-а и сл.). Присутна је законска обавеза Планера да уважи решења легализованих 
објеката. Такође, у Зони "А" јављају се случајеви да су изграђени објекти, са или без 
грађевинске дозволе, на грађевинском земљишту које је у приватном власништву а не 
задовољавају  урбанистичке критеријуме "грађевинске парцеле".  За ове површине и објекте 
неопходна је израда Урбанистичког пројекта (уколико се укаже потреба са пројектом 
препарцелације) који треба да утврди посебна правила уређења и грађења. У овим 
случајевима се формира грађевинска парцела којом се одређује земљиште за редовну 
употребу изграђених објекта, као земљиште испод објекта и земљиште око објекта у 
површини која је одређена као минимална за формирање нових грађевинских парцела за 
зону у којој се објекат налази  са урбанистичким  правилима уређења и изградње која 
морају бити усклађена са општим правилима уређења и градње за предметну Зону, Блок 
или УФЦ-у. 

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План генералне регулације урађен је у пет примерака у аналогном облику, који су 

оверени и потписани од стране председника Скупштине града Лесковца и шест примерака у 
дигиталном облику, од којих:  
- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине Града 
Лесковца;  
- три примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу Градске управе надлежном 
за његово спровођење;  
- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП Дирекције за 
урбанизам и изградњу Лесковац;  
- један дигитални примерак доставља се за потребе регистра при надлежном 
Министарству.  

Право на увид у План 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".  


