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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Правни основ за израду ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 у Лесковцу je Одлука о 
изради Плана генералне регулације 5 у Лесковцу (Сл. гл. града Лесковца бр. 06/09). 

Плански основ представљају смернице и решења из нацрта Генералног урбанистичког 
плана  Лесковца од 2010. до 2020.године као и решења из важећих урбанистичких планова.  

Законски основ за израду Плана генералне регулације 5 у Лесковцу је ЗАКОН о планирању 
и изградњи (Сл. гл. Републике Србије , бр. 72/09 и 81/09.), ЗАКОН о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. Републике Србије , бр. 24/11.) и ПРАВИЛНИК о 
садржини, начину и поступку израде планских докумената ( Сл.Гласник РС бр.31/2010), а 
измене и допуне у ("Службеном гласнику РС", бр. 69/2010 и 16/2011). 

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. 

Циљ израде Плана је пројекција развоја и просторног уређења дела града Лесковца – 
простора у границама ПГР-е 5.  

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. 

Измене и допуне урбанистичког плана врше се на начин и по поступку прописаним за 
његово доношење. 

1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.1. КОНЦЕПТ ПЛАНА – ИЗВОД 

Концептом плана је извршена подела простора на зоне према урбанистичким показатељима 
и другим карактеристикама и то су: 

1. Површине и објекти јавне намене, у које су сврстани: школски објекти, објекти дечје 
заштите, објекти здравствене заштите, комуналне површине и објекти, спортско-рекреативни 
објекти, улични коридори и зеленило; 

2. Остале површине и комплекси: зоне становања, линијски центри; 
3. Површине ван грађевинског подручја: пољопривредно земљиште, викенд зонa на 

пољопривредном земљишту, шумско и водно земљиште. 
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.   

 
1.1.1. Обухват и опис граница подручја плана 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 – „ХИСАР“  
за блокове 39,40,41,42,43,44 и 68  у Лесковцу 
П= 363,78 ha (ПЦ-II – ШИРА ГРАДСКА ЗОНА) 
  

Укупна површина простора обухвата Плана износи П= 363,78 ha од чега је грађевинско 
земљиште у оквиру грађевиског подручја у површини од П=194,9 ha (ПЦ-II – ШИРА ГРАДСКА 
ЗОНА) и земљиште које се налази између границе грађевинског подручја и границе генералног 
урбанистичког плана у површини од П=168,88 ha, пољопривредно земљиште, групације викенд 
објеката на пољопривредном земљишту и шуме. Површина водног земљишта - која тангира 
границу плана износи 7,1ha.  

Јужна граница Плана генералне регулације 5 је граница генералног урбанистичког плана, од 
реке Ветернице на истоку, до улице Станоја Главаша (Лебански пут) на западу, затим иде 
улицом Станоја Главаша, улицом Првомајском, ул. Рада Свилара, улицом Милоша Обилића до 
реке Ветернице.Западна граница иде дуж реке Ветернице до границе генералног 
урбанистичког плана.  
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Опис границе ПГР 5 почиње у тачки где се укрштају улица 1. маја, улица Ђуре Салаја и 
улица Станоја Главаша у Ко Лесковац. Од ове тачке граница иде у правцу истока пратећи 
осовину улице 1. маја до раскрснице коју ова улица чини са улицама Светозара Марковића и 
Раде Кончара. Скреће на југоисток пратећи осовине улица Др. Раде Свилара и Милоша 
Обилића, долази до реке Ветернице где се завршава опис северне границе ПГР-а 5 . Источна 
граница овог плана је река  Ветерница, све до места у Ко Доња Јајна где се са реком 
(кп.бр.2842) граниче кп.бр. 299 и 300. 

Од ове тачке почиње јужна граница плана која се поклапа са границом ГУП-а, тј. наставља 
међном линијом између парцеле бр.299 и 300 пресеца пољски пут КП бр.313, иде на север 
западном страном пута КП бр.2858 до тромеђне тачке на овом путу где упире међа између КП 
бр.316 и 321/1. 

Одавде граница иде на запад, наставља јужном међном линијом КП бр.321/1, 345/2, 344, 343 
и 340/2 пресеца пут Лесковац-Доња Јајина, наставља јужном међном линијом КП бр.360/11, 
скреће на југозапад јужном међном линијом КП бр.366, 367,370/1, 370/2 и 371, долази до потока 
Арапова долина, скреће на север, иде западном страном овог потока до међне белеге бр.20 на 
граници КО Доња Јајина и КО Лесковац, наставља границом између Лесковца и Доње Јајине до 
међне белеге бр.22.  

Од ове међне белеге граница ГП-а иде кроз КО Лесковац  источном међном линијом КП 
бр.13747 и 13746 до пута КП бр.13745 скреће на исток јужном страном поменутог пута до 
раскрснице са путем КП бр.14313, одатле наставља његовом десном страном до тромеђе коју 
чине КП бр.13512, 13510 и 14313. Затим граница наставља источним међним линијама КП 
бр.13510, 13509, 13491 и 13493, и северним међним линијама КП бр. 13493 и 13494, долази до 
улице Фрушкогорске. Граница наставља њеном јужном међном линијом сече је и прати јужне 
међне линије кп бр.13658, 13665, 13670, 13669, 13668/1 долази до улице Лепше Стаменковић, 
прати њену јужну међну линију до камене белеге бр. 8 која се налази на линији разграничења 
Ко Лесковац и Ко Доње Синковце, прати је до међне белеге бр.9, одакле прелази на територију 
Ко Доње Синковце и прати јужну међну линију кп бр.1078, 1079, 1080 долази до улице 
Космајске где се завршава опис јужне границе. 

Западна граница ПГР-а 5 прати осовину улице Космајске у правцу севера до места где се са 
улицом граниче кп бр.1082, 1053, скреће пратећи јужну међну линију кп бр.1053 долази до 
осовине канала где скреће у правцу севера и прати његову осовину до места где се секу канал 
Бара и улица Станоја Главаша. Од ове тачке граница прати јужну регулацију улице Станоја 
Главаша до раскрснице коју са овом улицом чине улице Ђуре Салаја и улица 1 маја. 
  
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА  У ОБУХВАТУ ПГР  5 
План генералне регулације 5 обухвата делове 3 катастарске општине и то: Лесковац, Доње 

Синковце и Доња Јајина. 
Попис катастарских парцела односно њихових делова дат је за сваку општину појединачно. 

К.о .Лесковац 
8491/1, 8491/2, 8492/1, 8492/2, 8492/3, 8493 ( ул. Раданска), 8494, 8495, 8496, 8497, 8498/1, 8498/2, 8499, 
8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 
8517, 8518, 8519, 8520, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529/1, 
8529/2, 8530, 8531, 8532, 8533/1, 8533/2, 8533/3, 8533/4, 8533/5, 8534, 8535, 8536, 8539, 8540, 8541, 8542, 
8543, 8544, 8545, 8546/1, 8546/2, 8547/1, 8547/2, 8548, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 
8558, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566/1, 8566/2, 8566/3, 8566/4, 8567, 8568, 8571, 8572, 8573, 8574, 
8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 
8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 
8611, 8612, 8613/1, 8613/2, 8613/3, 8614, 8615, 8616, 8617, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 
8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 
8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659 (пут), 8660, 
8661, 8662, 8663/1, 8663/2, 8663/3, 8664/1, 8664/2, 8665, 8666, 8667, 7868/1, 8668/2, 8669, 8670 (пут), 
8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 
8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 
8706, 8707, 8708, 8709, 8710/1, 8710/2, 8710/3, 8711/1, 8711/2, 8711/3, 8712, 8713, 8714/1, 8714/2, 8715, 
8716, 8717/1, 8717/2, 8717/3, 8718 (пут), 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 
8730/1, 8730/2, , 8730/3, 8730/4, 8730/5, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 
8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753 (ул. Јована Дискића), 8754, 8755, 
8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762/1, 8762/2, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 
8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8778, 8779, 8780, 8782, 8783, 8785, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 
8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802/1, 8802/2, 8802/3, 8803, 8804, 8805, 8806/1, 
8806/2, 8806/3, 8807, 8808, 8809/1, 8809/2, 8810/1, 8810/2, 8811, 8812/1, 8812/2, 8813/1, 8813/2, 8814, 
8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827/1, 8827/2, 8827/3, 8828, 
8829/1, 8829/2, 8829/3, 8830, 8831, 8832/1, 8832/2, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838/1, 8838/2, 8838/3, 
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8838/4, 8839/1, 8839/2, 8840, 8841, 8842/1, 8842/2, 8842/3, 8842/4, 8842/5, 8843/1, 8843/2, 8843/3, 8844, 
8845/1, 8845/2, 8846, 8847, 8848, 8849/1, 8849/2, 8849/3, 8850/1, 8850/2, 8850/3, 8851, 8852, 8853, 8854, 
8855, 8856/1, 8856/2, 8856/3, 8857, 8858, 8859, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8869, 8870, 8871, 
8872/1, 8872/2, 8874, 8875, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 
8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 
8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 
8924, 8925, 8926, 8927, 8928 (ул. Маре Ђорђевић), 8929, 8930, 8931, 8932, 8933, 8934, 8935, 8938, 8939, 
8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 
8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966 (ул.Василија Николића), 8967 (О. Ш. Коста Стаменковић), 
8968, 8969,  8970, 8971, 8972, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 
8987, 8988, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 
9004,  9005, 9006, 9007, 9008, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9021,9022, 9023, 
9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 
9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046 (ул. Раданска), 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 
9056, 9057, 9058, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071/1, 9071/2, 9073, 9074/1, 
9074/2, 9074/3, 9075, 9076, 9077/1, 9077/2, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085/1, 9085/2, 
9086/1, 9086/2, 9086/3, 9087/1, 9087/2, 9088/1, 9088/2, 9089, 9090/1, 9090/2, 9091/1, 9091/2, 9092, 9093, 
9094, 9095/1, 9095/2, 9096/1, 9096/2, 9096/3, 9097/1, 9097/2, 9097/3, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102/1, 
9102/2, 9103/1, 9103/2, 9104, 9105, 9106, 9107/1, 9107/2, 9108/1, 9108/2, 9109, 9110, 9113, 9114, 9115/1, 
9115/2, 9115/3, 9115/4, 9116, 9119, 9120, 9121/1(ул.Обрена Ковачевића), 9121/2, 9121/3, 9121/4, 9121/5, 
9122/1, 9122/2, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 
9139, 9140, 9141, 9142/1, 9142/2, 14310/3 (стамбени прилаз), 9143, 9144, 9147, 9149, 9150/1, 9150/2, 
9150/3, 9151, 9152/1, 9152/2, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9160, 9161, 9162/1, 9162/2, 9162/3, 9162/4, 
9162/5, 9162/6, 9162/7, 9162/8, 9162/9, 9162/10, 9162/11, 9162/12, 9162/13, 9162/14, 9162/15, 9162/16, 
9162/17 9162/18, 9162/19, 9162/20, 9162/21 9162/22, 14310/6 (стамбени прилаз), 9165, 9166, 9167, 9168, 
9169, 9170, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184 (ул.Милоја 
Лазаревића), 9185/3, 9186/1, 9188, 9189, 9190/1, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9198, 9199, 
9202/1, 9202/2, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 
9218, 9219, 14310/1 (ул. Станоја Главаша), 14308 (ул. Норвежанска), 14309/1(ул. 9. Југовића), 14311/1(ул. 
Лепше Стаменковић), 9809/2(ул. Војина Петровића), 14299/1(ул. 1. Маја), 8341(ул. Сватозара 
Марковића), 8490(ул. Раде Свилара), 8181(ул. Сутјеска),  14309/2, 14309/3, 7963, 7964, 7965, 7969, 7972, 
7973, 7974, 7975, 7976, 7984, 7985/1, 7985/2, 7986(ул. Балканска), 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 
7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008/1, 8008/2, 8009, 8010, 
8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 
8030/1, 8030/2, 8030/3, 8031(ул. Хајдук Вељка), 8032, 8033, 8034, 8035/1, 8035/2, 8035/3, 8036, 8037, 8038, 
8039, 8040, 8041, 8042, 8044, 8045, 8047, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 
8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066/1, 8066/2, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 
8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 
8093, 8094, 8095, 8096, 8097(ул. Балканска), 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 
8108, 8109, 8110, 8111,  8112(ул. Илинденска), 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 
8122, 8123, 8124, 8128, 8129/1, 8129/2, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 
8141, 8142, 8144, 8145, 8146, 8147(ул. Илинденска), 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 
8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 
8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 
8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 
8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218/1, 8218/2, 8218/3, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 
8224, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8031, 8232, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 7880(ул. 
Милоша Обилића), 14307/1 (ул. Пасјачког Одреда), 8241 (ул. Милоша Обилића), 7881, 7882, 7883, 7884, 
7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892/1, 7892/2, 7893, 7894/1 (ул. Илинденска), 7894/2, 7894/3, 
7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906 (ул. Титоградсака), 7907, 7908, 
7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7927, 7928, 
7929, 7930, 7931, 7932, 7933/1 (ул. Хајдук Вељка), 7933/2, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 
7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947/1, 7947/2, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 
7958, 7959, 10948/1 (ул. Танаска Рајића), 10861, 10862, 10863, 10864, 10865, 10866, 10867, 10868, 10868, 
10869, 10870, 10871, 10872, 10873, 10874 (пут), 10875 (насип), 10876, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 
10882, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10891, 10892, 10893, 10894, 10895, 
10896, 10897, 10898, 10899, 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905/1, 10905/2, 10905/3, 10905/4, 
10905/5, 10905/6, 10905/7, 10905/8, 10905/9, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 
10914, 10915, 10916, 10917, 10918, 10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926, 10927, 
10928, 10929, 10930, 10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939, 10940, 10941, 
10942, 10943, 10944, 10945, 10946, 10947, 10948/2,10949, 10950, 10951, 10952, 10953, 10955, 10956, 
10957, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 
10971, 10972, 10973 (ул. Црногорска), 14307/2, 10974 (ул. Цељска), 10975, 10976, 10977, 10978, 10979, 
10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, 10986, 10987, 10988/1, 10988/2, 10989, 10990, 10991, 10992, 
10993, 10994, 10995, 10996, 10997, 10998 (ул. Дрварска), 10999, 11000, 11001, 11002/1, 11002/2, 11003, 
11004/1, 11004/2, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015 (ул. 
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Винковачка), 11016, 11017, 11018, 11019, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028, 11029, 
11030, 11031, 11032, 11033, 11034 (ул. Пазинска), 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 
11042, 11043/1, 11043/2, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 
11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063 ( АТД), 11065, 11066, 1067, 1068, 13124/1, 
13124/2 ( пут), 13125, 13126, 13127, 13128, 13129, 13130, 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 
13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13151, 
13152, 13158 ( поток), 13159 ( пут), 1360, 13161, 13162, 13163, 13164, 13165, 13166, 13167, 13168 ( Црква 
Свети Илија), 13169/1 (Гробље), 13169/2, 13169/3, 13169/4, 13169/5, 13169/6, 13170/1, 13170/2, 13170/3, 
13171, 13172, 13173, 13174, 13175/1, 13175/2, 13176/1, 13176/2, 13177/1, 13177/2, 13178, 13179, 13180, 
13181, 13182, 13183, 13184/1, 13184/2, 13185/1, 13185/2, 13186, 13187, 13188, 13189, 13190, 13191/1, 
13191/2, 13192/1, 13192/2, 13193, 13194/1, 13194/2, 13195, 13196, 13197, 13198, 13199, 13200, 13201, 
13202, 13203, 13204, 13205, 13206, 13207, 13208, 13209, 13210, 13211, 13212, 13213, 13214, 13215, 
13216, 13217, 13218, 13219, 13220, 13221, 13222, 13223, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13229, 
13230, 13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13239, 13240, 13241, 13242, 13243, 
13244, 13245, 13246, 13247, 13248, 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 
13258, 13259, 13260, 13261, 13262, 13263/1, 13263/2, 13264, 13265, 13266, 13267, 13268, 13269, 13270, 
13271, 13272, 13273, 13274, 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13282, 13283, 13284, 
13285, 13286, 13287, 13288, 13289, 13290, 13291, 13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13298, 
13299, 13300, 13301, 13302 ( пут), 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310, 13311, 13312, 
13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13326, 
13327, 13328, 13329, 13330, 13331, 13332, 13333, 13334, 13335, 13336, 13337, 13338, 13339, 13340, 
13341, 13343, 13344, 13345, 13346, 13347, 13348, 13349, 13350, 13351, 13352, 13353, 13354, 13355, 
13356, 13357, 13358, 13359, 13360, 13361, 13362/1, 13362/2, 13363, 13364, 13365/1, 13365/2, 13365/3, 
13366/1, 13366/2 (пут), 13367, 13368, 13369, 13370, 13371, 13372, 13373, 13374, 13375, 13376, 13377, 
13378, 13379, 13380, 13381, 13382, 13383/1, 13383/2, 13383/3, 13384, 13385, 13386, 13388, 13389, 13390, 
13391/1, 13391/2, 13392, 13393, 13394, 13395, 13396, 13397, 13398, 13399, 13400, 13401, 13402, 13403, 
13404, 13405, 13406, 13407, 13408, 13409, 13410, 13411, 13412, 13414, 13415, 13416, 13417, 13418, 
13419, 13420, 13421, 13422. 13423, 13424, 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13431, 13432, 13433 
(пут), 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439, 13440/1, 13440/2, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 
13446, 13447, 13448, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, 13454, 13455, 13456, 13457, 13458, 13459, 
13460, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 
13474, 13475, 13476, 13477, 13480, 13481, 13482, 13483, 13484, 13485, 13486 (пут), 13487, 13489, 13490, 
13511, 13512, 13513, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13519, 14313 (пут), 13743 (канал), 13742 (поток), 
13754 (пут), 14314(пут), 14315/9 (ул. Хисарска), 13744, 13748, 13749, 13750, 13751, 13752, 13753, 13755, 
13756, 13757, 13758, 13759, 13760, 13761, 13762, 13763, 13764, 13765, 13766, 13767, 13768/1, 13768/2, 
13768/3, 13769, 13770, 13771, 13772, 13773, 13774, 13775/1, 13775/2, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 
13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790/1, 13790/2, 13791, 13792, 13793, 
13794/1, 13794/2, 13795/1, 13795/2, 13795/3, 13796, 13797, 13798, 13799, 13800/1, 1388/2, 13801/1, 
13801/2, 13802, 13803, 13804, 13805, 13806, 13807/1, 13807/2, 13807/3, 13808, 13809, 13810, 13811, 
13812, 13813, 13814/1, 13814/2, 13814/3, 13815, 13816/1, 13816/2, 13816/3, 13817, 13818/1, 13818/2, 
13819/1, 13819/2, 13819/3, 13820/1, 13820/2, 13821/1, 13821/2, 13822/1, 13822/2, 13823, 13824, 13825, 
13826, 13827, 13828, 13829/1, 13829/2, 13829/3, 13830/1, 13830/2, 13830/3, 13831/1, 13831/2, 13832, 
13833, 13834, 13835, 13836, 13837, 13838, 13839, 13840, 13841/1, 13841/2, 13842/1, 13842/2, 13842/3, 
13843, 13844, 13845, 13846, 13847, 13848, 13849, 13850, 13851, 13852/1, 13852/2, 13853, 13854, 13855, 
13856, 13857/1, 13857/2, 13858/1, 13858/2, 13859, 13860, 13861/1, 13861/2, 13862/1, 13862/2, 13862/3, 
13863/1, 13863/2, 13864, 13865/1, 13865/2, 13865/3, 13866/1, 13866/2, 13867, 13868, 13869, 13870, 
13871/1, 13871/2, 13871/3, 13872/1 (ул. Хисарска), 13872/2, 13872/3, 13872/4, 13872/5, 13872/6, 13872/7, 
14316 (пут Лесковац – Доња Јајина), 13873, 13874, 13875, 13876, 13877, 13878, 13879, 13881, 13882, 
14279(река Ветерница),  
9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 3732, 3733, 9734, 3735, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 
9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751/1, 9751/2, 9751/3, 9752/1(Космајска), 9752/2, 9752/3, 9753, 
9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773/1, 9773/2, 9773/3, 
9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9785, 9786, 9787, 9788(Браће Рибникар), 
9789(Ђуре Салаја), 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 
9804/1, 9804/2, 9805/1, 9805/2, 9805/3, 9806, 9807, 9808, 9809/1, 9809/2, 9809/3, 9809/4, 9809/5, 9809/6, 
9809/7, 9810/1, 9810/2, 9811/1, 9811/2, 9811/3, 9812/1, 9812/2, 9813, 9814, 9815, 9816/1, 9816/2, 9817/1, 
9817/2, 9818/1, 9818/2, 9818/3, 9819, 9820, 9821, 9824, 9825/1, 9825/2, 9826, 9827, 9828/1, 9828/2, 9829/1, 
9829/2, 9829/3, 9829/4, 9830/1, 9830/2, 9831, 9832, 9833, 9834/1, 9834/2, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 
9840, 9841/1, 9841/2, 9841/3, 9841/4, 9841/5, 9841/6, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 
9851/1, 9851/2, 9852/1, 9852/2, 9853/1, 9853/2, 9854/1, 9854/2, 9855/1, 9855/2, 9856/1, 9856/2, 9857/1, 
9857/2, 9858/1, 9858/2, 9859, 9860, 9861, 9862, 6963, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 
9873, 9875, 9876, 9877, 9877, 9878, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888/1, 9888/2, 9889, 9890, 
9891, 9892, 9893, 9894, 9895/1, 9895/2, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 
9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917/1, 9917/2, 9917/3, 9918, 9919, 9920, 
9921/1, 9921/2, 9921/3(Романијска), 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929/1, 9929/2, 9930/1, 
9930/2, 9930/3, 9930/4, 9930/5, 9930/6, 9930/7, 9930/8(Суботичка), 9931/1, 9931/2, 9932, 9933, 9934, 9935, 
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9936, 9937, 9938, 9939/1, 9939/2, 9940/1, 9940/2, 9941/1, 9941/2, 9942, 9943/1, 9943/2, 9944/1, 9944/2, 
9944/3, 9945/1, 9945/2, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951/1, 9951/2, 9952/1, 9952/2, 9953/1, 9953/2, 
9954/1, 9954/2, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 9957/1, 9957/2, 9957/3, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 
9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 
9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991(стамбени прилаз), 9752/7(стамбени 
прилаз), 9992, 9993, 9994, 9995, 9996/1, 9996/2, 9997/1, 9997/2, 9998, 9999/2, 9999/3, 9999/4, 9999/5, 
9999/6, 10000, 10001, 10002, 10003, 10004/1, 10004/2, 10004/3, 10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 
10011, 10012, 10013, 10004/1, 10004/2, 10015/1, 10015/2, 10016/1, 10016/2, 10016/3, 10017, 10018, 10019, 
10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026/1, 10026/2, 10027/1, 10027/2, 10028, 10029/1, 10029/2, 
10030/1, 10030/2, 10031/1, 10031/2, 10033/1, 10033/2, 10034/1, 10034/2, 10035/1, 10035/2, 10036/1, 
10036/2, 10037/1, 10037/2, 10038/1, 10038/2, 10039/1, 10039/2, 10040/1, 10040/2, 10041/1, 10041/2, 
10042/1, 10042/2, 10044/1, 10044/2, 10045/1, 10045/1, 10045/2, 10046/1, 10046/2, 10047/1, 10047/2, 10048, 
10049, 10050/1, 10050/2, 10050/3, 10051/1, 10051/2, 10052, 10053/1, 10053/2, 10053/3, 10054, 10055/1, 
10055/2, 10056/1, 10056/2, 10056/3, 10056/4, 10056/5, 10057/1, 10057/2, 10058/1, 10058/2, 10058/3, 
10058/4, 10058/5, 10059/1, 10059/2, 10060, 10061/1, 10061/2, 10062, 10063/1, 10063/2, 10063/3, 10063/4, 
10064, 10065, 10066, 10067/1, 10067/2, 10068/1, 10068/2, 10069/1, 10069/2, 10069/3, 10070/1, 10070/2, 
10071/1, 10071/2, 10072/1, 10072/2, 10072/3, 10073/1, 10073/2, 10073/3, 10075/1, 10075/2, 10076/1, 
10076/2, 10077/1, 10077/2, 10077/3, 10078/1, 10078/2, 10078/3, 10078/4, 10079/1, 10079/2, 10079/3, 
10079/4, 10080/1, 10080/2, 10080/3, 10081, 10082/1, 10082/2, 10083, 10084, 10085/1, 10085/2, 10086/1, 
10086/2, 10087, 10088/1, 10088/2, 10089/1, 10089/2, 10089/3, 10089/4, 10090/1, 10090/2, 10091/1, 10091/2, 
10093, 10094, 10095, 10096, 10097/1, 10097/2, 10098, 10099, 10100/1, 10100/2, 10101/1, 10101/2, 10102, 
10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 10110, 10111/1, 10111/2, 10112, 10113, 10114, 10115, 10116, 
10117, 10118, 10119, 10120, 10121, 10122, 10123, 10124, 10125/1, 10125/2, 10126, 10127, 10128, 10129, 
10130, 10131, 10132, 10133, 10135, 10136, 10137, 10138, 10139, 10141, 10142, 10143, 10144, 10145, 
10146, 10147, 10148, 10149, 10150, 10151, 10152, 10153, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 
10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10167, 10168, 10169, 10170, 10171, 10174, 10177, 10178, 10179, 
10182, 10183, 10184, 10185, 10186, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10192(Мостарска), 10193, 10194, 
10195, 10196, 10197, 10200, 10201, 10204, 10205, 10206, 10207, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 
10213, 10214, 10215, 10216, 10217(Авалска), 10218, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 
10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231, 10232, 10233, 10234, 10235, 10236/1, 10236/2, 10237, 10238, 
10239, 10240, 10241, 10242, 10243, 10244, 10245, 10246, 10247, 10248, 10249, 10252, 10254, 10255, 
10256, 10257, 10258, 10259, 10260, 10263, 10264(Милутина Бојића), 10265, 10266, 10267, 10268, 10269, 
10270, 10271, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10281, 10282, 10283, 
10284, 10285, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 
10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10307, 10308, 10309, 10310, 10311, 
10312, 10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10322, 10323, 10324, 10325, 
10326/1, 10327/2, 10326/3, 10326/4, 10326/5, 10326/7, 10326/8, 10326/8, 10326/9, 10326/10, 10326/11, 
10327/1, 10327/2, 10327/3, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 
10339, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 
10353, 10353, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10363, 10364, 10365, 
10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 10377, 10378, 10379, 
10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390 (Жртава Фашизма), 10391, 
10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 
10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 
10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 10428, 10429/1, 10430/1, 10430/3, 10431/1, 
10431/3, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10438, 10440, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 
10446, 10447, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 
10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467/1, 10467/2, 10468, 10469, 10470, 10471, 10472, 
10473, 10474, 10475, 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 
10487, 10488, 10489, 10490/1, 10490/2, 10491(пут), 10492/1, 10492/2, 10493, 10494, 10495, 10496, 10497, 
10498, 10499, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504/1, 10504/2, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 
10511, 10512, 10513, 10514/1, 10514/2, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 
10524, 10525, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532, 10533, 10534, 10535, 10536, 10537/1, 
10537/2, 10538, 10539, 10540, 14312(Фрушкогорска), 10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10549, 10550, 
10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 
10566, 10567, 10568, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 
10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 
10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 
10609, 10610, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 
10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 
10637, 10638, 10639/1, 10639/2, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10646/2, 10647, 10648, 10649, 10650, 
10651, 10652, 10653/1, 10653/2, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659/1, 10659/2, 10660, 10661, 
10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10670, 10684, 10685/1, 10685/2, 10686, 10687, 10688, 10689, 
10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695, 10696, 10697, 10698, 10699, 10700, 10701, 10702, 10704/1, 
10704/2, 10705, 10706, 10707, 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10714, 10715, 10716, 10717, 
10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10730, 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 ХИСАР 
 

8 
 

10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 
10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 
10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10769/1, 10769/2, 10769/3, 10769/4, 10770, 
10771, 10772, 10773, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784/1, 
10784/2, 10784/3, 10784/4, 10785/1, 10785/2, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10792, 10793, 
10794, 10795, 10796/1, 10796/2, 10796/3, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803, 10804, 10805, 
10806, 10807, 10808, 10809, 10810, 10811, 10812, 10813, 10814, 10815, 10816, 10817, 10818, 10819, 
10820, 10821, 10822, 10823, 10824, 10825, 10826, 10827, 10828, 10829, 10830, 10831/1, 10831/2, 10832, 
10833, 10834, 10835, 10836, 10837, 10839/1, 10839/2, 10840, 10841, 10842, 10843, 10844, 10845, 10846, 
10847, 10848, 10849, 10850, 10851, 10852, 10853, 10854, 10855, 10856, 10857, 10858/1, 10858/2,  10859/1, 
10859/2, 10860(трафо-станица), 14315/1(Хисарска), 14315/2, 14315/3, 14315/4, 14315/5, 14315/6, 14315/7, 
14315/8, 14312/1, 14312/2(Фрушкогорска), 13605, 13606, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13612, 13613, 
13614, 13615, 13616, 13617, 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13625, 13626, 13627, 
13628, 13629. 13630, 13631, 13632, 13633, 13634, 13635/1, 13635/2, 13636/1, 13636/2, 13637/1, 13637/2, 
13638, 13639, 13640, 13641, 13642, 13643, 13644, 13646, 13647, 13648, 13649, 13650/1, 13650/2, 13651/1, 
13651/2, 13652, 13653, 13654, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660/1, 13660/2, 13661/1, 13661/2, 13662, 
13663/1, 13663/2, 13664, 13665, 13666, 13667/1, 13667/2, 13667/3, 13667/4, 13667/5, 13668/1, 13668/2, 
13668/3, 13668/4, 13668/5, 13668/6, 13668/7, 13669, 13670, 14311/2, 14311/4, 14311/5, 14311/6, 13671/2. 
 
К.о. Д.Синковце 
1016/1 ( ул. Станоја Главаша ), 1571/1 ( канал – Бара ), 1017, 1018, 1019, 1020, 1021( напуштени канал – 
Бара ), 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/4, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 
1034, 1035, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1057/1, 1058, 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1060/1, 
1060/2, 1060/3, 1061/1, 1061/2, 1062/1, 1062/2, 1063/1, 1063/2, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 
1066/2, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072/1, 1072/2, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075/1, 1075/2, 1076, 
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1573 ( ул. Космајска) 
   
К.о. Д.Јајина 
2843 ( поток ), 159, 160, 161/1, 161/2, 162, 163, 164, 165 ( пут ),166, 167, 168, 169, 170/1 ( поток ), 170/2 ( 
пут ), 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183/1, 183/2, 184, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210/1, 210/2, 211, 212/1, 212/2, 
213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 2858 ( пут ), 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 241/3, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 2863 ( река Ветерница ), 254, 255, 256, 
257, 258/1, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 
269/1, 269/2, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 276, 277, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 ( пут ), 321/1, 321/2, 340/2, 341, 
342, 343, 344, 345/1, 345/2, 346, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358/1, 358/2, 359, 360, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 370/1, 370/2, 371, 
2848/1 (пут Мирошевце – Лесковац ), 2842 ( река Ветерница ). 

1.1.2. Обухват и опис граница грађевинског подручја 

У границама грађевинског подручја  издвајају се површине и објекти јавне намене, мрежа 
инфраструктуре, остале површине, становање са различитим нивоима густина, градско 
гробље, зеленило и сл. 

Грађевинско подручје Плана генералне регулације 5 обухвата простор јужно од „Лебанског 
пута“, ул.“1.маја“, ул.“Раде Свилара“, ул.“Милоша Обилића“ и ул.“Др.Кашиковића“ са 
целокупним изграђеним ткивом на северозападној падини Хисара, где је претежна намена 
индивидуално становање са свим пратећим функцијама укључујући и Парк –шуму Хисар, парк 
„9 Југовића“, Дом здравља - све до шумског и пољопривредног земљишта. Грађевинско 
подручје западно од реке Ветернице обувата изграђено стамбено ткиво „Ђурино насеље“ и 
неизграђени простор јужно до КО Доња Јајина, Спомен-парк, као и стамбено индивидуално 
насеље на југоисточној падини Хисара са „Ромским насељем“, затим простор на клизишту и 
Светоилијско гробље са површином планираном за проширење.  

Напомена: Границе плана, сектора и блокова иду осовинама саобраћајница, (осим у улици 
Станоја Галаваша уз јужну регулацију) и осовином реке. Опис границе грађевинског подручја је 
приказан у графичком прилогу број 2 " Границе обухвата плана на ортофото подлози ".  

 

1.1.3. Обухват и опис граница санитарне заштите изворишта  
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Зоне санитарне заштите за подземна изворишта дефинисане су Елаборатом о зонама 
санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца, који је 2010. године урадио 
Институт “Јарослав Черни” Београд. 

Решењем Министарства здравља бр. 530-02-518/10-04 од 17.12.2010.године одређују се 
зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања Лесковца: 

На простору јужног дела Блока 39 (подсектор1в, 1б, и делимично сектор 1д),  простире се 
део зоне шире зоне санитарне заштите Старог изворишта бунара Б-2а и Б-1а, којим су 
обухваћене катастарске парцеле целе или делови у КО Лесковац и КО Доња Јајина. 

Шира зона водозаштите већим делом обухвата подручје грађевинског земљишта, а мањи 
део представља подручје ван граница грађевинског подручја. 

За зоне заштите водоизворишта преузимају се у потпуности све смернице и ограничења из 
ГУП-а Лесковца од 2010 -20120.год.  

3.Шира зона санитарне заштите изворишта (Зона 3) одређује се над простором који је 
дефинисан координатама: 

Табела 4. Шира зона санитарне заштите 

 
Опис шире зоне санитарне заштите почиње у тачки у којој се секу северна граница зоне 
водозаштите 3 одређена координатама тачака 23Ш Y=7578380.00, X=4760590.00) и 34Ш 
Y=757750.00, X=4760410.00)  и осовина корита реке Ветернице.  
Од пресечне тачке до тачке 34Ш граница пресеца следеће к.п. бр. 10868 и 10875 КО Лесковац. 
Од тачке 34Ш граница скреће у правцу југозапада  пресеца к.п. бр. 10867, 10875 (насип), 10873, 
10874, 10875(насип), 10878, 10877, 10876, 10875(насип), 13124/1, 13125, 13126, 1328, 13129, 
13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13138, 13141, 13142, 13147, 13148, 13149,  13159(пут), 
13162, 13161, 13160,  13158(пут) до тачке 33Ш. 
На правцу од тачке 33Ш до тачке 32Ш граница пресеца к.п. бр. 13877, 13878, 13881, све у КО 
Лесковац. Затим наставља у КО Д.Јајина, пресеца северну међу к.п.бр. 226, 2863 (корито реке 
Ветернице), 246, 247, 250, 253/1, 253/2, 253/3 све у КО Д Јајина. 
Затим граница од тачке 32Ш скреће на исток до пресечне тачке са осовином корита реке 
Ветернице. 

На простору јужног дела Блока 39 простире се део зоне санитарне заштите којим су 
обухваћене следеће катастарске парцеле или њихови делови на КО Лесковац : 

10867,10866,10865,делови10878,10877,10876,10875,део13125,13126,13124/1,2,13130,13131,де
лови 13127,13128,13129,13132,13133,13134,13135,13136,цела 13137,13139,13140,13143,део 
13141,13142,13144,13145,13146,13147,део 13148,13147,13149,13151,13152,делови 13161 и 
13160,13878,део13162, 13879, 13882,13881,13877,13158. Обухваћени су и делови парцела на 
КО Доња Јајина ван грађевинског реона: 250,253/1,253/2,253/5. За овај простор преузимају се 
у потпуности све смернице и ограничења из Генералног плана. 

 

1.1.4. Обавезе, услови и смернице ГУП-а 
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. 

Ознака преломне 
тачке зоне III 

Y X Напомена 

23ш 7578380 4760590 

Старо извориште 
бунари: Б-1а, Б-2а,  
Бз-5, Б-22 
2.82км2 

24ш 7579140 4759920 
25ш 7579360 4759520 
26ш 7579280 4759070 
27ш 7579750 4758300 
28ш 7578860 4757870 
29ш 7578510 4758440 
30ш 7578640 4758870 
31ш 7578300 4759370 
32ш 7577930 4759340 
33ш 7577490 4759800 
34ш 7577750 4760410 
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За подучје обухвата Плана урбанистичке обавезе преузете су из следећих урбанистичких 
планова: 
− Измена и допуна ДУП-а за проширење гробља на Хисару (Сл.гл.општине Лесковац 
бр.18/1986); 
- Измена и допуна ДУП-а за северозападну падину Хисара, а у границама између 
Ул.Норвежанске и Космајске са северне стране, границе катастарског насеља Синковца  са 
источне стране,  дела хисарске косе у Ул. Лепше Стаменковић са јужне стране, а на приближно 
22ha ( Сл.гл.општине Лесковац, бр. 3/1988); 
-   ПДР за делове Блокова 41 и 42 у Лесковцу – Парк-шума Хисар( Сл.гл. општине Лесковац 
бр.6/2006); 
-  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 Кашиковића у Лесковцу ( Сл.гл. општине 
Лесковац бр.15/2006); 
− Услови за уређење простора за другу висинску зону снабдевања водом у Лесковцу (Сл. 
гласник општине Лесковац бр.12/94); 
− ДУП за стамбени блок Фрушкогорска II део у Лесковцу (Сл. Гласник општине Лесковац бр. 
13/80); 
- План детаљне регулације за северни део блока 39 (Сл.гл. града Лесковца бр.1/13), примењује 
у потпуности (урађен је и усвојен је на основу Законa о планирању и изградњи (Службени 
гласник Републике Србије  бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10)) и Закона о изменама и допунама 
закона о планирању и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, бр.24/11), и усклађен 
са ГУП-ом Лесковца од 2010.-2020.год. као и са овим ПГР-ом). 

Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

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

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

2. ЈП Топлана Лесковац 3499 од 29.10.2010. 
3. ПД Југоисток Ниш-ИЈ Лесковац 31983/1 од 22.11.2010. 
4. Телеком Србија а.д. Београд 5473-310160/1 од 20.10.2010. 
5. ВИП  Мобиле  Београд 350-93/10-02 од 23.09.2010.год 

6. 
Телеком Србија а.д. Београд,  
Дирекција за мобилну телефонију 

593/08 од 20.01.2009.год 

7. Пољопривредна стручна служба Лесковац ДОО 730 од 17.09.2010.год. 
8. Градска управа за привреду 403/10 од 06.10.2010. 
9. Градска управа за заштиту животне средине 38/10-09 од 15.03.2010. 
10. ЈКП „Комуналац“    ЛЕСКОВАЦ 3143 од 31.08.2010. 
11. Porr Werner & Weber ДОО Лесковац 116 од 05.05.2010. 

12. 
Република Србија – Министарство одбране / управа за 
инфраструктуру 

1628-6 од 29.07.2010. 

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

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

15. Југоросгаз АД Београд 1579 од 01.11.2010. 
16. Радио телевизија Србије – емисиона техника и везе 31 од 25.03.2010. 

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

18. Републички хидрометеоролошки завод Србије 4150/10 од 22.08.2010.год 
19. Републички сеизмолошки завод Србије 021-236/2010 од 29.03.2010. 
20. Завод за заштиту споменика културе Ниш 1090/2, од 25.09.2013.год. 

 

1.1.5.Скраћени приказ и оцена постојећег стања 

I Генералне карактеристике простора 

Целокупно подручје Плана припада просторно функционалној целини -II- Шира градска зона- 
ХИСАР са Блоковима 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 68. Простор, у границама обухвата плана, је  део 
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градске територије која представља југозападни део града  у широј градској зони са 
доминантним становањем индивидуалног типа формираним дуж главних путних праваца који 
тангирају подручје овог плана- „Лебанског пута“ и Ул.Светоилијске- тј.“Јајинског пута“, затим  
доминантним брдом Хисар са својим ободом до југозападне границе ГУП-а –где су присутне 
примарне намене: парк-шума „Хисар“, викенд насеље, специфично зеленило, Спомен парк, 
градско гробље и др.  као и потезом између  Јајинског пута до реке Ветернице са формираним  
индивидуалним становањем (у наставку, стихијског типа- тзв.“Ђурино насеље“)  и 
пољопривредном наменом ван подручја грађевинског подручја. 

На подручју Плана доминантни облик изградње је индивидуално становање средње и ниже 
густине, које се формирало по ободу брда Хисар на терену који се третира као условно 
стабилно или нестабилно тло. У овој зони изграђена је санациона саобраћајна и 
инфраструктурна мрежа.          

 Падина је неуједначеног нагиба што је последица формирања накнадних микрорељефских 
облика услед старог и активног клижења, ерозије терена и техногене активности на овом 
простору. Присутна је дивља градња на пољопривредном земљишту које улази у обухват, све 
до границе ГУП-а., и у Блоку 39 тзв. „Ђурино насеље“. На подручју брда Хисар налази се 
археолошко налазиште. У складу са ПДР-е за ову зону, изграђен је дечји вртић -
реконструкцијом и надградњом постојећег објекта. 

У зони Хисара клизање земљишта представља најтежи вид ерозије. Појава клизишта 
последица је неконтролисане градње и саме конфигурације терена и његовог геoмеханичког 
састава.  Геолошка грађа терена Хисара је од глиновитих и песковитих неогених седимената, 
који су у већем делу терена прекривени делувијалним наслагама неуједначене дебљине.  
Присутни су  следећи литолошки чланови: глине, шљунковите глине, шљунак и песак. 
Литолошки хетерогена средина, са смењивањем литолошки различитих чланова комплекса, 
основни је предуслов и за веома сложена и неповољна инжењерскогеолошка својства овог 
терена, нарочито са аспекта његове стабилности. 

Инжењерско геолошки услови на падинама су претежно неповољни, са формираним 
активним и умиреним клизиштима, (најчешће на североисточним и северозападним падинама), 
док су на гребену и заравнима услови претежно повољни.  
Ограничења базирана на инжењерско-геолошкој повољности терена за градњу, 

преузета су из ГУП-у Лесковца 2010-2020 и следећих елабората: Елаборат о инжењерско-
геолошким истраживањима за потребе реконструкције Хисарске улице; Елаборат 
детаљних инжењерско-геолошких истраживања терена за потребе ДУП-а дела блока 40 
на североисточним падинама Хисара у Лесковцу (Београд, 1998); Инжењерско-геолошки 
услови изградње цевовода водоводне и канализационе мреже и резервоара на брду 
Хисар код Лесковца (Геозавод, Београд, 1995), Инжењерскогеолошка истраживања 
подручја активног клизишта на  Хисару код Лесковца (Геозавод, Београд, 1975). Услед 
изражене нестабилности терена извршено је зонирање терена према утврђеном степену 
стабилности падине, у складу са степеном инжињерско-геолошке повољности.  

II Непокретна културна добра у планској документацији 
Предметно подручје Плана генералне регулације 5, Града Лесковца садржи веома богато 

градитељско наслеђе које сведочи о значајним дометима становништва овог дела земље не 
само у области градитељства већ и у културном, историјском и економском развоју у дугом 
временском периоду од праисторије до данашњег доба. Као вишеслојна историјска и културна 
баштина, непокретна културна добра чувају се и уграђују у развојне перспективе посебним 
третманом у планској документацији. 

Према „Закону о културним добрима“( Сл.гл.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“. 
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Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна 
добра и њихова заштита налазе места у највишим планским документима. Сходно томе ПГР 5, 
Града Лесковца сагледани су услови и мере заштите непокретних културних добара под 
претходном заштитом. Планом су дефинисани услови за пуно коришћење културне баштине у 
функцији развоја и напретка средине.То се подједнако односи на све врсте непокретних 
културних добара. 

На подручју обухваћеном Планом, према документацији која се чува у Заводу за заштиту 
споменика културе Ниш, налази се: један споменик културе, једно археолошко налазиште, два 
знаменита места и више културних добара која уживају претходну заштиту. 
 
 Преглед непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту  на 
подручју ПГР 5, града Лесковца 

УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ПГР 5, ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

-Археолошко налазиште /“Хисар“-Лесковац 

-Споменик културе /Црква Св.Илије на Хисару 

-Знаменита места /Спомен-парк са меморијалним спомен-гробљем посвећен палим 
ратницима од 1941.до 1945.године, дело архитекте Богдана Богдановића; 

-Споменици и спомен обележја: 
Спомен биста народних хероја на Хисару; 
Бронзано попрсје народног хероја Косте Стаменковића у парку „Девет Југовића“; 
Бронзано попрсје Владе Ђорђевића у парку „Девет Југовића“; 
Бронзано попрсје Благоје Николића у парку „Девет Југовића“; 
Спомен обележје – Долина жртава фашизма- Арапова долина; 
Спомен плоча на објекту у Норвежанској ул.бр.24. 
 
 ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ ЗАШТИТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ПГР 5 ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА 
-Део објекта у улици Норвежанској бр.3, у комплексу дечије установе, КП бр.9597 (градитељски 
објекат); 
-Градско гробље у целини- Светоилијско гробље (урбанистичка целина и специфичан објекат); 
-Јеврејско гробље, испод Светоилијског гробља. 

''Етно-археолошки парк ХИСАР'' у границам плана детаљне регулације за делове блокова 41 и 
42  – Археолошки локалитет (зона амбијенталних вредности). 

Историју града Лесковца треба тражити на Хисару који је временом претрпео велика 
оштећења и у малој мери је научно истраживан. На овој локацији документована је целокупна 
прошлост Лесковца и долине Јужне Мораве. 
Катастарске парцеле у обухвату парк-шуме Хисар су следеће: 8664/1, 8663/1, 8663/2, 
8663/3, 8717/1, 8717/2, 8717/3, 8660, 8546/2, 8546/1, 8665, 8669, 8719 –и представљају добро 
које ужива предходну заштиту.  
Вишеслојно археолошко налазиште Хисар у Лесковцу заузима доминантан положај на 

крају косе која раздваја долину Ветернице од долине Јабланице, на надморској висини од 
310м. Насељавано је од најранијих времена захваљујући географском положају, погодном за 
осматрање и контролу читаве лесковачке котлине. Према подацима ранијих истраживања 
Хисара као и на основу првих истраживања сондажног карактера – из 1994. године, закључује 
се да се ради о вишеслојном археолошком налазишту  са богатом стратиграфијом, које је 
живело кроз дужи временски период (више пута је било разарано и обнављано). Сам назив 
Хисар – је турска реч за утврђење што указује да се на овом месту налазило утврђење. 
Временом су се дешавале велике промене - на самом платоу вршени су земљани радови, и 
укопавање у време светских ратова тако да је културни слој у великој мери оштећен. Луксузни 
и веома скупоцени предмети доказују да су на овом месту била значајна економска, друштвена 
и религиозна средишта. 

Резултати истраживања упућују на три основна хронолошка раздобља:  

− На платоу и благим падинама брда налазила су се насеља из млађег каменог доба (из 
старијег и млађег неолита: старчевачка и винчанска култура, раздобље VI – IV миленијум пре 
н.е.), бакарног доба (култура Криводол-Салкуца-Бубањ, III миленијум пре н.е.), бронзаног доба 
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(култура Ватин, XVI – XIV век пре н.е.), гвозденог доба (култура Брњица, XIV – X век пре н.е., 
трибалског периода, VI – IV век пре н.е.). Као трагови живота на Хисару, који потичу из касног 
неолита, нађени су фрагменти керамике, што указује на постојање насеља. О континуираном 
насељавању сведоче фрагменти посуда из бакарног, бронзаног и гвозденог доба. Период VI – 
V век пре н.е. карактеришу скупоцени предмети од племенитог метала (копче, пинцете, украсне 
игле). Случајно пронађена бакарна секира датује се у период Винча-Плочник II, односно 
Градачка фаза III, што би одговарало крају V и почетку IV века пре н. е. Присутан је и хоризонт, 
који се односи на Слатинску групу или Медијана групу прелазног периода из бронзаног у 
гвоздено доба, крај II века пре н. е.  

Светски вредан научни резултат је проналазак центра црне металургије из периода XIV – X 
век пре н.е., који је најстарији центар за добијање гвожђа и израду гвоздених предмета у 
Европи и међу најстаријим у свету (пронађени су: гвоздена руда, оруђа са ситњење руде 
гвожђа, пећи за ливење гвожђа, дуваљке за удувавање ваздуха у пећи, згура, полуфабрикати 
гвожђа („гвоздене погаче“), гвоздени слици намењени размени,  предмети од гвожђа).  

− Друго раздобље припада римско-византијском периоду. У римском и палеовизантијском 
периоду постојало је утврђење, судећи према налазима грађевинског материјала, керамике и 
нумизматичког материјала. На Хисару се налазио римски војни логор, док се насеље 
домородаца, трговаца и занатлија, морало налазити у најближој околини логора. Овоме у 
прилог иде не само налаз римске керамике већ и посребрен бронзани крчаг који је припадао 
римском легионару. Моћни бедеми и скупоцени предмети -као што је диптих од слоноваче са 
натписом REDETA, украсни предмети од племенитих метала, луксузна керамика (terra sigilata) 
и стакло  показују на  да се на истој локацији налазило неко значајније римско урбано насеље. 
Током VI века (период Јустинијана)  дограђени су бедеми из римског периода и подигнут је 
центар црне металургије. 

Из периода византијске превласти на Балкану, су нађени златни солиди цара Јустинијана 
(527-565) и Јустина II (565-578), опеке, амфоре и питоси. Византијско утврђење страдало је 
доласком Словена крајем VI века. Од случајних налаза веома је значајна оловна була (печат) 
непознатог епископа Константина, града Дирахиона у Албанији, датована у XI век. Сви 
примерци рановизантијског новца ковани су у Константинопољу или Солуну, између 518. и 
573/4. године. Приликом археолошких ископавања 2002. године на југоисточној падини 
пронађено је неколико гробова из византијског периода. 

− Вишебојно стакло из сиријских радионица и луксузна керамика докази су за постојање 
неког важнијег средишта на локалитету Хисар у време Немање или његових потомака (XII – XIII 
век н.е.). Пронађени су и делови живописа из периода Немањића. 

Средњевековна некропола припада најмлађем раздобљу. На југоисточној падини (2002. 
год.) пронађено је неколико гробова и из српског средњег века. Захваљујући налазу сребрних 
наушница у једном гробу у могућности смо да одредимо време сахрањивања. Ова врста 
накита заступљена је на широком простору од средње Европе до Бугарске и Грчке, а датован 
је у XII-XIII и XIV веку. 

Крајем XVII века забележени су први подаци о средњевековном утврђењу (на платоу 
налазило се утврђење током бронзаног, римско-византијског и средњевековног периода). 
Током времена утврђење је разграђено јер је грађевински материјал коришћен за изградњу 
Лесковца, а на падинама су засађени виногради. На истој локацији налазе се некрополе из 
гвозденог доба, римског периода, византијског периода и из средњег века. Средњевековна 
некропола припада најмлађем раздобљу. На југоисточној падини (2002. год.) пронађено је 
неколико гробова и из српског средњег века. Захваљујући налазу сребрних наушница у једном 
гробу у могућности смо да одредимо време сахрањивања. Ова врста накита заступљена је на 
широком простору од средње Европе до Бугарске и Грчке, а датован је у XII-XIII и XIV век. 
Сребни новац и други налази дају обележје локалитету с краја XIV и почетка XV века н.е. 
(време Стефана Лазаревића). 

Почетком августа 2005. године извршена су геофизичка истраживања геоелектричном 
методом скенирања за потребе Археолошког института из Београда. Истраживања су 
обављена дуж профила који су постављени  углавном на ободним деловима платоа са циљем 
детекције археолошких остатака - зидова испод површине терена. Мерења су обављена и на 
делу раније откопаног зида у циљу добијања параметарских величина електричних 
отпорности, на профилу дужине око 20 метара. 
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    Положај профила  са координатама и висинским котама приказан је у графичким прилозима. 
Геоелектричним скенирањем по профилима добијени су вертикални геоелектрични 2Д пресеци 
са топографском корекцијом по параметру електричне специфичне отпорности.  

Извештај о истраживањима методом геолектричног скенирања на археолошком 
локалитету „Хисар“ 
Резултати по профилима: 
- P1, По профилу1 добијен је геоелектрични пресек са топографском корекцијом. На пресеку је 
детектована аномалијска зона по дужини пресека од 15 до 17 метара на дубини око 3 метра. 
- P2, Пресек добијен по овом профилу такође указује на присуство остатака зида на дужини од 
20 до 22 метра, релативно плитко, до око 1 метра дубине. Детектована је и мања аномалија 
која се налази на крају пресека од 27 до 28 метра у површинском делу терена. 
- P3, Скенирањем по профилу 3 , на делу терена од 21 до 23 метра инициран је зид на малој 
дубини, до пола метра. 
- P4, Мерењем по овом профилу добијен је геоелектрични пресек са топографском корекцијом. 
Очекивани зид појавио се у облику плитке аномалијске зоне на дужини од 23 до 25 метра по 
дужини профила. 
- P5, Начин појављивања две шире аномалијске зоне указује на праволинијско пружање зида 
са малом девијацијом као да прати изохипсу терена. 
- P6, На овом пресеку су лоциране три аномалијске зоне. Остаци грађевинских објеката, 
зидова  налазе се нешто испод пола метра дубине. 
- P7, По овом профилу добијен је геоелектрични пресек са значајном аномалијском зоном 
лоцираном од 24 до 28 метра по дужини профила и налази се око пола метра дубине. 
- P8, На овом пресеку није откривена значајнија аномалијска зона која би указивала на 
присуство остатака грађевинских објеката- зидова. 
- P9, На пресеку је инициран дугачак и скоро непрекидни културни слој на дужини од 15 метра 
па до краја профила. Терен на коме је изведено мерење због топографске форме назван 
амфитеатром 
- P10, Овај пресек претставља добар 2Д геоелектрични модел. Евидентиране су четири 
аномалијске зоне 
Закључак је: на Хисару је геоелектричним скенирањем лоцирано присуство остатака 

зидова дуж ободних делова платоа на 9 од 10 постављених профила појединачних дужина од 
30 до 50 метара. Према правцима и линијама откривених позиција зидова, уз остала 
археолошка сазнања, може се сада делимично реконструисати положај делова одбрамбеног 
зида који је опасивао плато Хисара. Сагледавајући резултате скенирања констатовано је да би 
на појединим деловима платоа требало извести допунска геоелектрична истраживања у циљу 
добијања података о положају и пружању одбрамбеног зида на оним местима где ти подаци 
недостају. 

Битан елемент ове зоне амбијенталне вредности је парк-шума. Највећи део површине парк-
шуме је под четинарском шумом представљеном монокултуром црног и белог бора са 
жбунстим растињем. Стално присутна појава је недозвољена сеча шуме од стране околних 
становника, која је резултирала изузетно ретким склопом дрвећа и опасношћу од даље 
ерозије. Такође, негативна појава са лошим последицама је ширење бесправне стамбене 
изградње јужно од комплекса парк-шуме, који већ задире унутар границе заштите постављене 
планом. Изградња је у експанзији и израда ПДР-е је представљала покушај да се спречи 
ширење ромског насеља на рачун парковских површина. До данас тренд недозвољене 
изградње није заустављен, те је део парк-шуме прикључен сектору 2а. 

 

III Подела на секторе 

Под обухватом је око П= 363,78 ha и обухваћени су блокови 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 68. По 
намени и начину  коришћења земљишта, предметни простор, је подељен на следеће основне 
целине односно секторе: 

Сектор 1, П=52,60 ha – део Блока 39 у оквиру грађевинског подручја, у коме се издвајају 
четри подсектора : 
− 1а - индивидуално становање са формираним стихијским  наставком градње ка југу- 

тзв.„Ђурино насеље“  за које је донет "ПДР за северни део блока 39 у Лесковцу";  
− 1б – западни део на коме је неуређен нестабилaн терен и и формирано ''Ромско гробље'';  
− 1в - јужни део блока 39, који представља потпуно неизграђен и комунално неопремљен 

простор у оквиру грађевинског подручја; 
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− 1г - водно земљиште корита реке Ветернице, за који је у потпуности преузето регулационо 
решење из важећег плана.  
Сектор 2, П= 63,13 ha - југоисточна падина Хисара на којој се издвајају три подсектора: 

− 2а - индивидуално становање у коме је прожето старо ромско насеље; 
− 2б - „Спомен –парк“- заштићна зона, као и становање индивидуалног типа на условно 

стабилном терену – непланска градња;  
− 2в - градско гробље које је плански санирано и делимично проширено - тло је условно 

стабилно и дошло је до покретања терена на делу овог простора; присутна је непланска 
градња.  
Сектор 3, П=177,75 ha, са подсекторима:  

− 3а - обухвата заштићену зону парк - шуме Хисар са археолошким локалитетом, као и  дечјим 
вртићем. Налази се у оквиру грађевинског подручја и обухвата део блока 41; 

− 3б - простор ван грађевинског подручја – на коме је хисарска шума и нема изграђених 
објеката; 

− 3в - простор ван грађевинског подручја – на коме је пољопривредно земљиште са 
виноградарским  и викенд објектима и ретко стихијски изграђеним стамбеним објектима / 
викенд зона; 

− 3г - пољопривредна површина у зони парк-шуме Хисар  ван грађевинског подручја у делу 
блока 41, неизграђена; 

− 3д - неизграђена површина јужног дела блока 39, представља пољопривредно земљиште 
ван грађевинског подручја; 
Сектор  4 , П= 66,93 ha ха са подсекторима: 

− 4а - простор Блока 43 где је заступљено индивидуално становање, парк, здравство, 
образовање, линијски центри и сл., већим делом на условно стабилном терену; 

− 4б  - простор Блока 44 где је заступљено индивидуално становање, линијски центри и сл., 
већим делом на условно стабилном терену; 

− 4в - подручје северозападне падине Хисара - блокови 68 и 42 са доминантним 
индивидуалним становањем, већим делом на условно стабилном терену. 

Целокупни обухват ПГР-е 5 је специфичан и по  разноврсној намени, саставу тла, 
конфигурацији терена као и по свом положају - шира зона центра, са наслеђеним 
проблемима, па се мора сагледавати плански у смислу спровеђења ограничења на 
основу претходних студија и геомеханичких испитивања. Ова истраживања 
представљају полазна ограничења планског решења  нацрта ПГР -5. 

У границама Плана заступљени су следећи објекти и површине:  
− Земљиште ван грађевинског подручја – шуме и шумско земљиште, пољопривредно 

земљиште, викенд зона на пољопривредном земљишту и водно земљиште - корито реке 
Ветернице. 

− Земљиште  у грађевинском подручју 

III - 1. Карактеристике земљишта  у грађевинском подручју 

a) Објекти и површине јавне намене 
Образовање – Основна школа „Коста Стаменковић“, налази се у центру насеља, у блоку 43, 
својим положајем и капацитетом, задовољава планиране потребе у наредном периоду за овај 
део града у систему основног образовања. Објекат школе је  спратни, школа има 
функционално двориште, са игралиштем, простором за одмор и учионицу на отвореном; 
настава се одвија у две смене.  
Дечија заштита – Постоји изграђен дечји вртић, у блоку 41, који испуњава  планиране потребе 
у овом делу града и омогућава квалитетнији живот у зони индивидуалног становања;  
Здравствена заштита – Дом здравља у блоку 43, као објекат примарне здравствене заштите 
задовољава овај вид здравствене заштите на нивоу града. У функцији су и два објекта 
секундарне и специјализоване здравствене заштите као пратећи садржаји у оквиру претежне 
намене индивидуалног становања. 

 
Мрежа инфраструктуре 
Саобраћајна инфраструктура  /трасе, коридори и регулације саобраћајница/ 

За уличну и путну мрежу на подручју овог дела града карактеристично је да је недовољно 
изграђена, функционално неприлагођена у унутрашњости блокова. Габарити главних путних 
праваца који оивичују подручје ПГР-е 5 – (Лебански и Јајински пут) су у лошем стању са 
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делимично изграђеним  и запуштеним тротоарима. Стање коловоза на уличној мрежи је лоше, 
а безбедост пешака је врло угрожена, на овим правцима. Део јајинског пута код градског 
гробља карактерише појава клизишта, као и саму приступну саобраћајницу до гробља. 
Планирана обилазница око гробља још увек није реализована. 

Улична мрежа у обухвату плана се развијала у складу са изградњом овог дела града, 
делимично плански, а делимично стихијски што  за последицу има уске профиле улица, 
нерешено атмосферско одводњавање улица са брда Хисар ка центру града и равном делу, 
посебно у блоку 39. Примарна улична мрежа је делом плански решена  и делимично  
реализована. Све ово има за последицу нереализовану саобраћајну мрежу унутар блоква 42, 
68 и 39. Улична мрежа у Блоку 43 и 44 је углавном формирана, осим неколико стамбених 
прилаза. У обухвату пдручја ПГР-е 5 нема довољно изграђених паркиралишта, већ је 
паркирање решено у оквиру сопствених грађевинских парцела. Посебно је овај проблем 
изражен код јавних намена: здравство, образовање, дечја заштита и гробље. 

Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање  

Водоснабдевање корисника на подручју Плана врши се из централног система 
водоснабдевања Лесковца.  

До корисника се вода доводи постојећом водоводном мрежом, која  је делимично у лошем 
стању. Честе су хаварије пре свега код азбестцементних цевовода. 

Постојећи резервоар капацитета 2х1500+2х600=4200 м3, који је раније служио за 
водоснабдевање Лесковца, тренутно има, након пуштања у рад водосистема "Барје", само 
функцију водоснабдевања виших делова Лесковца на подручју Хисара, тзв. друга висинска 
зона водоснабдевања Лесковца. Исту функцију имају и три постојеће црпне станице с тим што 
ЦС у Ул. Фрушкогорској, код виле Ленка, и ЦС у комплексу постојећих резервоара раде у 
једном систему који напаја кориснике на источним падинама Хисара. Ово подручје обухвата 
улице Хисарску и Фрушкогорску и део викенд насеља на Хисару. У склопу овог система је и 
постојећи резервоар. ЦС у Ул. Народног фронта има функцију водоснабдевања корисника на 
вишем подручју западног дела Хисара, улице Лепше Стаменковић, Мостарска, Авалска, Војина 
Петровића и др.  

Положај свих постојећих објеката водоснабдевања дат је у графичком прилогу. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода  

Примењени систем на подручју Плана је делом општи, а делом сепарациони. Изграђена 
канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода  је веома мало развијена, има неколико 
излива у реку Ветерницу. Канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода постоји само 
у Ул. Др. Ратка Свилара, Ул. Светоилијској и Ул. Хисарској (део изнад Спомен парка) и делом у 
Ул. Космајској. Канализација у Ул. Космајској пролази кроз приватне парцеле, испод објеката, и 
одводи атмосферске воде најкраћим путем до једног крака тзв. Новог хисарског канала.  
Положај постојеће канализационе мреже дат је у графичком прилогу. 
 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска инфраструктура 
На простору обухвата плана изграђен је систем електроенергетске мреже и то надземних, 

подземних водова и трафо- станацa различитих напонских нивоа, а све у циљу што стабилнијег 
и квалитетнијег напајања електричном енергијом конзумног подручја. 

Изграђене су и следеће трафо станице са прикључним 10 кV водовима и НН расплетом: 
1. ТС 10/0.4 кV „1. Maj“ 
2. ТС 10/0.4 кV „Дом Здравља“ 
3. ТС 10/0.4 кV „Западна капија“ 
4. ТС 10/0.4 кV „Девет Југовића“ 
5. ТС 10/0.4 кV „Норвежанска“ 
6. ТС 10/0.4 кV „Лепше Стаменковић“ 
7. ТС 10/0.4 кV „Лепше Стаменковић 2“ 
8. ТС 10/0.4 кV „Лепше Стаменковић 3“ 
9. ТС 10/0.4 кV „Сточна пијаца 3“ 
10. ТС 10/0.4 кV „Романијска“ 
11. ТС 10/0.4 кV „Раданска“ 
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12. ТС 10/0.4 кV „Сутјеска“ 
13. ТС 10/0.4 кV „Фрушкогорска“ 
14. ТС 10/0.4 кV „Милоша Обилића“ 
15. ТС 10/0.4 кV „АТД“ 
16. СТС 10/0.4 кV „Винковачка“. 

Топлификација  - Даље ширење топловодне мреже се не планира. Веће потребе за 
топлотном  енергијом решаваће се ширењем система  дистрибутивног природног гаса. 

Гасификација - На територији плана снабдевање гасом још увек није присутно. 

Обновљиви извори енергије - Коришћење обновљивих извора енергије на подручју плана 
још увек није присутно. Могуће је користити енергију сунца.  

Телекомуникациона инфраструктура 
На простору обухвата Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се 

састоји од каблова приступне мреже, локалних оптичких каблова и остале телекомуникационе 
опреме. 

Изграђена фиксна ТК мрежа ("Телеком Србија" а.д.) је старијег датума. Приступ са фиксне 
локације састоји се од подземне дистрибутивне приступне бакарне мреже (месна мрежа) и 
ваздушне разводне бакарне мреже. 
На простору обухвата Плана изграђене су следеће радио базне станице: 

1. РБС Теленор 
2. РБС Телеком 

Комунална инфраструктура  
Управљање отпадом  - У систему сакупљања отпада је цео обухват плана.  
Гробља 
Градско гробље – Гробље на Хисару налази се уз ул. Пасјачког одреда, између Спомен 

парка, пољопопривредних површина и границе грађевинског подручја у сектору 2В. Простор на 
коме се градско Светоилијско гробље временом неконтролисано проширило на условно 
стабилном и покренутом терену, делимично је плански усмерен – саниран. Гробље на Хисару 
је према подацима формирано почетком деветнаестог века. У обухвату је комплекс цркве 
''Светог Илије'' површине 0,16 ha и капела са помоћном згрaдом. Светоилијска црква је 
изграђена 1910. Године. Постојећа капела са три одељења за излагање покојника пре сахране 
саграђена је 1963. год.; приземне је спратности. У оквиру комплекса је 'Конак', где се продају 
свеће и обављају верски обичаји послужења. Изнад комплекса је 'Сиротни дом' изграђен пре 
рата за збрињавање бескућника, који сада није у функцији.  

Јужно од платоа са објектима и црквеног комплекса је површина намењена сахрањивању, 
односно гробним местима са опслужујућим саобраћајницама и зеленилом. Површине за 
сахрањивање се разликују према периодима формирања, према изгледу гробних места, али 
више по прилазним саобаћајницама и пешачким стазама. Непосредно уз цркву са јужне стране 
налази најстарије гробље, са најужим стазама и неправилним распоредом гробних места. 
Површина простора за сахрањивање је до 1985. год износила 9,18 hа. Планом из 1985. год 
предвиђено је проширење према југу за нових 6,7 ha на укупно 15,86 ha. Према планском 
решењу нереализовано је 1,7 ha; у јужном делу присутни су објекти који се користе за 
индивидуално становање. Према планском решењу из 2000. год., предвиђено проширење 
површине 3,18hа, нереализовано је  још у површини од 0,8 ha.  

Постојећи паркинг је у северном делу комплекса, на платоу код цркве (део платоа за 
комеморативне скупове је у функцији паркирања). Део комплекса гробља на улазу код капеле 
је инфраструктурно опремњен (струја, вода и телефон), а шири комплекс гробља нема 
инфраструктуру. Постоји акутни проблем недостатка места за сахрањивање, који се само 
делимично решава. 
Ромско гробље се налази са источне стране пута Лесковац-Доња Јајина, на делу КП бр. 

138777 КО Лековац на површини од око 0.5ha. Стихијски формирано Ромско гробље, 
карактеристично је (у складу са обичајима) по гробним местима веће површине. ГУП-ом 
констатоване границе су покушај ограничавања намене и регулисања, обзиром да постоји 
тенденција ширења на нове површине.  
Јавно и друго зеленило - У плану је заступљеност зелених површина разних категорија и 
намена, шума, пољопривредних површина велика, а што је условљено конфигурацијом терена 
и стабилношћу тла. У обухвату ПГР-а је заступљено зеленило јавне намене: Спомен –парк, 
Парк “9 Југовића“ и Парк-шума „Хисар“, дрвореди у улицама и дуж кеја реке Ветернице. 
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Парк 9 Југовића је величине 2,35 hа и налази се у сектору 4а, у подножју брда Хисар. 
Почеци његовог настајања датирају после Балканског рата на локалитету турског гробља, што 
потврђују димезије стабала. Пејзажни стил парка условљен је како функцијом парка-одмор и 
рекреација тако и великом денивелацијом терена. Централни плато је отворени травњак са 
мобилијаром за дечију игру на висини од 250 м, око кога су формирање кружне стазе. Стазе се 
даље пружају на најнижу коту од 233 м (према северу и западу на ул Првомајску, према истоку 
на Дом Здравља) преко терасастих платоа, којима је ублажен велики пад терена. Од 
вегетације су најзаступљенији црни бор и липа и петнаестак других врста. 

Спомен парк се налази у сектору 2б, на источној падини Хисара, северно од гробља и 
Светоилијске цркве. Подигнут је после другог светског рата. Величине је око 4 hа са пејзажном 
композицијом. Парк има само један улаз са северне стране стазом која представља централну 
осу парка која води до централног платоа са главним спомеником и мањим амфитеатром. 
Одатле се пружају визуре ка граду и ка платоу цркве. До цркве води стрма стаза, условљена 
конфигурацијом терена. Вегетација је добро изабрана обзиром на функцију парка и природних 
услова са добро избалансираним односом отворених и затворених простора и односом 
лишћара и четинара. 

Парк-шума Хисар је највећа зелена површина у граду, која чини окосницу, жижу око које се 
развија систем зеленила. Премда су услови средине приближно исти за цео комплекс 
(климатске и микроклиматске, геомеханичке и хидрографске карактеристике, као и геолошки и 
педолошки састав) различитост која је условила издвајање зона је у: нагибу, експозицији, 
вегетацији и степену антропогеног утицаја-начина коришћења земљишта. Према тим 
факторима издвојене су следеће зоне:   
А/ Зона четинарске шуме-монокултура црног и белог бора.  Црни бор доминира и 
углавном заузима северну, североисточну и северозападну падину, док је бели на мањој 
површини на југоисточној падини. Шумска састојина борова се јавља на надморској висини 230-
308 м, приближне површине 4,8 hа, на нагнутом до стрмом терену (10-50%) и заузима углавном 
све експозиције. Геолошка подлога је гнајс у распадању (кора распадања), супстрат дистрично 
смеђе или кисело смеђе земљиште, типично, средње дубоко (40-80 цм), свеже, песковита 
иловача. Мртви покривач је слабо заступљен са неповољним процесом хумификације. 
Присутан је густ коров, јака закоровљеност, као и паразитске цветнице на појединим стаблима. 
Састојина је једнодобна, вештачки подигнута, склоп је од непотпуног до средње густог 
(којефицијент 0,4-0,6). То је ненегована састојина, средњедобне старости без икаквих 
газдинских интервенција. Шумски масив није компактан, постоје места прекида-прогале услед 
непланске и бесправне сече стабала, које прерастрају у чистине различите по површини која 
варира од неколико десетине квадратних метара до десетак и више ари, укупне површине око 
1,1 hа. Неравномерно су рапоређене по шуми, али су интензивније по ободу шуме према 
становању и уз прилазни пут. На чистинама нема стабала борова, али је присутна коровска и 
жбунаста вегетација. Основна вегетација осим црног и белог бора су у спрату жбуња: дрен, 
бели глог, дивља ружа, трњина, драча, обична курика, зова, купина, оскоруша. Четинарска 
шума је вештачки подигнута састојина 60-тих година прошлог века од стране организације 
''Горана''- Лесковац као заштита од ерозије. Пре тог периода на Хисару су били виногради који 
су временом искрчени, тако да је Хисар представљало огољено подручје на коме није стигла 
да се развије значајнија пионирска вегетација. Узевши у обзир да бор добро подноси услове 
оголелих површина и да је отпоран на климатске промене и екстреме, а уз то да има мале 
захтеве према хранљивости и влаги у земљишту и да се дубоко закорењује, дефинисан је као 
добра пионирска врста за вештачку обнову шума и за борбу против ерозије. Падине Хисара 
представљају секундарно станиште. Иако је врло скроман у погледу станишних услова, више 
му одговара дубоко земљиште и умерена клима, тако да је на Хисару бор у свом еколошком 
оптимуму. Међутим, ове шуме су нестабилне, јер представљају терминалне фазе раста 
борових шума, које, уколико се правоваљано не одржавају не могу саме да се обнављају. 
Последице слабијег одржавања и одсуства мера неге парк-шуме су следеће: накупљање 
нераспаднутих четина и њихово неповољно дејство на супстрат, интензивна закоровљеност и 
склоност пожару, ентомолошким и фитопатолошким обољењима, неконтролисана и 
некажењена бесправна сеча и угроженост ерозијом. Закључак је да иако монокултура бора није 
препоручљива на Хисару, одсуство одржавања је главни кривац деградације и 
нефункционалности парка-шуме. 
Б/ Зона мешовите вегетације-борова и самониклих врста Самоникла вегетација је преузела 
чистине у боровој шуми, потискујући их и ширећи се према чистој изданачкој шуми, приближне 
површине 4,1 hа. У оквиру те зоне, идући од истока према западу, од монокултуре, преко 
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мешовите вегетације до изданачке шуме постоји разлика у саставу вегетацијског покривача. 
Источне површине у оквиру саме борове шуме су веома лошег изгледа и функције, непроходне 
су због коровског шибља. Обзиром да су то површине без склопа са местимичним стаблима, не 
може се рећи да се ради о шумској састојини, већ као шикара, деградирану вегетацију на 
прогалама. Даље, према изданачкој вегетацији она постепено формира непотпун склоп (0,4), 
где су поред шибља и багрема заступљена лишћарска стабла, док се бор јавља само у 
групама. Међутим, и она је у лошем стању, запуштена и ненегована. Стабла углавном 
деформисана, закривљена, и мале висине (сем багрема), без учешћа техничког дрвета, 
осредњег здравственог стања. Од врста заступљени су црни бор, китњак и медунац, али и 
самоникле непожељне врсте: багрем, граб, грабић, багрем, воћкарице и шибље (дрен, глог, 
дивља ружа, трњина, драча, курика, купина). Аутохтона вегетација, добијена на основу 
постојеће и пионирске вегетације, као и на основу анализа природних услова су шуме сладуна 
и цера са грабићем.   
Г/  Зона заравни на врху Зона на површини представља северни врх комплекса са 
надморском висином 308-310 м. Нагиб је 0-5% (раван до благ терен) са визуром на град и 
околину. Постојећу вегетацију чине засађени лишћари (питоми кестен, јавор, трешња, јасен, 
липа), затим коровско шибље (грабић, дрен, глог, дивља ружа) и травњак угрожен коровском 
травом. Борова има у североисточном делу (површине 0,3 ha) изданачке вегетације (површине 
0,1 ha), а поред тога доминирају групимично посађена листопадна стабла (укуп. површине 1,5 
ha) углавном у јужној зони. На том делу је група највећа и броји око 50 стабала, док су на 
осталој површини  распоређена појединачно или у мање групе, исте старости (двадесетак 
година) задовољавајуће декоративности и осредњег здравственог стања. Склоп је непотпун, 
тако да се ради о отвореном простору. 

Зелене површине ограниченог коришћења представљају површине јавне намене у оквиру 
других - претежних намена, мада имају ограничен приступ због свог локалног карактера и 
релативно малог броја гравитирајућих корисника. Ту спадају зелене површине гробља 
заступљене на врло малим површинама, углавном у комплексу цркве, док су на осталој 
површини гробља присутна само местимична стабла. Зеленило комплекса дечије заштите 
(Вртића ''Цврчак'') се употпуњује са комплексом Парк-шуме Хисар, са истоветним шумским 
склопом и сличним мерама неге. Зеленило Дома Здравља се надовезује на Парк ''9 Југовића', 
чинећи целину. Школски комплекс оплемењен је зеленилом које сасвим испуњава своју улогу. 
Зелене површине кеја реке Ветернице су прилично заступљене, обзиром да је највећим делом 
ток реке са нерегулисаним коритом.  
Ван грађевинског подручја је заступљено пољопривредно земљиште са воћњацима и 

виноградима (на падинама брда Хисар погодним за ту намену). Шума је заступљена у сектору 
3б и углавном се ради о средње густим склоповима приватних шума са аутохтоним врстама 
дрвећа.  
 
б) Остали објекти и површине 
Становање - На подручју плана доминантна функција је становање. Заступљено је 

индивидуално породично становање средње густине  као најзаступљенији вид становања. 
Становање на Хисару (сектор 2а, део сектора 4а, сектор 4б и 4в) је претежно индивидуално и у 
великој мери стихијски грађено на условно стабилном тлу. У малој мери присутно је 
вишепородично становање ниже спратности, дуж почетног дела Норвежанске улице у сектору 
4В, мале густине као објекти за 4 домаћинства. Породично становање које се неформално 
развијало услед дугогодишњег ограничења -зона ромског насеља, се интегрисало у постојеће 
породично становање у окружењу, са ограничењима за његов даљи развој и унапређење. 
"Живот се одвија на јединственој парцели" -велики број слободностојећих објеката, егзистира 
на једној катастарској парцели. 
 
Привређивање, услуге и линијски центри -Пратеће функције општег значаја (пословање, 

угоститељство, туризам, трговина, севиси, занатство,) распоређене су дуж линијских центара  и 
у деловима  Блокова 40, 42  и 44. 

Објекти производње, услуга, угоститељствa и трговине присутни су као пратеће функције у 
оквиру претежне намене становања, али су најзаступљенији  дуж главних праваца: Лебанског и 
Јајинског пута.  

 

III- 2. Земљиште ван грађевинског подручја  
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а) ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ. Алувијална раван Ветернице је на коти од 228 до 229м,  а у њеном 
саставу су заступљени алувијални седименти. Ради одбране од великих вода на обе обале 
реке изграђени су одбрамбени насипи. Одбрамбени насипи су већим делом од земљаног 
материјала осим на деоницама код Хемијске школе и погона Електродистрибуције, на десној 
обали, и код АТД-а, на левој обали, где су изграђени бетонски зидови. Одбрамбени 
левообални насип је делом у функцији саобраћајнице Танаска Рајића. У непосредној близини 
Хемијске школе је мост за прелаз преко реке. 

б) ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ. У јужном, рубном делу плана, ван грађевинског подручја 
је присутна екстензивна пољопривреда, заступљени су следећи начини коришћења земљишта: 
виногради, воћњаци, вртови, њиве, ливаде, пашњаци. Услови средине- надморска висина, 
експозиција и осунчаност су изузетно одговарајући за такав вид производње. Земљиште је 
дренирано, добро оцедито. Сем пољопривредних култура присутна је самоникла лишћарска 
вегетација (граб, багрем, жбуње) и појединачна стабала засађених лишћара. Аутохтоне врсте 
су заступљене по ивицама различитих пољопривредних култура и као деградирана вегетација-
шикара  напуштених ораница. Санитарно-хигијенски утицај на микроклиматске и здравствене 
услове је врло мали. 

в) ГРУПАЦИЈА ВИКЕНД ОБЈЕКТА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ. На простору 
сектора 3В, ван грађевинског подручја издваја се ВИКЕНД СТАНОВАЊЕ, које се спонтано 
формирало на пољопривредном земљишту југозападне падине Хисара, у више мањих 
групација, разбацаних на укупној површини од 91,8ha укључујући и винограде и 
пољопривредно земљиште. 

г) ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ . Шума присутна у плану (земљиште површине преко 5 ари 
обрасло шумским дрвећем са позитивним утицајем на животну средину и многобројним 
функцијама) у односу на положај, приоритетне функције и начин гајења, припада типу градске 
заштитне шуме. 
 

1.1.6.Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи 

Планским решењем извршено је: 
− сагледавање локационих потенцијала простора и њихово оптимално искоришћење; 
− сагледавање затечених природних вредности и дефинисан је њихов адекватан плански 
третман; 
− дефинисање услова за обнову, реконструкцију и изградњу југозападне шире централне 
градске зоне ХИСАР; 
− дефинисање услова за подизање атрактивности и ефикасности коришћења простора са 
посебним развојним потенцијалима, кроз -заштиту и очување зелених површина, унапређење 
функције становања, осавремењавање функције линијских центара и развоја пратећих 
функција уз основну доминантну намену индивидуалног становања. 
− унапређење функционалности приступа стамбеној и зони зеленила и одговарајућим 
садржајима у њима, као и формирање адекватног саобраћајног решења уз решавање 
стационарног саобраћаја; 
− подстицање развоја пратећих инфраструктурних система и уређења јавних површина; 
− обезбеђивање услова за планско усмеравање градње како би се формирао атрактиван 
простор и обезбедио оптималан однос између изграђеног и неизграђеног простора, 
− заштита и унапређење животне и радне средине у широј централној зони града. 
 

Општи циљ 
 Општи циљ развоја и унапређења подручја је развој у правцу максималног активирања 
постојећих потенцијала у широј централној зони града, уз искоришћавање предности положаја, 
а поштујући принципе одрживог развоја и постулате Нове атинске повеље. Овакав развој 
подразумева усаглашеност економског, просторног, социјалног развоја и  хармонију у 
просторним односима. 

Нови садржаји и функције простора се планирају у циљу задовољења потреба становника 
ширег поручја тј. на нивоу региона, а представљају покретач развоја насеља у непосредном 
окружењу.  
 
Посебни циљеви 

 Поред основних циљева развоја, могу се издвојити посебни циљеви: 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 ХИСАР 
 

21 
 

− повећање интензитета коришћења предметног подручја; 
− јачање степена атрактивности појединих амбијената; 
− развој централне пословно-услужне зоне дуж линијских праваца (администрација, 

пословање, сервиси, услужни садржаји...);  
− концентрација централних садржаја у циљу функционалности овог простора; 
− регулисање саобраћајних, инфраструктурних праваца и пешачког кретања, повезивање 

са центром и усмеравање главних праваца ка транзитним деоницама; 
− заштита и унапређење животне средине избором производно -пословних садржаја у 

склопу становања, који неће бити ризични по животну средину; 
− формирање зона рекреативних и услужних делатности у служби пешака и доступности 

грађанима у ширем подручју  града; 
− у средиштима догађања истаћи социолошки аспект урбане форме; увести спортско- 

рекреативне садржаје као места окупљања; 
− повезивање мрежом пешачких и бициклистичких комуникација центра са свим деловима 

града; 
− увођење комерцијално-пословних функција на атрактивним локацијама; 
− амбијентално и функционално повезивање; 
− побољшавање просторне организације саобраћајно-транспортног система из центра ка 

ободу града и повратно; 
− резервисање и заштита простора за побољшање пешачких комуникација; 
− повећање укупне мобилности становништва и побољшање укупног нивоа услуга; 
− обезбеђивање ефикасних саобраћајно - транспортних веза у  југозападној зони града кроз 

решавање стационарног саобраћаја; 
− заштита утврђених непокретних културних добара и добара која уживају предходну 

заштиту; 
− побољшање туристичке понуде формирањем Етно-археолошког парка на подручју плана, 

значајног за град Лесковац; 
− завршетком уређења корита реке Ветернице кроз подручје плана, постићи потребан 

степен заштите од великих вода; 
− повећање инфраструктурне опремљености подручја, модернизација мрежа и увођење 

нових технологија. 
 

1.1.7. Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора 

Даљом планском разрадом - Планом детаљне регулације – разрађују се планиране 
површине, изграђене и неизграђене, које представљају одређену урбанистичку целину са 
специфичним наменама и могућностима.   
 
Табела 2.- Преглед постојећег стања намена површина 
Намена површина Површина (ha) % 
ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ 191,3 52,5 
Становање 72  19,8 

Централни садржаји 0,4  0,1 

Здравствена заштита 1,7  0,5 

Дечја  заштита 1,1  0,3 

Образовање 0,8  0,2 

Зеленило 16,4  4,5 

Спорт и рекреација - 0 
Комуналне делатности (гробље,енергетски и објекти 
водоснабдевања) 

16,6  4,5 

Саобраћајне површине 25  6,8 

Неизграђено грађевинско земљиште 56,5  15,5 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 172,5 47,4 
Пољопривредно земљиште 112,7 31 

Речна корита  7 1,9 

Шумско земљиште 17 4,7 
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Викенд насеља 35,8 9,8 

ПОДРУЧЈЕ ПГР-А 363,7  100 
   
   

 
 
I ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
1.1.7.1. Објекти и површине од јавног значаја 

Образовање- Задржава се комплекс основне школе, у постојећим границама. 

Здравствена заштита- Постојећи комплекси задржавају своју намену и границе, уз могућност 
изградње нових објеката (у складу са потребама), у зони становања као компатибилне намене. 

Дечја заштита- Постојећи комплекс задржава своју намену и границе, уз могућност изградње 
нових комплекса (у складу са потребама), у зони становања као компатибилне намене. 
 
 
1.1.7.2. Мрежа инфраструктуре  
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура - обезбеђивање квалитетног нивоа транспортне 
услуге свим видовима кретања; прецизније дефинисање трасе јужне обилазнице, која је на 
делу укопана тунелски (као саобраћајно решење ГУП-а); реализација примарне мреже – 
габарита улица, на деловима где су коридори траса угрожени постојећом стамбеном 
изградњом; подржавање и стимулисање нивоа немоторизованих кретања; обезбеђивање 
адекватних услова за паркирање у зонама високе концентрације активности; дефинисање 
пешачких и бициклистичких коридора; решавање јавног градског саобраћаја и обезбеђивање 
рационалнијих локација стајалишта у складу са захтевима путника, у односу на приступачност 
јавног превоза. 

Водопривредна инфраструктура обезбеђивање квалитетне воде свим корисницима на 
подручју Плана; проширење водоводне мреже; безбедно одвођење употребљених и 
атмосферских вода. 

Енергетска инфраструктура 
Обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном 
енергијом свих потрошача доградњом и модернизацијом преносне и дистрибутивне електро-
енергетске мреже; ефикасно одржавање електроенергетске мреже и 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 и гасификација: Постојећа мрежа топловода се задржава, док се напајање 
зоне становања (широка потрошња) предвиђа развојем дистибутивног система природног гаса 
на подручју плана. 
Обновљиви извори енергије: подстицање почетних иницијатива у коришћењу соларне 
енергије.  
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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. 
Гробља -уређење и проширење градског гробља у оквирима границе дате ГУП-ом; увођење 
ромског гробља у даље планске оквире; опремања гробља недостајућим садржајима. 

Зеленило: Планира се: заштита унутарградских 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.  

 

1.1.7.3. Остали објекти и површине 

Циљеви развоја осталих објеката и површина 
Становање: одржање и унапређење квалитета и разноврсности облика становања; 
унапређење система управљања и одржавања постојећег стамбеног фонда; развијање 
социјално подржаних програма становања; обнова стамбеног фонда.  
Линијски центри: унапређивање нових пословних намена у оквиру формираних центара у 
зони -индивидуалног становања, уз заштиту животне средине и поштовање - неугрожавање 
функције претежне намене. 

II ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ. Регулиосани део речног корита се уређује и унапређује у функцији 
зеленила, спорта и рекреације.  За изградњу нерегулисаног дела објеката водне привреде 
(дела корита реке Ветернице) кроз даљу планску разраду, детаљно ће се одредити регулација 
и нивелација.  

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ. Заштити зону због најочуваније природне слике предела и 
њене велике улоге у погледу остваривања етно функције парк - шуме Хисар, на коју се 
наслања.  

ГРУПАЦИЈА ВИКЕНД ОБЈЕКТА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ. Низак степен 
заузетости земљишта треба обезбедити максимално очување природног окружења, а 
традиционалном архитектуром тежити стварању посебног и пријатног амбијента. 

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ. Заштити шуме од непланске градње. У циљу остварења 
њихових вишеструких функција тежити очувању и обнови постојећег и стварању новог фонда. 

 

2. ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

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

2.1.1. Претежна намена простора са поделом на зоне / целине 

Основна намена простора (Територије плана) је: 
1. Грађевинско подручје: 
- површине и објекти јавне намене 
- остале површине. 
2. Земљиште ван грађевинског подручја: 
- пољопривредно  земљиште 
- групације викенд објеката на пољопривредном земљишту 
- шуме и шумско земљиште 
- водно земљиште. 
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Табела 3.- Основна намена простора – планирано стање 

 

Намена површина Површина (ha) % 

ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ 191,3 52,5 

Становање 78,8 21,7 

Централни садржаји 1,6 0,4 

Здравствена заштита 1,8 0,5 

Дечја заштита 1,2 0,3 

Образовање 0,9 0,2 

Зеленило 29,3 8,1 

Спорт и рекреација 25,2 6,9 
Комуналне делатности (гробље,енергетски 
и објекти водоснабдевања) 32,9 9,0 

Саобраћајне површине 19,7 5,4 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 172,5 47,4 

Пољопривредно земљиште 98,6 27,1 

Речна корита  7 1,9 

Шумско земљиште 22,6 6,2 

Викенд насеља 44,2 12,2 

ПОДРУЧЈЕ ПГР-А 363,7 100,0 
Намена површина Површина (ha) % 

   

 
 
Табела 4. – Преглед постојећег стања становника по секторима 
Ознака 
сектора 

Ознака 
подсектора 

Нето површина 
сектора у ha 

Број становника 
(приближно) 

Густина насељености 
(бр.становника/ha) 

1 А 10,7   699  65 
2 А 18.9 1510  80 
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2 Б 12,4  224  18 
4 А 9,5  340  36 
4 Б 10,4 1308 125 
4 В 44,9           2513  54 
3 В 90,9  582  6 

укупно  197,7    7176                      36 
 

Подела на блокове у границама ПГР-ова задржана је да би се одржао континуитет са 
постојећом урбанистичком документацијом и ради ефикаснијег формирања 
информационе основе јер су подаци релевантни за израду ГУП-а углавном везани за 
овакву поделу. 
 
Табела 5.- Извод из табеле ГУП-а -подела на просторне целине 

Број и 
назив целине 

Б
р
о
ј п
о
д
ц
е
л
и
н
е
 

Б
р
о
ј П
Г
Р

-а
 

(з
о
н
е

) 

Број блока НАЗИВ ПОВРШИНА 
(ha) 

 

II 
ШИРА 
ГРАДСКА 
ЗОНА 

 

5 39,40,41,42,43, 
44,68 ХИСАР 362.10 

1339.8 

10 60,61,62,63,64, 
65,66,67 ЗДРАВЉЕ 542.12 

11 45,69,70,71 
Насеље између 
бојничког и 
лебанског пута 

109.33 

12 72,73,77,78 Васково насеље 95.20 

13 48,49,74,75, 
76,80 

Ветеринарска 
станица 124.77 

15 50,51,52,53,84 Летекс 106.28 
       

 
Табела 6.-Преглед површина планираних намена по секторима 
Намена 
површина 

О
з
н
а
к
а
 

с
е
к
т
о
р
а
 

Остале површине Површине од јавног значаја 
 

Укупна 
површина 

Нето 
површ. 

(м2) 

Намена 
земљишта 

Нето 
површина 

(м2) 

Намена 
земљишта 

Г
р
а
ђ
е
в
и
н
с
к
о

 з
е
м
љ
и
ш
т
е

 

1А 84.730 Становање 

22
.8

06
 

4.392 Секундарна и 
специјализована 
здравствена 
заштита;  

10хa76а09м2 

540 Зеленило; 

17.874 Саобраћајнице 

1Б - - 

97
.4
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65.197 Зеленило; 9хa74а27м2 

18.381 Комунални објекти 
(гробља) 

13.849 Саобраћајнице 

1В - - 

27
56

41
 

251.875 Спортско - 
рекреативни објекти  

27хa56а41м2 

14.807 Зеленило 

8.959 Саобраћајнице 

2А 179.497 Становање 

9.
42

6 

334 Секундарна 
здравствена 
заштита 

18хa89а23м2 

9.092 Саобраћајнице 
2Б 28.523 Становање 

95
.

72

37.340 Зеленило- клизиште  12хa42а48м2 
39.732 Зеленило- парк 
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6.772 Комунални објекти 

11.881 Саобраћајнице 

2В - - 

3
18

.1
43

 302.460 Комунални објекти 
(гробље) 

31хa96а38м2 

17.178 Саобраћајнице 

3А - - 

12
2.

22
5 

103.917 Зеленило (парк-
шума Хисар);  

12хa22а25м2 

12.271 Дечија заштита 

6.037 Саобраћајнице 

4А 

32
.6

0
0 

28.788 Становање;  

62
.9

12
 

11.908 Примарна 
здравствена 
заштита;  

9хa55а12м2 

3.812 Централне 
делатности 

914 Секундарна 
здравствена 
заштита 

  8.800 Основно 
образовање;  

24.380 Зеленило (парк) 

16.910 Саобраћајнице 

4Б 87.568 Становање 16.920 Саобраћајнице 10хa44а88м2 

4В 

31
9.

03
3 

379.314 Становање;  
78

.3
12

 
73.629 Саобраћајнице 46хa93а38м2 

11.719 Централне 
делатности 

4.683 Зеленило 
(клизиште) 

Пољопривредно 
земљиште 

3Г 25.466 Пољопривре
дно 
земљиште 

- - 2хa54а38м2 

3Д 468.096 Пољопривре
дно 
земљиште 

25.813 Саобраћајнице 49хa39а09м2 

Групација викенд 
објекта на 
пољопривредном 
земљишту 

3В 

87
1.

87
4 

441.874 Групација 
викенд 
објекта на 
пољопривре
дном 
земљишту  25

.3
18

 

24.208 Саобраћајнице 90хa87а56м2 

430.000 Пољопривре
дно 
земљиште 

1.010 Комунални објекти 

Шуме и шумско 
земљиште 

3Б 220.308 Шуме и 
шумско 
земљиште 

5.370 Саобраћајнице 22хa56а78м2 

Водно 
земљиште 

1Г 45.354 Водно 
земљиште у 
грађевинско
м подручју 

- - 7хa62а06м2 

30.852 Водно 
земљиште 
ванграђевин
ског подручја 

- - 

 
Имајући у виду карактеристике постојећег стања и смернице прописане Генералним 

урбанистичким планом града Лесковца 2010.-2020.год, подручје Плана, по намени и начину  
коришћења земљишта, дели се на четири сектора-карактеристичне целине које се даљом 
разрадом деле на функционалне урбанистичке подсекторе -подцелине.  

 
СЕКТОР 1 

Представља градско грађевинско земљиште чија намена је породично становање са 
пратећим компатибилним делатностима – секундарна здравствена заштита у северном делу, 
спорт и рекреација и зеленило у јужном делу блока, као и водно земљиште ван грађевинског 
подручја у оквиру корита реке Ветернице. 
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Границе: на северу граница сектора се поклапа са осовином Ул.Милоша Обилића, на 
западу са осовином Ул.Пасјачког одреда (Светоилијска), на истоку са источном регулационом 
линијом реке Ветернице, на југу са јужном границом градског грађевинског земљишта – 
границом која раздваја грађевинско земљиште од пољопривредног земљишта. 

Обухвата површину од 55,6 ha (од чега је 7,6 ha водно земљиште). 
Постојећа и планирана саобраћајна структура, структура стамбених и нестамбених 

објеката, индекс изграђености, неизграђене површине грађевинског земљишта и остали, 
"наслеђени" и планирани плановима вишег реда урбанистички параметри, утицали су на то да 
се предметни простор подели на три урбанистичке функционалне подсекторе -подцелине. 

 
Подсектор 1А 

- Граница: северна-осовина Ул.М. Обилића, западна-осовина Ул. Пасјачког одреда, јужна- 
пролази кроз неизграђено подручје постојећег “Крњићевог воћњака“, док се источна поклапа са 
западном регулационом линијом реке Ветернице. 

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: становање (породично индивидуално), секундарна специјализована здравствена 

заштита (АТД), заштитно зеленило дуж реке и на делу клизишта и саобраћајне површине. 
- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 
- П= 10,7 ha 
- Планира се:  1. унапређење постојећих целина становања,  
                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у ширу зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 

 
Подсектор 1Б 

- Граница: северна - кроз неизграђено подручје зоне „клизишта“, западна-осовина 
Ул.Пасјачког одреда, јужна се поклапа са јужном границом градског грађевинског земљишта, 
источна се креће делом пољским путем, делом по источним међама неизграђених парцела 
унутар блока чинећи ужи заштитни појас до пута. 

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: зеленило и делом-„Ромско гробље“ 
- Инфраструктура: углавном не постоји и по ободу, али постоји могућност разраде и 

прикључења 
- П= 9,7 ha 
- Планира се: 1. Уређење зеленила по програму (Града или потенцијалног инвеститора) на 

основу ПДР-е,  
                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у ширу зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 

Подсектор 1В 
- Граница: северна - кроз неизграђено подручје постојећег “Крњићевог воћњака“, западна- 

се креће делом пољским путем делом по источним међама неизграђених парцела унутар блока 
, јужна се поклапа са јужном границом градског грађевинског земљишта, источна се поклапа са 
западном регулационом линијом реке Ветернице. 

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: спортско-рекреативни објекти и зеленило. 
- Инфраструктура: углавном не постоји, али постоји могућност прикључења и разраде 
- П= 27,5 ha 
- Планира се: 1. Изградња и уређење спортско рекреативног комплекса и зеленила по 

програму ( Града или потенцијалног инвеститора) на основу ПДР-е,  
                       2. опремање Блока недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у ширу зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 

Подсектор 1Г ( подручје водног земљишта корита реке Ветернице) 
- Граница: северна- у правцу осовине моста на реци Ветерници, западна-се поклапа са 

западном регулационом линијом реке Ветернице, јужна у правцу до границе подручја ГУП-а, 
источна се поклапа са источном регулационом линијом реке Ветернице. 

- Земљиште: водно 
- Намена: водна површина 
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- Инфраструктура: део речног корита од моста у Ул. Др. Јована Кашиковића до спортског 
центра (осовинске тачке Т19 речног корита) је регулисан, док је за остатак до границе ГУП-а 
прописана израда ПДР-е. 

- П= 7,6 ha (4,5 ha у грађевинском подручју+3,1 ha ван грађевинског подручја) 
- Планира се: 1.  изградња и уређење речног корита са насипом,  
                         2.  опремање недостајућим садржајима, 
        3. надградња саобраћајне матрице (мостови, бизиклистичке и пешачке стазе)  

и интегрисање у ширу зону, 
        4.  уређење и опремање земљишта ван грађевинског подручја. 
  

СЕКТОР 2 
Представља градско грађевинско земљиште чија намена је: породично становање на 

североисточној падини Хисара са пратећим компатибилним делатностима – централне 
функције дуж „Ул.Светоилијске“, зеленило у јужном делу – просторно пејзажни објекти јавног 
коришћења и  специјалне намене, са присутним становањем на делу клизишта са највећим 
ограничењима, део планиран у функцији водопривредне инфраструктуре и у најјужнијем делу 
комунална инфраструктура – гробље са планираним  простором за проширење.  

Границе: на северу граница сектора се поклапа са осовином Ул.Раданске и М.Обилића, 
на истоку са осовином Ул.Пасјачког одреда (Светоилијска) која се наставља јајинским путем, 
на истоку се поклапа са линијом границе грађевинског подручја, која заокружује јужну границу у 
наставку до јајинског пута.  

Обухвата површину од 63,2 ha. 
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 остале, наслеђени и планирани плановима 
вишег реда урбанистички параметри, утицали су на то да се предметни простор подели на три 
урбанистичке функционалне целине   

 
Подсектор 2А 

- Граница: северна-осовина Ул. Раданске и М.Обилића, западна се креће линијом парк-
шуме Хисар, а делом се наставља и поклапа са линијом грађевинског подручја, јужна такође 
иде линијом грађевинског подручја, а источна осовином Ул.Светоилијске.  

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: становање (породично индивидуално и интегрисано Ромско насеље „Сахат 

мала“), централне функције у оквиру становања као линијски центри и саобраћајне површине. 
- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 
- П= 18,9 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојећих целина становања, делимично и тотална 

реконструкција на простору за који се предвиђа разрада кроз ПДР, 
                       2. опремање недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице са свим елементима инфраструктуре и 

интегрисање у ширу зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 

 
Подсектор 2Б 

- Граница: северна се креће линијом раздвајања клизишта од становања, а делом се 
наставља и поклапа са линијом грађевинског подручја, јужна такође иде линијом раздвајања 
зеленила на клизишту и становања са линијом површине парцеле намењене гробљу, западна 
се поклапа са линијом грађевинског подручја, а источна се поклапа са осовином Светоилијске 
улице- „Јајинског пута“. 

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: водопривредна инфраструктура, зеленило у два облика : као просторно пејзажни 

објекти јавног коришћења -Спомен парк који ужива третман заштите и као просторно-пејзажни 
обј.специјалне намене на клизишту, неусловно становање на делу нижег ограничења- 
клизиште  и саобраћајне површине. 

- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 
могућности проширења. 

- П= 12,4 ha 
- Планира се:  1. унапређење постојећих целина становања,  
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                       2. опремање недостајућим садржајима, 
        3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у ширу зону, 
        4. уређење и опремање јавних површина. 

 
Подсектор 2В 

- Граница: северна -се креће линијом раздвајања зеленила на клизишту и становања са 
линијом површине парцеле намењене гробљу, западна-се поклапа са линијом грађевинског 
подручја, јужна се такође поклапа са линијом грађевинског подручја, а источна иде осовином 
Ул.Светоилијске.  

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: комунална инфрастуктура - површина намењена гробљу, црква Св. Илија  и 

саобраћајне површине. 
- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 
- П= 31,9 ha 
- Планира се:  1. унапређење постојеће намене и рационализација коришћења простора за 

гробље,  
                       2. опремање недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице и интегрисање у ширу зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 
 

СЕКТОР 3 
Представља градско грађевинско земљиште чија намена је одређена планом вишег реда – 

зеленило-„Парк-шума“ Хисар и дечја заштита на  самом брду Хисар надомак граду, као објекти 
и површине од јавног значаја, а као земљиште ван грађевинског подручја издвојено  је по 
подцелинама  пољопривредно и шумско земљиште, као и велики потез пољопривредног 
земљишта са изграђеним објектима које се третира као викенд насеље. 

Границе: на северу граница сектора се поклапа са осовином Ул. Норвежанске и Раданске, 
на истоку се креће линијом раздвајања зеленила од становања, затим се поклапа са линијом 
грађевинског подручја, на југу даље иде линијом грађевинског подручја и заокружује целину до 
границе ГУП-а по ободу пољопривредног земљишта, креће даље границом обухвата ГУП-а, 
затим се на западу наставља линијом грађевинског подручја, раздвајајући шумско земљиште 
од индивидуалног становања.  

Обухвата површину од 177,6 ha. 
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 остале, наслеђени и планирани плановима 
вишег реда урбанистички параметри, утицали су на то да се предметни простор подели на пет 
урбанистичких функционалних целина - подсектора.   

 
Подсектор 3А 

- Граница: северна-осовина Ул. Норвежанске и Раданске, западна-се креће линијом парк-
шуме Хисар, а делом се наставља и поклапа са линијом грађевинског подручја, јужна такође 
иде линијом грађевинског подручја, а источна линијом раздвајања зеленила од индивидуалног 
становања.  

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: зеленило- Парк-шума Хисар и дечја заштита 
- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 
- П= 12,2 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојећих намена у сладу са обавезама преузетим из Плана 

детаљне регулације за овај подсектор у целости; 
2. опремање недостајућим садржајима, 
3. надградња саобраћајне матрице са свим елементима инфраструктуре и 

интегрисање у ширу зону, 
      4. уређење и опремање јавних површина. 

 
Подсектор 3Б 

- Граница: северозападна граница се креће линијом раздвајања индивидуалног становања 
и шумског земљишта и поклапа са линијом грађевинског подручја, затим се наставља ка истоку 
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и југу и такође поклапа са линијом грађевинског подручја  која раздваја шумско земљиште од 
викен зоне на пољопривредном земљишту, креће до границе ГП-а на југу и заокружује у 
подцелину са западним делом. 

.  
- Земљиште: ван грађевинског подручја 
- Намена: шума  
- Инфраструктура: / 
- П= 22,5 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојеће намене и адекватна заштита простора, 
                         2. интегрисање у ширу зону, 

      
Подсектор 3В 

- Граница: западна граница се креће линијом раздвајања шумског земљишта  са викенд 
зоном на пољопривредном земљишту, северна се креће даље и поклапа са линијом 
грађевинског подручја, делом наставља даље до пољопривредног земљишта, затим се 
источна граница креће даље линијом грађевинског подручја, наставља даље ка истоку и југу и 
такође поклапа са линијом грађевинског подручја која раздваја викенд зону од  
пољопривредног земљишта, креће до границе ГП-а на југу и заокружује у подцелину са 
западним делом. 

- Земљиште: ван грађевинског подручја 
- Намена: викенд зона на пољопривредном земљишту  
- Инфраструктура: веома слаба опремљеност 
- П= 90,8 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојеће намене 

2. опремање недостајућим садржајима , пре свега инфраструктуром, 
3. интегрисање у ширу зону.     
 

Подсектор 3Г 
- Граница: западна граница се креће линијом раздвајања парк–шуме Хисар са 

пољопривредним земљиштем и поклапа са линијом грађевинског подручја, затим се наставља 
даље ка северу, истоку и заокружује у целину до границе са викенд зоном.  

- Земљиште: ван грађевинског подручја 
- Намена: пољопривредно земљиште  
- Изграђеност: / 
- Инфраструктура: веома слаба опремљеност 
- П= 2,5 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојеће намене 

2. опремање недостајућим садржајима 
 3. интегрисање у ширу зону.       

Подсектор 3Д 
- Граница: северна граница се креће линијом раздвајања викенд зоне од пољопривредног 

земљишта, већим делом се поклапа са линијом грађевинског подручја, затим се наставља 
даље ка истоку креће границом ГУП -а, иде ка југу и западу и заоружује се у подцелину 
границом ГУП -а. 

- Земљиште: ван грађевинског подручја 
- Намена: пољопривредно земљиште  
- Инфраструктура: постојећи путни правац 

- П= 49,4 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојеће намене 

2. опремање недостајућим садржајима 
3. интегрисање у ширу зону  

СЕКТОР 4 
Представља градско грађевинско земљиште чија намена је доминантно породично 

становање и делимично вишепородично ниске густине, на северозападној падини Хисара као 
условно стабилном терену , са пратећим компатибилним делатностима – централне функције 
дуж „Ул.Станоја Главаша- Лебанског пута“, примарна и секундарна здравствена заштита, 
основно образовање, зеленило– просторно пејзажни објекти јавног коришћења. 

 Границе: на северу граница сектора се поклапа са осовином Ул.1.маја, на истоку са 
осовином Ул.Рада Свилара која се наставља Норвежанском улицом, на истоку се поклапа са 
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линијом раздвајања са парк- шумом Хисар, даље се поклапа са линијом грађевинског подручја 
по ободу са шумским земљиштем, даље ка југозападу  до границе обухвата ГП-а и даље 
заокружује у целину са „Лебанским путем“ на североистоку по ободу индивидуалног становања. 

Обухвата површину од 66,9ha. 
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 предметни простор подели на две 
урбанистичке функционалне целине.   
 
Подсектор 4А 

- Граница: северна -осовина 1.маја, источна се креће осовином Ул.Рада Свилара, затим 
наставља ул.Норвежанском са југоисточне стране до Ул. 9 Југовића, осовином Ул. 9. Југовића 
до 1. маја и заокружује подсектор. 

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: становање (доминантно породично индивидуално), централне функције у оквиру 

становања као линијски центри, здравствена заштита и образовање као објекти и површине од 
јавног значаја, зеленило као просторно пејзажни објекти јавног коришћења и саобраћајне 
површине. 

- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 
могућности проширења. 

- П= 9,5 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојећих целина становања,  
                       2. опремање недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице са свим елементима инфраструктуре и 

интегрисање у ширу зону, 
 4. уређење и опремање јавних површина 
 

Подсектор 4Б 
- Граница: југоисточна регулација Ул Станоја Главаша и осовина Ул.1.маја, источна се 

креће осовином Ул.9. Југовића, затим наставља ул.Норвежанском са југоисточне стране до 
„Лебанског пута“ и заокружује подсектор. 

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: становање (доминантно породично индивидуално) и саобраћајне површине. 
- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 
- П= 10,4 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојећих целина становања у складу са преузетим 

Регулационим планом за ово подручје, 
                       2. опремање недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице са свим елементима инфраструктуре и 

интегрисање у ширу зону, 
         4. уређење и опремање јавних површина. 
 

Подсектор 4В 
- Граница: северозападна-осовина Ул.Норвежанске и дела „Лебанског пута“, источна се 

креће линијом раздвајања парк-шуме Хисар и делом се поклапа са линијом грађевинског 
реона, затим се креће границом обухвата ГП-а на јужном делу до лебанског пута где се 
заокружује у целину.  

- Земљиште: грађевинско. 
- Намена: становање (доминантно породично индивидуално), централне функције у оквиру 

становања као линијски центри и саобраћајне површине. 
- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје 

могућности проширења. 
- П= 46,9 ha 
- Планира се: 1. унапређење постојећих целина становања у складу са преузетим 

Регулационим планом за ово подручје, 
                       2. опремање недостајућим садржајима, 
         3. надградња саобраћајне матрице са свим елементима инфраструктуре и 

интегрисање у ширу зону, 
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         4. уређење и опремање јавних површина. 
 

2.1.2.  Концепција уређења 

Планиране намене површина 
У обухвату плана дефинисана је:  
- основна или доминантна намена; 
- могуће пратеће намене и  
- намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони.  

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана графичким прилогом План намене 
површина.  
Могуће пратеће намене су функције које могу да буду допуна основној намени, али само под 
условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину. 
Пратећа делатност може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, под 
условом да не угрожава основну намену, јавни интерс и животну средину, а реализоваће се 
према правилима дефинисаним за основну намену. 
У табели су приказане могуће компатибилне намене свим основним наменама. То су 
алтернативне намене у које зона може да се трансформише, без промене плана, према 
условима и нормативима који важе за ту намену, под условом да не угрожава планирану 
намену шире зоне, јавни интерес и животну средину. Намене објеката чија градња је 
забрањена у датој зони су све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну 
намену. 
 
Табела 7 - Табела основних и компатибилних намена 
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Јавне службе + + + - - - + + - - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - - 

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

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

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

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

Становање + + + + + + + + + - - - 

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

Привређивање + + + + + + - + + - - - 

Пољопривредно 
земљиште 

- - - - - - - - - + + + 

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

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

 
2.1.3. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације и предвиђени рокови за 
израду ПДР- е са прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције 
постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у 
простору), до усвајања плана 
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Поред површина и објеката за које је израда Плана детаљне регулације утврђена овим 
Планом, План детаљне регулације може се радити и за све друге површине и 
саобраћајнице  када се укаже потреба измене регулационих линија.  

Прописана је следећа даља планска разрада: 

- израда ПДР-е за проширење градског гробља у границама које су ГУП-ом прописане за ову 
намену;  
- израда ПДР-а за јужни део Блока 39;  
- израда ПДР-е на потезу југоисточне падине Хисара где доминира индивидуално породично 
становање у деловима блокова 40 и 41 између улица Раданске, Илинденске, Сутјеске, Жртава 
фашизма, Фрушкогорске и Хајдук Вељкове. У овом делу града извршена су детаљна 
социолошка испитивања, кроз анкету грађана; 
- израда ПДР-е на потезу југозападне падине Хисара где доминира индивидуално породично 
становање у Деловима блокова 42 и 68 између улица Норвежанске, Космајске, Лепше 
Стаменковић и Народног фронта; 
- израда Плана детаљне регулације на потезу планиране трасе јужне обилазнице -тунелски 
део; 
- израда ПДР-е за планирану трасу двоструког 110 kV далековода и будуће трафо станице ТС 
110/10 кV „Лесковац 8“. 
 
Табела 8. Преглед сектора за које се доносе ПДР са прописаним забранама до њиховог 
доношења: 

Сектор Начин 
спровођења 

Рок за израду 
ПДР 

Прописане забране  
до усвајања ПДР 

1А- становање ПГР (спровођење 
по ПДР-у за 

северни део блока 
39, Сл. Гласник 
града лесковца 

1/13) 

  

1Б- зеленило и 
комунални објекти 
(гробље) 

ПДР Према 
динамици 

развојног плана 
града 

Забрањена је градња нових и реконструкције 
постојећих објеката за које не постоје 
урбанистички услови прописани плановима 
вишег реда, Законом о планирању и 
изградњи и Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.гл. бр.50 од 07.2011.)  
Забрањена је  изградња нових и 
реконструкције постојећих објеката у делу 
блока 

1В- спорт , рекреација и 
зеленило 

ПДР Према 
динамици 

развојног плана 
града 

Забрањена је  изградња нових и 
реконструкције постојећих објеката у делу 
блока 

1Г- контакт зона реке 
Ветернице 

ПГР    

2А- становање ПГР и ПДР за део 
сектора 

Према 
динамици 

развојног плана 
града  

Забрањена је  изградња нових и 
реконструкције постојећих објеката у делу 
блока- 

2Б-зеленило 
доминантно, делом 
комуналне дел. и 
неусловно становање 

ПГР - Забрањена је  изградња нових и 
реконструкције постојећих објеката у делу 
блока, важе ограничења због геолошког 
састава тла- клизишта 

2В- површина намењена 
гробљу 

ПГР и ПДР за 
проширење 
гробља 

Према 
динамици 

развојног плана 
града - 

Забрањена је било која активност у 
границама предметног простора (радови 
којима се мења стање у простору) 

3А- парк-шума Хисар ПГР - Забрањена је било која активност у 
границама предметног простора које 

одступају од дозвољених по досадашњем 
ПДР-е преузетим ПГР-е 

3Б-шумско земљиште ПГР - Забрањена је било која активност у 
границама предметног простора (радови 
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којима се мења стање у простору), осим оних 
које се односе на заштиту шумског 

земљишта 
3В- викенд зона ПГР - Ограничења према условима из ПГР-е 

3Г- пољопривредно 
земљиште 

ПГР - Ограничења према условима из ПГР-е 

3Д- пољопривр. 
земљиште 

ПГР - Ограничења према условима из ПГР-е 

4А-становање Примарна 
здравствена заштита; 
Основно образовање; 
зеленило (Парк) 

ПГР   

4Б-становање ПГР  

- 

 

- 

4В -становање 
- 

ПГР, ПДР на потезу 
планиране трасе 
јужне обилазнице- 
тунелски део и ПДР 

за део сектора 
намена становање 

Према 
динамици 

развојног плана 
града 

Забрањена је било која активност у 
границама предметног простора (радова 
којима се мења стање у простору) 

 
2.2. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ  И ОСТАЛЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Опремање насеља површинама и објектима јавне намене усклађено је са потребама 
насеља и смерницама из ГУП-а Лесковца. 

Планиране јавне намене на територији Плана чине институционални објекти и површине за 
јавну употребу, коридори и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре: 

1. Дечја  заштита  
2. Образовање  
3. Здравство 
4. Спорт и рекреација 
5. Саобраћајна и остала  инфраструктура  
6. Објекти комуналних делатности 
7. Зеленило 

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 
-   смернице за израду ПДР-а чија је израда прописана Планом. 

Површине јавне намене дефинисане су регулационим елементима на графичком прилогу 
бр.7 План регулације и нивелације.  

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)  под условом да ни по једном аспекту не угрожавају основну намену 
у оквиру које се развијају. 

Дечија заштита. Васпитање и образовање деце предшколског узраста и даље ће се одвијати 
у постојећем објекту предшколске установе.  
Код реконструкције и изградње садржаја у области дечје заштите, треба се придржавати 
следећих норматива: 
  - обухват деце узраста од 5-7 година           100% 
 - обухват деце узраста од 3-5 година             70% 
 - обухват деце узраста од 1-3 године             30% 
 - изграђена површина    5,5m2/по детету  
 - слободна површина    10-15m2/по детету  
 - максимална спратност  П + 1   
 - зелене површине    мин. 40%  
 
Основно образовање деце узраста 7-14 година се одвија у оквиру основне школе, за чијом 
доградњом не постоји потреба. Планира се уређење комплекса и оплемењавање новим 
садржајима. 
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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    7,5m2/по ученику 
 - слободна површина    25-30m2/по ученику 
 - максимална спратност  П+1 
 - зелене површине     мин. 40%  
 
Здравствена заштита 

Објекти примарне здравствена заштита- Дом здравља и Антитуберкулозни диспанзер у 
складу са нормативима за димензионисање објеката примарне здравствене заштите 
(површина објеката 0.06-0.09 м2/становнику; површина земљишта 0.4-0.6 м2/становнику) 
задовољавају потребе становништва шире зоне -територије ГУП-а. У складу са критеријумима 
за лоцирање здравствених објеката (у средишту подручја), објекти припадају широј градској 
зони, тако да су у односу на гравитирајуће подручје и радијусе опслуживања (до 1500m –за дом 
здравља и 400-800 m -за објекте примарне здравствене заштите) задовољавајуће лоцирани. 
Комплекси се унапређују у постојећим границама, без просторног проширења. За комплекс 
АТД-а у потпуности важе смернице важећег ПДР-а за део блока 39. 

Секундарна и специјализована здравствена заштита - Специјализована болница и 
Клиника у приватном власништву, као компатибилне намене у оквиру доминантне намене 
индивидуалног становања, унапређују се у свему према прописима за ову врсту објеката, и 
правилима зоне у којој се налазе. 

Спорт и рекреација (са зеленилом) – смернице за израду ПДР  
Као један од најатрактивнијих простора Лесковца ово подручје у оквиру сектора 1в задржава 

основну намену -спорт и рекреација. Подразумева поред одвијања спортско – рекреативних 
активности, пратеће делатности у функцији спортске рекреације: комерцијално-услужни и 
туристички садржаји, смештајни капацитети, објекти у области забаве, разоноде и 
угоститељства. То је подручје у приобаљу реке на заравни погодно за спортске активности - 
активне и пасивне, професионалне и рекреативне. Поред велике површине потенцијал 
представља и велико интересовање становника Лесковца за спорт и рекреацију, тако да се 
недостатак спортско-рекреативних центара у градском простору може надокнадити овде као и 
активирањем приобаља реке Ветернице различитим видовима рекреације (шетна стаза и за 
спортски риболов). 

У зависности од програма будућих корисника, потреба и могућности у сектору 1в је могућа 
изградња још једне спортске хале, односно објекта у функцији спорта, која би се повезала са 
постојећом двораном за спортове са друге стране реке Ветернице (у оквиру ПГР-а 10).  

Јавна намена у области спорта може бити на земљишту јавне и остале намене. Спортско-
рекреативне центре и објекте, могу оснивати и градити правна и физичка лица, са јавним или 
селективним режимом коришћења. Дозвољена је према типу организовања спортских 
активности (физичко вежбање -обучавање, тренинг и рекреативне активности; и спортске 
приредбе -спортска такмичења и спортске манифестације) изградња: рекреативних спортских 
објеката (спортских површина усмерених на рекреацију која се изводи самостално и спортских 
површина за активне облике рекреације); и такмичарских спортских објекaта (специјализованих 
спортских комплекса на отвореном и специјализованих спортских комплекса за организовање 
спортских такмичења и манифестација). Спортски објекат као грађевина, односно простор 
намењен за спортске активности, може имати пратећи простор (санитарни, гардеробни, 
спремишни, гледалишни и други) и уграђену опрему. Код уређења спортско-рекреативног 
комплекса проценити вредност фонда зеленила, и  тежити очувању постојећег квалитетног 
зеленила дрвећа, шибља, зељастих биљака.  

2.2.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура   

 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. 

Коначна регулациона линија у зони раскрсница одређује се након израде Пројекта 
парцелације. Због присуства града Лесковца као сувласника на валиком броју катастарских 
парцела остале намене, у случају повраћаја граница катастарских парцела на катастар 
земљишта важи нова регулациона линија катастра земљишта. 
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РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Сектор 1 
Овим Планом у потпуности се преузима и примењује регулација из ПДР-е за северни део 
Блока 39, док за јужни део за који је такође предвиђена израда ПДР-ем у наредном периоду, 
прописује се регулација за наставак улице Танаска Рајића кроз ПГР (графички прилог бр 5.).  

Сектор 2 
Овим Планом (графички прилог бр 5.) се задржавају постојеће регулационе линије улица у 
сектору 2 (осим ул. Милоша Обилића, дела  ул. Раданске, ул.Жртава фашизма, ул. Хисарске, 
дела Балканске). 
Улице чија се регулација задржава или образује нова  (од делова парцела): 
1. Пасјачког одреда (Г.С.I реда )   
2. Норвежанска (Г.С.II реда )         
3. Сутјеска (Г.С.сабирна )                 
4. Илинденска(Г.С.сабирна )             
5. ХајдукВељка(Г.С.сабирна )           
6. Фрушкогорска(Г.С. сабирна )        
7. Балканска (Г.С.стамбена)   
      

Сектор 3  
Мрежа улица кроз викенд зону на постојећем пољопривредном земљишту већим делом прати 
постојеће катастарско стање, осим на појединим деловима где се нужно повезује у целину због 
функционалности. Остварује се и пешачка веза од Парк шуме Хисар ка улици Жртава 
фашизма и са западне стране од шумског земљишта ка становању као продор. 

Сектор 4 
Овим Планом (графички прилог бр 5.) се задржавају регулационе линије у сектору 4 (осим 
улица за које је потребно радити ПДР-е). 
Улице чија се регулација задржава и улице чија се регулација коригује (од делова парцела): 
1. Норвежанска ( Г.С. II реда)                   
2. Космајска ( Г.С. сабирна )                    
3. Лепше Стаменковић( Г.С.сабирна)      
4. Војина Петровића(Г.С.сабирна)            
5. Народног фронта(Г.С.сабирна)            
6. Авалска ( Г.С. сабирна)                         
7. Мостарска( Г.С. сабирна)                      
8. Милутина Бојића( Г.С. стамбена)         
9. Рударска ( Г.С. стамбена)                     
10. Маре Ђорђевић ( Г.С. сабирна)           
11. 9 Југовића ( Г.С. сабирна)                    
12.  MилојаЛазаревића (Г.С.стамбена)      
13.  Обрена Ковачевића (Г.С. стамбена)   
14. Јована Дискића (Г.С.стамбена)            
15.  Василија Николића (Г.С.сабирна)       
 Како се ради о изузетно великом простору и са широким дијапазоном намена то је и 
саобраћајно решење изузетно комплексно. Примарну саобраћајну мрежу и први саобраћајни 
ринг око града чине улице Првог маја, улица Др. Раде Свилара и улица Милоша Обилића. 
Улица Првог маја је реализована у потпуности, док су за  улицу Др. Раде Свилара дати нови 
елементи хоризонталне и вертикалне регулације. Улица Милоша Обилића је и поред значаја 
који има, реализована, само на малом делу у пуном профилу, тако да су нови елементи 
хоризонталне регулације делимично преузети из предходних планова, а за западни део од 
улице Сутјеске дата је нова регулација. Јужна регулациона линија улице Станоја Главаша, која 
је и граница плана, се поклапа са међном линијом контактних катастарских парцела. Део јужне 
обилазнице око града чија  траса иде јужном границом плана, на већем делу се планира да се 
реализује тунелом кроз Хисар. Велики број улица, које припадају категорији сабирних улица: 
Девет Југовића, Норвежанска, Светоилијска, Јајински пут, Лепше Стаменковић и Космајска, на 
којима је коловоз изграђен на целој дужини, а тротоари делимично нису изграђени, осовине су 
дате на основу изведеног стања са мањим корекцијама, а попречни профили су уважили 
добрим делом постојеће стање. Проширења су планирана на деловима где нема тротора или 
су тротори недовољне ширине. Обилазница око гробља добија нови габарит са коловозом и 
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обостраним тротоаром на првом делу као и тротоаром и риголом на делу према Јајинском 
путу. Код секундарне (локалне) уличне мреже зависно од стања на терену, положај објеката 
који су у највећем броју нелегални, било да се ради о стамбеним објектима или оградама, 
ишло се  на прилагођавање постојећем стању са неопходним захватањем суседних 
катастарских парцела. Трасе улица  у бесправно изграђеним насељима и зони викенд насеља, 
постављене су по постојећим улицама и путевима, да би се избегла масовна рушења објеката, 
тако да су  габарити проширени на деоницама где су ширине недовољне. Зависно од 
просторних могућности формиране су стамбене улице ширина од 5м, изузетно 4м за краће 
стамбене прилазе.  

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

Паркиралиште као самостални објекат планира се у комлексу Дома здравља, са могућношћу 
паркирања у више етажа - уклапањем у косину Хисара. За потребе гробља планирају се четири 
издвојена паркиралишта: два уз пут за Јајину, једно паркиралиште иза капеле, непосредно уз 
обилазницу и паркиралиште у северозападном делу комплекса гробља.  

Рељеф терена простора обуваћеног плана је брдовит, тако да ствара проблеме при 
решавању нивелета улица које се лоцирају  управно на косине Хисара. Максимални подужни 
нагиби појединих делова улица прелазе 12%, који је дефинисан као максимални, али се 
дозвољава незнатно прекорачење на деоницама дужине до 80м. 
Пешачки саобраћај се решава формирањем тротоара у габариту градске магистрале, 
саобраћајнице I реда и сабирних саобраћајница, док габарит валиког броја стамбених улица и 
прилаза, намеће колско-пешачки режим саобраћаја. Нова јавна пешачка комуникација 
формира се: у сектору 1 –по ободу речног корита (она се на делу КП бр.7911 КО Лесковац 
прекида и повезује са планираном пешачком стазом у оквиту речног корита); и у сектору 2-у 
зони заштитног зеленила. Бициклистичка стаза као засебан елемент уличног профила 
формирана је у улици Првомајској, а на осталим деловима уличне мреже у оквиру коловоза. 
Пешачко бициклистички коридор, намењен превасходно рекреативцима, планира се од улице 
Норвежанске, код дечије установе, постојећом саобраћајницом до платоа археолошког парка, 
надаље наставља по вододелници Хисара према југу до територије КО Јајина и уклапа се у 
постојећи пољски пут. Коридором су обухваћене постојеће и планиране саобраћајнице за 
мешовит саобраћај и пешачко-бициклистичке стазе као издвојене целине. Веза са окружењем 
се остварује са запада преко планиране саобраћајнице из Лепше Стаменковић, пешачке стазе 
из улице Милутина Бојића и пешачком стазом од раскрснице улице Норвежанске и Лепше 
Стаменковић. Са источне стране стране, веза се остварује колским прилазом из улице Жртава 
фашизма, и директном везом новопланираном улицом у зони викенд насеља. Од пешачких 
улица формира се нова пешачка стаза која повезује улицу Космајску са улицом Лепше 
Стаменковић. Улица Обрена Ковачевића задржава се у простору постојећег катастарског 
стања како је дато графичким приказом, са корекцијом на делу при укрштају са улицом Станоја 
Главаша. Овом улицом одвијаће се мешовит саобраћај, осим на делу пре укрштаја на улицу 
Девет Југовића, где ће због теренских услова имати карактер пешачке улице.  
Правила грађења. Коловозе изградити са савременим застором.Површине тротоара и 
пешачких стаза урадити од асфалт бетона или бетонских плоча. Ширина пешачких стаза је 
2,5m. Нову пешачку стазу према речном кориту обезбедити оградом са рукохватом, мин. 
висине 1,20m, која може бити транспарентна или комбинација зидане и транспарентне (зидани 
део до макс. висине 0,90m). 

Габарити улица су одређивани према рангу саобраћајница и очекиваном саобраћајном 
оптерећењу. Код одређивања габарита улица од утицаја је био и постојећи габарит који је код 
доброг броја улица недовољан, тако да се на проширење ишло тамо где је то неопходно. На 
проширење габарита улица ићи ће се у првом реду на примарној мрежи. На секундарној 
мрежи, ићи ће се  на проширење тамо  где је то неопходно како би се створили минимални  
услови за безбедно одвијање саобраћаја. 
У саобраћајном решењу Генералног урбанистичког плана дати су орјентациони попречни 
профили примарне саобраћајне мреже, а овим планом дефинисани су профили по деоницама. 
Планским решењима створиће се услови за безбедно одвијање пешачког саобраћаја. 

Изградњом примарне (локалне) путне мреже „примарни насељски прстен“ остварује се: 
-  спона између локалне (блоковске) саобраћајне мреже  са градским „Појасом између 

унутрашњег и спољашњег саобраћајног прстена –шира градска зона -39, 40, 41, 42, 43, 44 и 68    
- физичко разграничење између градског грађевинског земљишта и пољопривредног 

земљишта. 
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- физичкa препрекa за даљу „узурпацију“ пољопривредног земљишта и ширење непланске 
изградње стамбених зграда. 

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

Постојеће и планиране саобраћајнице на 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 1. (градска магистрала- пут за Лебане) и саобраћајнице I реда (Јајински 
пут) се задржавају у границама постојеће регулације. 

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. 

 

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ЗОНЕ ЗА 
КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПДР-е 

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. 
  
2.2.2. Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање  - Имајући у виду постојеће стање планира се: 
− Изградња резервоара "Хисар II" на КП бр. 10343 КО Лесковац, са Кдр=336,00 мнм и 
Кпр=340,00 мнм. Капацитет резервоара је 2х250=500 м3; 

− Изградња цевовода профила Ø200 мм од ЦС у Ул. Фрушкогорској до планираног 
резервоара; 

− Реконструкција постојеће црпне станице у Ул. Фрушкогорској, код виле Ленка; 
− Реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  
− Изградња водоводне мреже одговарајућег профила у улицама у којима је постојеће 
водоводна мрежа малог профила; 

− Изградња нове секундарне водоводне мреже, ради усклађивања са новопланираном 
регулацијом, уместо постојеће која се не уклапа у регулацију 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. 

Изградњом новог резервоара и доводног цевовода и реконструкцијом ЦС у Ул. 
Фрушкогорској ставили би се ван функције постојећи резервоар и друге две црпне станице, у 
Ул. Народног фронта и у комплексу постојећих резервоара.  
  Постојећа водоводна мрежа у Ул. Хисарској, од Ул. Светоилијске до капеле, и у обилазници 
око гробља, крак према стамбеним објектима код ромског гобља, задржава се каква јесте до 
реализације Плана. Обзиром да су овим планским документом на ова два подручја планирани 
други садржаји у односу на постојеће, заштитно зеленило односно проширење комплекса 
гробља, функција ове водоводне мреже ће се преиспитати.  

На подручјима Плана који су предвиђени за даљу детаљну разраду кроз планове нижег реда 
овим Планом није планирана водоводна мрежа осим у дефинисаним саобраћајницама. 
Водоводна мрежа на овом подручју биће дефинисана кроз планове нижег реда. 

Положај свих планираних објеката водоснабдевања- 
      Све постојеће водоводне линије мање од Ø100 мм реконструисати због противпожарних 
прописа. Водоводне линије где је год то могуће затворити у прстен што омогућује сигурнији и 
бољи начин водоснабдевања. Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и 
штитити једна од друге. 

Планирани резервоар и цевовод профила Ø200 мм од ЦС у Ул. Фрушкогорској до 
планираног резервоара су у функцији водоснабдевања корисника на вишим деловима 
Лесковца, тзв. друга висинска зона снабдевања водом. Друга висинска зона снабдевања водом 
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представља посебан систем водоснабдевања на подручју Хисара. Друга висинска зона налази 
се између улица Лепше Стаменковић, Војина Петровића, Норвежанске, Раданске, Хисарске, 
обилазнице око гробља и границе плана на југу.  

Веза друге висинске зоне снабдевања са дистрибутивном мрежом Лесковца биће само 
преко ЦС у Ул. Фрушкогорској. Ако се остварују друге везе оне морају бити преко неповратних 
вентила како не би дошло до одливања воде у нижа подручја. 

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 м. 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. 
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. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода  
Као најрационалнији и најеластичнији систем усвојен је сепарациони систем у коме ће бити 

забрањено било какво мешање отпадних и атмосферских вода. 
Градња канализационе мреже за одвођење атмосферских вода планира се: 

− У Ул. Раданској и делу пута ка врху Хисара. Ова канализациона мрежа биће укључена у 
атмосферски колектор у Ул. Др. Ратка Свилара. 

− У Ул. 9 Југовића, Норвежанској, Василија Николића, Маре Ђорђевић и Обрена Ковачевића. 
Ова канализациона мрежа биће укључена на планирани атмосферски колектор Стари 
Хисарски канал. 

− У Ул. Космајској и делу Ул. Лепше Стаменковић, крак ка касарни. Ова канализација ће се 
третирати у планираном постројењу за пречишћавање атмосферских вода, а затим 
испуштати у тзв. Нови Хисарски канал. Планирано ППАВ лоцирано је на КП бр. 1084 КО 
Доње Синковце. 

− У ул. Фрушкогорској и обилазници око гробља. Ова канализаиона мрежа биће прикључена 
на постојећу атмосферску канализацију у Ул. Хисарској. 

Део планиране канализационе мреже за одвођење комуналних отпадних вода, због 
конфигурације терена, мора да прође кроз приватне парцеле и то: 
− У Ул. Космајској где су објекти на западној страни улице нижи у односу на постојећу 

канализацију у овој улици и не могу се прикључити те је неопходно кроз њихове парцеле, у 
дну, проћи са планираном канализационом мрежом која је практично само за њихове 
потребе. 

− У Ул. Милутина Бојића где ће планирана канализација бити прикључена, након проласка 
кроз приватну парцелу, на постојећу канализациону мрежу у Ул. Авалској.  

На подручјима Плана који су предвиђени за даљу детаљну разраду кроз планове нижег реда 
овим Планом није планирана канализациона мрежа осим у дефинисаним саобраћајницама. 
Канализациона мрежа на овом подручју биће дефинисана кроз планове нижег реда. 
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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 комунална организација. 

Посебни услови градње цевовода 
Обзиром да на подручју плана, пре свега на обронцима Хисара, имамо нестабилан терен, 

појава клизишта, за ово подручје у зони оваквог терена морају се прописати посебни услови 
градње водоводне и канализационе мреже и то: 
− Неопходна је заштита ископа од обрушавања и накнадног клизања терена. При ископу 

применити тешку подграду. 
− Терен у широј зони цевовода заштитити од интензивног расквашавања израдом система 

дренаже за површинско одвођење вода ван тела клизишта. 
− Ископе заштитити од прилива подземне воде. 
− Израда дренажног тампона у дну ископа, испод цевовода, обавезна је по целој траси 

цевовода, како због дренирања повремених лутајућих подземних вода, тако и због могућих 
хаварија на цевоводу. 

− У зони активних клизишта неопходна је примена еластичних веза на спојевима цеви. 
− Спречити цурење воде на водоводној арматури и фазонским комадима 
− Ревизиона окна на канализационој мрежи и водоводне шахте радити од водонепропусног 

бетона. 

2.2.3. Енергетска инфраструктура 

2.2.3.1. Електроенергетска инфраструктура  

Правила уређења 
На простору обухвата плана планирана је изградња ТС 110/10 кV „Лесковац 8“, са 

прикључним 110 кV ДВ, где ће правила грађења и уређања бити дефинисана планом детаљне 
регулације за ТС 110/10 кV и прикључни 110 кV далековод. 

Такође се планира изградња нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то: 
1. ТС 10/0.4 кV „Нова 1“ у реону КП. бр 8491/1 
2. ТС 10/0.4 кV „Нова 2“ у реону КП. бр 8717/1 
3. ТС 10/0.4 кV „Нова 3“ у реону КП. бр 7894/3 
4. ТС 10/0.4 кV „Нова 4“ у реону КП. бр 11024 
5. ТС 10/0.4 кV „Нова 5“ у реону КП. бр 10917 
6. ТС 10/0.4 кV „Нова 6“ у реону КП. бр 10327/1 

Планира се измештање дела далековода од ТС 35/10 кV „Југ“ до ТС 35/10 кV „Турековац“ у 
зони 2в, који прелази преко планираних гробних парцела, према графичком прилогу. 

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и 
привредних објеката, као и објеката намењених пољопривреди на ЕЕДС или повећање снаге 
постојећим комплексима, дозвољена је на самом комплексу тј. на земљишту остале намене. 
Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, биће изведено одговарајућим 
подземним кабловским водовима, положеним у јавним површинама тј. тротоарским 
површинама саобраћајница, а места прикључења биће дефинисана техничким условима 
дистрибутивног предузећа. 
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Електроенергетска мрежа  
Део трасе планираног двоструког 110 кV далековода у границама плана, пружа се преко 

групације објеката дуж "Лебанског пута", пољопривредног земљишта; тангира комплекс гробља 
са јужне стране и пружа се надаље преко пољопривредног земљишта до пресека са реком 
Ветерницом.  

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

Правила грађења 
Заштитни електроенергетски појас далековода 110kV износи -25м  обострано од осе 
далековода. У заштитном електроенергетском појасу далековода се не препоручује 
изградња објекaтa  за становање и стални боравак људи. Изградња је дозвољена уз  
сагласност и под условима власника мреже.  Изградња је условљена Техничким прописима за 
изградњу надземних ел.енергетских водова (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88) уз израду студије 
(елабората) о односу далековода и планираних садржаја. За реконструкцију и доградњу 
постојећих објеката у заштитној зони далековода или испод далековода неопходна је 
сагласност власника далековода ЈП ,,Електромрежа Србије“. У коридору предметног 
далековода дозвољена је реконструкција и доградња електроенергетских објеката и мреже. 

Услови за изградњу електроенергетске мреже  
Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим 

законским прописима.  

Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV 
− ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;  
− ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV; 
− Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења; 
− Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;  
− обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога);  
− ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).  

Услови за подземну електромрежу 
− дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0.70m, односно 0.90m за каблове 

10kV;  
− ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0.5m од темеља објеката и 1.0m од 

коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;  
− укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем 

кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално 
избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода. 

− Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0.80m;  
− међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 

оптерећења, а минимално растојање је 0.07m код паралелног вођења и минимално 0.2m код 
укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног 
вођења тако и код укрштања;  

− код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 
0.50m за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 35kV.  
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− Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање од 
0.50m; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30о 
по могућству што ближе 90о, а ван насеља минимални угао од 45о. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.  

− није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водовоних 
и канализационих цеви.  

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

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

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

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

Услови за надземну електромрежу  
− НН смоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним размаком 

до 40m. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по вазећим 
прописима и нормативима),  

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

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

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

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

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

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

− заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  инсталацијама у 
облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама 
са раним стартовањем, у скалду са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења ( ''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. 

2.2.3.2. Топлификација    
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Из Топлане "Дубочица" се топлотном енергијом, у оквиру ПДР-а напајају следећи корисници: 
Дом здравља, Западна капија, Историјски архив и Дечји вртић (на Хисару). У оквиру ПДР-а 
постоји и објекат ОШ “Коста Стаменковић“ која има сопствену котларницу (на мазут као 
енергент). 

2.2.3.3. Дистрибутивни систем природног гаса 
У оквиру планског подручја планирана је изградња дистрибутивног система природног гаса 

која представља комплексан систем сачињен од: мерно-регулационих станица, гасне градске 
мреже и дистрибутивне  гасне мреже.  

Правила грађења. 

Мерно-регулационионе станице (МРС) 
Мерно-регулационе станице (МРС) могу се градити у посебно грађеним зградама или 
металним орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу 
постављати у дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и 
надстрешница. Oбјекaт МРС мора имати приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, 
мин.ширине 3 m. За изградњу МРС на отвореном простору потребно је формирати грађевинску 
парцелу минималне површине 2,25а, габарита (15,00х15,00)м. Мерно-регулационе станице на 
месту испоруке са дистрибутивног система се могу формирати у оквиру комплекса или 
издвајањем  грађевинске парцеле за њихову изградњу. У оквиру планског обухвата планирана 
је изградња МРС "Нова 1".  

 

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 9 -Минимална дозвољена растојања гасовода 
Притисак гаса у гасоводу (bar) Минимално дозвољено растојање (m) 
до 3 1,0 
3 – 6 1,5 
6 - 12 2,0 

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

Табела 10 -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 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 11 -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 
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Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасоводу до високонапонских 
електричних водова и телефонских водова дата су у следећој табели: 

Табела 12 -Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасовода до 
високонапонских електричних водова и телефонских водова 

Називни напон (KV) Минимална дозвољена раздаљина уграђене арматуре (m) 
1 – 35                          25 
> 35                         100 
телефонски водови                          10 

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

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

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових: 
 

Табела 13 -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 гасна мрежа (ДГМ) 
Траса дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) приказана је у графичком прилогу бр.6 –План 
инфраструктуре, предвиђа се од полиетиленских цеви, различитих пречника, са максималним 
радним притиском у мрежи до 4 bar-а. Надаље 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 14-Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре 
Минимално дозвољено растојање подземних 

гасовода од других објеката 
Укрштање (m) 

Паралелно вођење 
(m) 

Други гасоводи 0,3 0,3 
Топловод, водовод и канализација 0,3 0,3 
Подземни бетонски канали топловода 0,3 0,3 
Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 
Телефонски каблови 0,3 0,3 
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: 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 
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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.  
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 15 -Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода 
1. Најмања светла ширина рова без приступа радном простору 

Дубина полагања (m) до 0,7 од 0,7 до 0,9 од 0,9 до 1,0 преко 1,0 
Светла ширина рова (m)      0,3 0,4 0,5          0,6 

2. Најмања светла ширина рова са приступоm радном простору 
 Најмања светла ширина, b (m) 

Спољни пречник Подграђен ров 
Ров који није подграђен 
Угао нагиба бочне стране 

цеви D (m) Норmалан Са укрућењем β≤ 60° β> 60° 
до 0,4 b = D + 0,4 b = D + 0,7 b = D + 0,4 
преко 0,4 до 0,8 b = D + 0,7 

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

 
2.2.4. Обновљиви извори енергије 

У оквиру грађевинског подручја могу се градити обновљиви извори енергије, који користе 
енергију сунца. Енергија се може користити за сопствене или  комерцијалне потребе.  

У зони претежне намене становање могу се градити само двонаменски објекти - 
инсталирање фотонапонских система и постављања соларних колектора, на крововима објекта 
(кровови објеката јавне намене, пословних и стамбених објеката). Формирање самосталних 
комплекса ове намене се не предвиђа. 

У зони викенд насеља дозвољена је изградња двонаменских објеката, али и постављање 
панела у комплексу (на земљишту). 

2.2.5. Телекомуникациона инфраструктура  

Правила уређења 

Основни циљ је изградња секундарне телекомуникационе мреже у источном делу обухвата 
Плана, 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; 
− 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 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 ХИСАР 
 

46 
 

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 ПВЦ цеви Ø 110. При планирању кабловске ТК канализације 
потребно је следити следеће принципе: 
− Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати 

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

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

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

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

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.  
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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 
ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом. 
Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали 

мањи број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу 
раван телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. 
Уређај се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се 
бакарни (ДСЛ каблови). 

 

Мобилна телефонија  
За подручје Плана је планирано измештање постојеће РБС Теленор на локацију дату 

графичким прилогом. 
Планира се постављање ГСМ и УМТС базних станица, у циљу ширења покривености и 

повећања капацитета. Базне станице у облику комплекса са антеном и контејнером за смештај 
опреме могу се градити на пољопривредном земљишту и у зони викенд насеља. На подручју 
културног добра Хисар и у зони претежне намене индивидуално становање  забрањена је 
изградња нових РБС. У зони породичног становања могу се градити базне станице на 
објектима, уз сагласност власника и уклапање у амбијент. 

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 3.0м до најближе јавне 
саобраћајнице. Удаљеност локације комплекса Објекта мобилне телефоније од примарне 
градске саобрађајнице износи минимално 40.0м (до ближе границе комплекса). Ова удаљеност 
не може бити мања од 5.0м у односу на саобраћајнице секундарне мреже. За локацију Објекта 
мобилне телефоније обавезно се прибављају сагласности од Дирекције цивилног 
ваздухопловства, Завода за заштиту споменика културе и Електродистрибуције. Код 
пројектовања и изградње Објекта мобилне телефоније обавезно је поштовање и примена свих 
важећих техничких прописа и норматива из ове области.  

КДС  
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ инсталација и 

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

2.2.6. Комунална инфраструктура  

2.2.6.1. Управљање отпадом  
Систем примарне селекције отпада – успоставити формирањем мреже "центара-пунктова" 

за одвојено прикупљање комуналног отпада. 

2.2.6.2. Градско гробље  
Према плану вишег реда градско гробље на Хисару заузима површину од 24,7 ha, при чему 

је коришћен норматив за пројекцију гробља - 4м2/становнику, укључујући путеве и слободне 
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површине. До сада плански је разрађено 19 ha површина, преостало је још 4,4 ha према југу ка 
граници грађевинског подручја. Поред те површине указује се на постојање потребе за 
додатним резервним површинама.  

Према анализама из ГУП-а, и за плански период, и пројекцију од 71.835 становника- број 
становника насеља која користе лесковачка градска и приградска гробља- Мрштане, Доња 
Јајине и Рудара, одређено је око 32 ha (4,2 m2/ст.). Планским решењем дате су две варијанте -, 
алтернативна предлога за проширење ван грађевинског подручја- Доња Јајина (5,5 ha) и 
Рударе (3,3 ha).  

Израдом ПГР-а планско опредељење је да се проширење гробља изврши у Доњој Јајини, 
што би се повезало на преосталу планирану површину. Због тога проширено грађевинско 
подручје у односу на ГУП. Укупно површина намењена гробљу износи 10,57 ha.  

Препорука је извршити претходно геомеханичко испитивање тла за ширу зону Хисара и 
израда Студије изводљивости са инжењерско-геолошког и  демографско-социолошког аспекта.  

Промена намене у односу на ГУП града Лесковац 2010-2020 године, односно проширење 
површине за схрањивање у односу на индивидуално становање извршено је и према југу, на 
површини од око 0,5 ha, на парцелама које су градске, односно СПЦ-а, будући да се ради и 
површинама које су ранијом планском докуменацијом већ третиране у функцији гробља. 

Даје се могућности унутрашње реорганизације постојећег простора, у циљу рационалнијег 
коришћења капацитета и површина. Ниво комуналне опремљености гробља се подиже  
неопходним инфраструктурним опремањем комплекса: јавном расветом, чесмама и 
санитарним уређајима. 
 Испред улаза у комплекс гробља планирани су паркинзи за путничка возила на северној 
страни из Хисарске улице, са јужне стране комплекса са пута за Доњу Јајину и у северном делу 
на контакту гробља са викенд зоном. На комплексу гробља издвојене су зоне према начину 
коришћења простора. На улазу, са северне стране који је ограђен капијом издваја се  и уређује 
пространи плато (површине 1600 м2)  за комеморативне скупове испред капеле. Постојећи 
објекат конака, који је изграђен пре више од 100 година, а касније дограђен, задржава се са 
истом улогом - обављање верских обреда и продаја свећа и цвећа. У севрном делу је 
проширење намене гробља– Сиротни дом и паркинг за потребе гробља. 

Површина за сахрањивање је у погледу конфигурације терена врло специфична, стрма и 
заталасана, од највише тачке 313,2 м на најистуренијој тачки на северозападу са падом према 
југу и истоку,са висинском разликом од 66,2 м до апсолутне коте 247,0 м на југоистоку. 
Екстремна разлика је на северној страни, где је пад екстреман и износи 13,6% до минималног 
пада од 4% у јужном делу ка јајинској страни. 

Сама топографија терена и положај већ формираних ободних саобраћајница са три стране: 
источне, јужне и западне налаже и положај ''контакт зоне'', односно њихову саобраћајну везу са 
интерним прилазним саобраћајницама унутар комплекса. Поред већ разрађене саобраћајнице 
тзв ''обилазнице око гробља'', проширењем гробља се јавља и потреба за новим везама са југа 
и запада., чије је решење дато кроз саобраћајно решење. Подужне саобраћајнице унутар 
комплекса вођене су у правцу север-југ, али је њихов положај, имајући у виду нагиб терена 
углавном вођен по изохипсама, чиме је прилагођено терену у највећој мери. Прилазне колске 
саобраћајнице су ширине 5,00 м, док су подужне и попречне пешачке стазе до гробних парцела 
и попречне пешачке везе између колских саобраћајница ширине 2,00 м. Пречице између 
колских саобраћајница, ако то захтева нагнутост терена је пожељно да се уређују као јавна 
степеништа. Зелене површине формирати на рубним деловима гробља која ће функционално 
одвојити гробље од других површина и заштити од утицаја саобраћаја, али за ублажавање 
конфигурације терена, на стрмим косинама. За део гробља који се налази на клизишту, на 
неповољном терену IV-1, потребно је извести извесне санационе мере одређене 
пројектом. 

Проширење површине за сахрањивање извршиће се и у сектору 1б код тзв ''Ромског 
гробља'' на 2ha са пратећим неопходним површинама, уз обавезну израду ПДР-а за цео сектор. 

2.2.7. Зеленило  

Класификација зелених површина у плану извршена је према величини и функционалној 
намени на: зеленило јавног коришћења, ограниченог коришћења и специјалне намене 
Просторно-пејзажни објекти - зелене површине- јавне намене својом слободном 
доступношћу за све становнике у оквиру плана, али и града, и начином коришћења испуњавају 
најважније функције. Потребно је редовно одржавање и по потреби реконструкција, у 
случајевима нарушавања изгледа, деградације, девастирања, или ради уметања нових 
садржаја. Имперетив је не уклањати дрвеће, изузетно због лошег здравственог стања, које 
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доказују стручњаци шумарских профила (само санитарна сеча); Партерна решења ускладити 
са наменом и функцијом просторно-пејзажних објекта, тако да се не угрозе постојеће 
вредности; у зависности од намене објекта предвидети опремање одговарајућом опремом и 
садржајима; решења ускладити са трасама подземних инсталација, поштовати потребна 
минимална одстојања; Могућа је изградња објеката, у фунцији одржавања система зеленила, 
затим постављање летњих позорница, трибина, мањих отворених амфитеатара за културне 
манифестације, или пак објеката за комплементарне намене. Избор врста за дрвореде 
усагласити са ширином улице и утврдити адекватна растојања између садница, у зависности 
од врсте и прилаза објектима.  
 Реконструисати парк у стилу у којем је подигнут, сачувати парк у постојећим границама; 
уклонити привремене објекте; изградња нових објеката није дозвољена, сем у изузетним 
условима, Парк 9 Југовића и Спомен парк могући нови културолошки и друштвено-социјални 
садржаји, парк-шума Хисар- постављање нових садржаја само према смерницама пројекта за 
етно-археолошки парк. У оквиру парковских површина не могу се градити објекти чија је 
функција супротна основној функцији парка; могу се планирати водене површине.  

Парк 9 Југовића представља везу између парк-шуме Хисар и зелене површине код Дома 
Здравља и болнице и има велику улогу у повезаности и непрекидности у систему зеленила 
Лесковца. Предвиђа се: задржавање парка уз потребну реконструкцију вегетације, отварање 
визура ка граду и околини, измену вртно-архитектонских елемената и употпуњавање новим 
садржајем- простором за дечију игру и рекреацију на отвореном; замена застора на стазама, 
функционално повезивање околних садржаја са садржајем парка новом мрежом стаза у складу 
са композицијом; примена биотехничких мера за спречавање ерозије на падинама на којима је 
велики нагиб садњом врста са противерозионом функцијом и др. 

Спомен парк је битна карика у систему зеленила јер преко дрвореда у Светоилијској улици, на 
коју се наслања, повезује јужну рубну зону са зеленим повшинама у граду. Парк се налази на 
теренима који су углавном неподобни (IV-3) и условно подобни (III-1), тако да ни једна друга 
функција осим зеленила није могућа. Предвиђа се обавезно задржавање зелене површине са 
одређеним мерама неге. Парк има углавном меморијални карактер, али постиже и 
вишефункционалност јер служи и за одмор и окупљање становника. Услед слабе посећености, 
недостатка атрактивнијих садржаја и дугогодишњег занемаривања, дошло је до знатног 
проређивања високе вегетације, као и закоровљивања багремом и гледичијом и појаве ерозије. 
Потребно је те врсте заменити другим, аутохтоним врстама, затим заштитити косине од 
спирања, применити биотехничке мере садњом врста са противерозионом функцијом 
(слободнорастућа жива ограда, аутохтона врста), поставити парковски мобилијар, клупе, 
расвету, заменити дотрајалу улазну капију, очистити камени застор од нанете земље и 
заменити га где је потребно, формирати зону за игру за масовније окупљање, односно 
реконструисати парк као вишепрофилни градски парк са доминантним постојећим елементима 
уз додавање нових садржаја који не оптерећују постојећу пејзажну структуру. 

Парк-шума Хисар поред јасне функционалне погодности за археолошка истраживања и етно 
садржаје, повољна је за активну и пасивну рекреацију већег броја корисника, а такође треба 
остварити велики естетски и санитарно-хигијенски значај, нарочито преко шумског масива,  
како за кориснике комплекса, тако и за становнике у широм окружењу.  Свеже и чисте 
ваздушне масе које се стварају на Хисару услед температурне разлике, путем линијских 
коридора-корита реке Ветернице и дрвореда доспевају до самог језгра града, тако да парк на 
Хисару преко система зеленила остварује утицај на цели град. 

Рекреативни садржај биће омогућен на рекреативним ливадама, пољанама за играње, 
пропланцима за сунчање и групне ужине планираним шетним стазама и кондиционим стазама 
за трчање, као и местима за одмор и видиковцима. Не треба заснивати нове травњаке, већ 
уредити постојеће, кошењем траве, уређењем ивица и формирањем прилазне стазе. Потребно 
је искористити посебно вредна стабла као места одмора у засени, водећи рачуна да та 
солитерна стабла нису у геометријској средини. Тако оформљене пропланке и ливаде са 
рекреативном наменом имају улогу и у балансираном односу светла и сенке у оквиру целог 
комплекса парка. Видиковце уз прилазни пут уредити, проширити их, поставити одговарајући 
застор, уградити клупе за седење, а чистине непосредно испод њих не попуњавати високом 
вегетацијом да не би ометали визуелни продор.  
Зоне мирног одмора су у дубини шуме, где је посетиоцима омогућен одмор на чистом ваздуху. 
У ту свху користиће се приступачна, али издвојена и изолована места шуми. Потребно је 
постављање вртне опреме-клупа за седење, надстрешница у случају лошег времена, канти за 
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отпатке, путоказа за оријентацију, огласних табли, као и расвете. Обогаћивање новим 
садржајем-опремом се подразумева и у зони масовних активности. Карактер вртне опреме 
треба да одговара природној средини, мада не треба превише примењивати натурализам. 
Посетиоцима би се омогућио пролаз по путевима и стазама, као и пропланцима и ливадама. 
Тако би били доступни сви садржаји и омогућило кретање на различитој подлози (вештачкој и 
природној) и по различитим условима осунчаности (сенка и сунце), да би такав вид рекреације 
имао бољи ефекат.   

Предвиђа се реконструкција постојеће зелене површине у етно-археолошки парк са свим 
потребним садржајем и знатним зеленим фондом. Реконструкција се односи како на уметање 
нових садржаја неопходних за будуће активности, тако и на вегетацију раздвојену  по зонама: 
- А/ Зона четинарске шуме-монокултура црног и белог бора. Шума представља заштитну 
зону између становања, саобраћајница, и других намена према будућим садржајима парка. 
Зона је носилац санитарно-хигијенског фактора у оквиру комплекса и има потенцијал за 
пасивну рекреацију становника (шетња и одмор). Слабо задовољавајућа декоративност зоне, 
поједина оштећена стабла, закоровљеност, фрагментарно распоређене чистине, ерозија и 
наноси уз прилазни пут, као лоше тачке предела се уклањају кроз реконструкцију постојећег 
зеленог фонда у најстабилнију заједницу управљајући се према природним свезама. По 
саставу планирани масив је мешовит састављен од храстова, борова, липа, јавора и др. 
Мешовити масиви обезбеђују повољније коришћење фактора раста (светлост, земљишну 
хранљивост, влагу) и представљају стабилнију заједницу у односу на чисте масиве. У погледу 
положаја и улоге у комплексу масив је планиран као периферни са основном заштитном и 
рекреативном улогом. Периферни масив служи за заштиту од ветра, прашине, буке, за 
изолацију зоне масовних активности и за стварање оквира тим површинама. Оптимална 
ширина масива која обезбеђује заштиту, према саобраћајницама и становању је 100-150 м и 
она је у овом комплексу постигнута.  

Да би се утврдила примарна, аутохтона вегетацију на Хисару најпре је анализирана 
затечена вегетација -дрвећа и шибља. Поред бора који није аутохтона култура ту су самоникле 
врсте карактеристичне за фитоценозу сладуна и цера. Проучаване су шумске културе у 
непосредној близини, у атарима села Доње Синковце, Јајна, Турековац које се наслањају на 
подручје Хисара, где су углавном заступљене храстове шуме. Провера је извршена и анализом 
природних услова средине, фитогеографских чиниоца. На основу климатских чиниоца, 
геолошког и педолошког састава земљишта, надморске висине и  рељефа долази се до истог 
закључка. У историјским подацима о првом помињању вегетације  стоји да су ''шездесетих 
година XIX века на Хисару у шипражју расли дрен, глог, дивља купина''. Тиме се потврђује 
оправданост будућих археолошких истраживања, јер је шума давно искрчена за потребе 
формирања фортификацијских насеља. Типична климазонална шума југоисточне Србије је 
Carpino orientalis- Quercetum frainetto cerris Типови цено-еколошке групе који одговарају 
нашим условима средине су: 1. Шуме сладуна и цера са грабићем на смеђим и лесивираним 
земљиштима и на делувијуму. 2. Шуме сладуна и цера са китњаком на различитим смеђим 
земљиштима  3. Типичне шуме сладуна и цера на смеђим и лесивираним земљиштима,  
Б/ Зона мешовите вегетације-борова и самониклих врста и изданачке шуме  
 Обзиром на незадовољавајући естетски и санитарно-хигијенски фактор, тек формирањем 
зреле, здраве шуме оствариће се очекивани утицај на микроклимат. Функционални фактор је 
одређен основном наменом етно-археолошког парка. Зона има улогу у формирању заштитног 
појаса око етно и археолошких садржаја према граду. Реконструкцији вегетације обавезно 
предходи интензивна санитарно-хигијенска сеча и уклањање багрема, коровског шибља и свих 
деформисаних и болесних стабала, а тек онда садња одговарајућих садница лишћара - 
превођење у виши узгојни облик делимичном реконструкцијом. 

Г/  Зона заравни на врху има велики потенцијал у виду визура на град и околину. Вегетација 
је подређена функцији и уклапа се у планирану намену, у функцији археолошког налазишта. 

Главна функција заштитног зеленила је смањење неповољних услова микросредине - 
заштита од ерозије, смањење загађења, заштита од буке, везивање земљишта и ублажавање 
доминантних ветрова. Заштитно зеленило се формира и уз саобраћајнице, треба да изолује 
становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на 
околне садржаје. Предвиђа се формирање заштитног зеленог појаса, на слободним 
површинама уз гробље и др. Линијско зеленило чини дрворед и појединачна дрворедна 
стабла на тротоару, саобраћајна острва, као и предбаште формирајући линијски континуитет. 
Како је само улица Светоилијска са довољном ширином тротоара за подизање дрвореда (и то 
само ниских лишћара) остале саобраћајнице у блоку ће надокнадити тај недостатак 
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формирањем линеарних трака у функцији предврта и саобраћајних острва. На паркинзима 
(здравственог објекта и спортског/их комплекса) дрвеће служи за засену возила у летњим 
месецима; користити брзорастуће и широколисне врсте, на 2 паркинг места једно стабло. 

Зеленило специјалне намене — клизишта спада у категорију зелених површина ограничене 
намене, због специјализоване функције и ограниченог броја корисника. Специфичност 
просторно-пејзажног објекта, тј. његова специјална намена огледа се у карактеристици терена 
захваћеног клизиштем. То је категорија са ознаком IV-2 и IV-1, чине је терени са плићим 
активним клижењем. Неодговарајућим извођењем ископа могу се реактивирати и 
интензивирати постојеће клизне деформације и изазвати нове у зони 3 до 4 м дубине. Терен 
одржавати као зелену површину и штитити одговарајућим палијативним мерама. Најефектнија 
заштита се постиже формирањем шумског масива по ободу и то врстама које имају густ и 
разгранат коренов систем ради учвршћивања косина, препорука су следеће биљне врсте: 
јавор, граб, лешник, храстови, јасен, бреза, јела, црни бор, оморика и др. По питању својине 
над земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од јавног значаја (просторно-
пејзажни објекти специјалне намене), својина може остати и приватна, са обавезним 
поштовањем предвиђене намене површина са правилима уређења и грађења. 
 Код реконструкције постојећих зелених коридора на потезу клизишта важе следећи 
услови: сачувати их у постојећим границама и уважавати правце пешачког и бициклистичког 
кретања. Код подизања нових коридора са вишенаменским коришћењем су други услови: 
избор врста и начин садње прилагодити примарној намени, дозвољено је следеће: подизање 
паркова провлачење пешачких и бициклистичких стаза, подизање пратећих објеката (места за 
одмор, надстрешница и др.) на површини до 5% површине коридора. 

Зелене површине јавне намене које се преплићу са другим функцијама – кеј реке 
Ветернице. Уз косине насипа речног корита, предвиђа се на вишем форланду, постављање 
урбаног мобилијара - клупа и садња појединачног стабла високог растиња, на растојању од 50 
m. На нижем и вишем форланду дозвољена је, осим траве, и садња ниског растиња (на 
површини до 3 m2 и растојању до 50 m). Дозвољене активности: активности на стазама- 
пешачење (шетне туре), трим, стаза здравља, рекреација на травнатој подлози (спортске игре 
на тлу, мали фудбал, бадмингтон, и др), дечје игре и рекреација, излети, дечја игралишта, 
изложбе на отвореном. Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење 
животне средине (вода, ваздух,тло), а за које није могуће успостављање мониторинга. Садњом 
вегетације на регулисаном речном кориту, у складу са мишљењем и условима ЈВП 
''Србијаводе'', створити амбијент за нове активности у области спорта и рекреације. Према 
Главном пројекту: ширина минор корита је 6 м, ширина нижег форланда је 6 м са две пешачке 
стазе, ширина  вишег форланда је променљива са две пешачке стазе од 2 м и травњаком 
минималне ширине 2 м. Између мајор корита (корита за велике воде) и насипа, поред основне 
намене је могуће одвијање допунске, компатибилне активности под условом да није у 
супротности са основном наменом. 
-Доминантна намена: јавни просторно-пејзажни објекти (зелене површине); 
-Могуће пратеће намене: спорт и рекреација, туризам и услуга, одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне, комуналне и остале техничке инфраструктуре, елементи урбаног мобилијара, 
(спомен обележја, скулптуре, фонтане, телефонске говорнице, јарболи, билборди и слично);  
-Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност 
угрозила животну средину и основну намену. 

 Зелене површине ограниченог коришћења су такође јавне површине, али обзиром на 
њихово ограничено коришћење од стране различитих група корисника сврстане су у посебну 
групу. Ту спадају површине око вртића, школа, објеката здравствене заштите, црквених 
комплекса, комуналних објеката. Зелене површине школског комплекса треба формирати 
слободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних улица.  

 Зеленило индивидуалног и мешовитог становања Основна намена зелених површина 
стамбеног блока је побољшање животне средине и микроклиме стамбених територија, а такође 
стварање услова за целодневни одмор становника у средини блоској природној.  
 Код зеленила у оквиру парцела породичног становања композиционо решење зависи од 
могућности, потреба и жеља корисника. На парцелама које унутар дворишног простора садрже 
гараже и где се не може формирати декоративни врт, тежити максималном уређењу и 
озелењавању слободног дела парцеле.  
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2.3. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 
ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА  

2.3.1. Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене 

СТАНОВАЊЕ 
Основни циљеви: 
Становање заузима највећу површину у насељу која износи око 75ha, тако да ће ова 

намена и даље у највећој мери заузимати површину насеља са око 22 %, уз стварање 
могућности за повећање густине. 
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 услужних делатности 
− угоститељске услуге 
− производне и пословне делатности мањег обима, уз обезбеђење услова заштите животне 

средине  и слично. 

Породично становање је најзаступљеније у секторима 1а, 2а и делом 2а, 4а и 4б,  
углавном са слободностојећим објектима. Производне делатности мањег обима, као пратећи 
садржаји уз доминантну намену, у зони/секторима би се дозволиле уз обезбеђивање услова 
заштите животне средине. 

Код вишепородичних стамбених објеката предвиђа се задржавање постојећих објеката.  
Потребно је уређење околног простора у смислу партерног решавања и унапређење постојећег 
објекта намењеног трговини. 

Привређивање у зони становања –даје се 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.). 
Уколико је пословање на делу парцеле, величина и просторна организација дела који се 
намењује пословању зависи од величине парцеле, положаја у ширем окружењу, и задовољења 
аспекта заштите животне средине.  

Карактеристике су следеће:  
− потребно је обезбедити просторне услове за изградњу. 

На основу анализе постојећег стања, размештаја и изграђености у зонама становања, 
просторних могућности према валоризацији простора и очекиваног броја становника, односно 
домаћинстава  планира се: 
− заокруживање постојећих стамбених зона; 
− реконструкција стамбеног фонда, (пренамена, санација равних или постојећих  кровова ) са 

бољим искоришћењем простора; 
− подизање квалитета и стандарда становања; 
− у оквиру зона становања омогућити различите видове пословања (мала предузећа -  

породичне фирме, терцијарне делатности) за погодне намене, према условима зоне-целине, 
а које не угрожавају основну намену.  
Организација намене становања заснована је на дефинисаним зонама и блоковима са 

различитим густинама становања и насељености.  

Изградња социјалних станова вршиће се према посебном програму, а могућа је у -сектору 
2А, за део «Сахат- мале», као могуће решење за неусловно становање, где је неопходна 
тотална реконструкција, на делу простора. Рационализацијом зона заштите „Парк- шуме Хисар“ 
створени су услови за, за увођење у планске оквире и уређење.  Даљом планском разрадом 
планирати вишепородичне објекте са 4-6 стамбених јединица, макс. спратности око П+1. 
Прописивање веће спратности условљено је инжењерско-геолошким истраживањем терена.  

Планирани облик становања је унапређње породичног и вишепородичног становања у 
зонама и  блоковима који су већ изграђени и где су могућности и потребе ширења површина и 
капацитета ограничене (могућа реконструкција и доградња, постојећих и изградња нових 
компатибилних делатности).  
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Дуж главних градских саобраћајница (градских магистрала, саобр. I и II реда), дозвољено је 
формирање комплекса услужних делатности – комерцијалне намене /продајних салона, 
мегамаркета и сл./.  

  Пословање- централне делатности, унапређују се у зони мешовитог становања - где се 
развијају линијски центри, у оквиру дела сектора 4Б и 2А (уз постојеће породично становање). 
У зони мешовитог становања је планирана реализација опште стамбене зоне - зоне са 
вишепородичним објектима (максималне спратности П+2) и породичним стамбеним објектима, 
са дозвољеним већим стапеном заузетости грађевинске парцеле и са могућношћу реализације 
и само пословних садржаја на грађевинској парцели, дуж главних путних праваца – 
„Лебанског“и „Јајинског„ пута. Унутар блока 42, предвиђа се развој централних/комерцијалних 
садржаја, где се предлаже објекат намене: трговина, пијаца и сличне услуге. 

 

 

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 или у складу са указаном 
потребом. 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 се ради за:  
− У случају урбане трансформације породичног у вишепородично становање/ вишепородично 

становање са пословањем; 
− За уређење и изградњу површина јавне намене, као и реконструкцију, доградњу, надградњу 

и опремање инфраструктуром, уколико се укаже потреба -планом дефинисане грађевинске 
парцеле археолошких платоа у овиру етно-археолошког парка Хисар, са циљем 
урбанистичко-архитектонског обликовања простора или разраде локација; део регулисаног 
корита реке Ветернице са циљем уређења; у случају унутрашње реорганизације простора 
гробља, у циљу рационалнијег коришћења постојећих капацитета и површина; 

− Паркиралиште као самостални објекат у комлексу Дома Здравља, са могућношћу паркирања 
у више етажа - уклапањем у косину Хисара; 

− Део простора у блоку 42, намене централне делатности, који се ослања на улицу Народног 
фронта; могуће намене су: трговина, услуге, пијаца, зеленило и сл.  

− Део простора у блоку 43, који се ослања на Норвежанску улицу, а планиран је такође за 
пратеће функције намени становања; где није реализовано предходно  планско  решење  - 
обавезна израда урбанистичког пројекта са планираним пратећим функцијама: трговина, 
услуге, пијаца, зеленило и сл. 

  - На новоформираном  простору у делу Блока 68, који настаје новим регулационим решењем   
у залеђу Космајске улице према хисарском каналу, потребно је формирати нове грађевинске 
парцеле са наменом индивидуално становање и делом за инфраструктуру кроз Пројекат 
парцелације или развој компатибилних намена основној намени, Урбанистички пројекат. 

 
2.3.3. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких 
конкурса 

На подручју обухвата плана нису предвиђени простори - локације за које би било обавезно 
расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса. 

 

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. 
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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 и 

изградњом даљинских или централизованих система грејања; 
− пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу 

и утицају суседних објеката.  

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 
− обезбеђење одговарајуће унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 

климатизацију; 
− замена сијалица и светиљки у објкету ради обезбеђења потребног квалитета осветљености; 
− замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природан гас, 

замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња 
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере; 

− 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:  
− стамбена зона на југоисточној падини Хисара где егзистира и неконтролисано се шири ромско 

насеље ка Парк- шуми Хисар,  
− простор гробља и његово непосредно окружење, на потезу клизишта са забраном градње, а 

са тенденцијом дивље градње индивидуалног становања, пратећих услуга,  
− простор ромског гробља, 
− простори дуж главних путних праваца-„ Лебански и Јајински пут“. 

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 комуналним зонама-гробље на 

зони клизишта/, у циљу спречавања потенцијалних будућих загађења; 
− ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 
− прикључити што већи број корисника на централизовани систем грејања (гасовод); 
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− уредити планиране пешачке и бициклистичке коридоре у циљу глобалног усмеравања 
грађана, на смањење коришћења моторних возила;   

− успоставити зоне заштитног зеленила око путне инфраструктуре (градске магистрала –
саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила). 

 
 

2.5.2. Мере законске регулативе за заштиту изворишта водоснабдевања 

 
Мере заштите изворишта водоснабдевања 

У оквиру обухвата Плана,  јужни део грађевинског блока 39 налази се у широј зони 
водозаштите Старог изворишта (Б-2а и Б1а). Планом су прописане мере законске регулативе 
за заштиту изворишта водоснабдевања, као и одржавање зоне III (члан 27): 
У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште 
или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и 
то: 
−  трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде; 
−  производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде; 
−  изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 
−  површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну 
воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији 
водоснабдевања; 
−  одржавање ауто и мото трка. 
 

2.5.3. Услови и мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају 
претходну заштиту и евидентираних добара 

Концепција урбанистичке заштите полази од потребе очувања урбанистичког, 
амбијенталног, историјског и природног наслеђа, које је од највећег значаја за очување 
континуитета и идентитета сваке градске средине.  

С обзиром да се на подручју плана налази велики број објеката и локалитета које треба 
уврстити у План, стручна служба Завода за заштиту споменика културе Ниш није у могућности 
да врши неопходна истрживања и формира евиденцију без неопходних средстава 
рекогносцирања терена и евидентирања објеката са споменичним вредностима. 

 
Неопходно је извршити прелиминарна истраживања и формирати евиденцију. 

 

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

 Када су у питању утврђена непокретна културна добра, добра која уживају претходну 
заштиту и евидентирана добра, неопходно је израдити СТУДИЈУ којом би биле обухваћене 
следеће активности: 
-Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности 
евидентираних добара са графичким приказом; 
-Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекс са 
дефинисањем граница заштите и заштићене околине; 
-Усаглашавање услова и мера заштите са обрађивачима ПГР-је. 

До израде посебних услова заштите (након обезбеђених услова за рад на терену) важиће 
следећи услови заштите непокретних културних добара: 

1. Сви радови на непокретним културним добрима (археолошком налазишту, споменику 
културе, знаменитим местима и спомен обележјима) тј. њиховој заштићеној околини, могу се 
изводити само под условима Завода за заштиту споменика културе- Ниш и на начин утврђен 
одредбама Закона о културним добрима; 

2. Предвиђају се заштитна археолошка истраживања за потребе изградње, реконструкције, 
конзервације или инфраструктурних радова унутар простора археолошког налазишта „Хисар“-
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Лесковац, као и у зони заштићене околине као и наставак систематских археолошких 
истраживања; 

3. Забрањује се постављање свих надземних инсталација на простору археолошког 
налазишта „Хисар“-Лесковац, и знаменитих места, као и у њиховој непосредној околини; 

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

5. 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; 

6. Предвиђа се потпуна реконструкција инфраструктуре, уклањање водова електричних 
инсталација који су постављени изнад земље; 

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

8. Планским мерама не угрожава се интегритет, нити споменичка својства добара; 
9.Планским мерама стварају се оптимални услови за чување и трајну заштиту и 

презентацију добара под заштитом; 
10.На археолошком налазишту и знаменитим местима, на парцелама заштићених добара и 

на парцелама њихове заштићене околине, било каква градња мора бити одобрена посебним 
условима; 

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

12.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; 

13.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. 

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

15.Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања као и услове за предузимање конкретних мера заштите за 
свако поједино непокретно културно добро или добро под предходном заштитом. АКТ О 
МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, које прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде 
локацијске дозволе. Пројектна документација (Идејни и Главни пројекат) доставља се 
надлежном заводу на сагласност; 

16.Планиране интервенције у простору ПГР-је не смеју угрозити заштићена непокертна 
културна добра  и добра под претходном заштитом, које ће допринети трајнијој заштити и пуној 
афирмацији споменичнких вредности; 

17.Све интервенције предвиђене ПГР-је, које се ма на  који начин односе на заштићена 
непокретна културна добра и добра под предходном заштитом, могу се предузимати само под 
посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ 
ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 

 Планом генералне регулације поред услова треба утврдити и мере заштите 
непокретних културних добара и добара под претходном заштитом, које ће се 
примењивати и реализовати спровођењем Плана. 
 

1. Обезбедити услове за израду посебне студије о валоризацији непокретних 
културних добара и добара под претходном заштитом на територији подручја обухваћеног 
границама ПГР 5 (Хисар) Града Лесковца, која треба да садржи све релевантне податке о свим 
објектима или локалитетима, обрађене тако да се  на основу њих могу утврдити конкретни 
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појединачни услови и мере заштите (Студију израђује територијално надлежни Завод за 
заштиту споменика културе Ниш, а финансира се од стране инвеститора израде Плана); 

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

3. Решења Планом генералне регулације у највећој могућој мери истичу вредности 
заштићених непокретних културних добара и добара под претходном заштитом (осим добара 
која имају само документарни значај и неће се трајно чувати); 

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

5. Обавеза сопственика, корисника и других субјеката који располажу НКД је, 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; 

6. Повећање габарита и спратности доградњама, надградња и сличне интервенције на 
непокретним културним добрима планирју са највећом одговорношћу само у изузетним, 
оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту  споменика 
културе Ниш; 

7. ПГР-је стварају се предуслови за корекцију  свих негативних појава у односу према НКД и 
добрима која уживају претходну заштиту. То се пре свега односи на елиминисање планираних 
и реализованих интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају споменичке 
вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције 
на појединим заштићеним објектима; 

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

У обухвату плана налази се Етно-археолошки парк Хисар за чије је проглашење, као 
непокретног културног добра – споменик културе, започет поступак. Урађен План детаљне 
регулације овим планом се у потпуности преузима. На површини од око 22ha планира се 
уређење парк-шуме са доминантном функцијом етно-археолошког парка, који ће се 
реализовати према смерницама пројекта “програм уређења етно-археолошког парка“. 

 

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

2.6.1. Јавне саобраћајне и пешачке површине 

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

Тротоари и пешачке стазе 
− максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно на 
правац кретања, треба износити 2%;  
− у коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное или 
друге препреке;  
− делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе 
непосредно уз пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00m; a доње делове крошњи 
дрвећа, треба уздигнути најмање 2,50m, у односу на површину по којој се пешак креће.  

Пешачки прелази 
− место пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге 
тротоара;  
− пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  
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− 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.  
 

2.6.2. Прилази до објеката и знакови за орјентацију 

Прилазе до објеката предвидети се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена 
или је мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:  
-    рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76 cm;  
-   спољним степеницама и степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу 
од 76 cm. 

Рампе за пешаке и инвалидска колица. Савладавање висинских разлика до 76 cm између 
две пешачке површине и на прилазу до објекта врши се применом рампи, тако да:  
- нагиб рампе није већи од 1:20, а изузетно може износити 1:12 за кратка растојања; највећа 
дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 m; рампе дуже од 6 m, а 
највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 
cm (изузетно 140 cm);  
-   најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 cm;  
-   су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, 
односно 90cm;  
-   је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање;  
- се за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима применити 
двокраке рампе, са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, рукохватима 
или зидовима.  

Степенице и степеништа. Прилагодити коришћењу лица са посебним потребама у 
простору:  
− најмања ширина степенишног крака треба бити 120 cm;  
− најмања ширина газишта треба бити 30 cm, а највећа дозвољена висина степеника 15 cm; 
чела степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без избочина и 
затворена, у контрастној боји у односу на боју газишта; 
− између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;  
− површина подеста на удаљености од најмање 50 cm од почетка силазног степеништа треба 
имати различиту тактилну и визуелну обраду;  
− степеник у дну степенишног крака треба бити увучен у односу на површину којом се крећу 
пешаци.  
Подизне платформе. Савладавање висинских разлика до висине од 90 cm, (у случају када 

не постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем), вршити 
подизним платформама. Платформу предвидети као плато величине најмање 110 x 140 cm, са 
погонским механизмом, ограђен заштитном оградом.  
Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче, (знакови за оријентацију –скице, 

планови, макете и др.; путокази; функционални знакови –којима се дају обавештења о намени 
појединих простора: паркиралишта, гараже, лифтови и др.), требају бити видљиви, читљиви и 
препознатљиви.  
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2.7. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ НА ВОДНОМ, ШУМСКОМ И 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  
Водоток. Траса регулације је одређена тако да се што је могуће боље прилагоди постојећим 

елементима трасе реке. За димензионисање корита усвојене су меродавне велике воде 
величине Q=288м3/сек са надвишењем насипа од 0,3м. Геометријске карактеристике 
регулације корита су: 
− ширина корита у дну 6,0 м; 
− нагиб косина минор корита 1:1; 
− дубина минор корита 1,0 м; 
− ширина инундација 6,0 м; 
− нагиб косина насипа 1:1,5. 

Ради осигурања и стабилности косине се облажу ломљеним каменом у цементном малтеру, 
укупне дебљине 20÷30 цм, на предходно постављеној подлози од ситног шљунка. Као 
осигурање корита планирани су стабилизациони прагови, којима се тежи уједначавању 
подужног пада регулисаног корита и спречава његово продубљавање. Дно и корито реке у зони 
моста се осигурава. Нивелета регулисаног корита је одређена тако да се уклопи у нивелету већ 
регулисане деонице низводно. Планирани пад нивелете је 0,65%o.  

На узводном крају посматране деонице реке Ветернице, код СРЦ "Дубочица", планирано је 
измештање деснообалног одбрамбеног насипа како би се заштитио спортско рекреативни 
комплекс. 

Смернице за уређење регулисаног дела речног корита, дефинисане су у поглављу 2.2.7. 
Зеленило.  

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ  
Да би се избегла могућа ерозија потребно је укључити вегетацију са противерозионим 

карактерисикама (жбуње и дрвеће) по ободу падина, а форсирати гајење винограда и воћњака 
на већим површинама под нагибом уместо ратарских култура. Површине под њивама би могле 
да се преведу у воћњаке и винограде, ако су под нагибом, а ако су на заравни у ливаде и 
рекреационе ливаде. Ограничавајући фактор је имовинско-правни статус земљишта, зато за 
катастарске парцеле у приватном власништву ово представља само препоруку за начин 
коришћења земљишта. Ова зона има велику улогу у погледу остваривања етно функције парк- 
шуме Хисар на коју се наслања, јер има  најочуванију природну слика предела.  

 
 ГРУПАЦИЈА ВИКЕНД ОБЈЕКТА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ  

Планираном мрежом саобраћајница, базираној на постојећим и упoтпуњеној новим,  унутар 
подручја међусобно су повезане групације, а главним приступним саобраћајницама извршено 
је повезивање са подручјем ширег насеља у обухвату Плана -преко Ул.Хисарске, Фрушкогорске 
и Жртава фашизма. Предвиђа се минимални степен комуналне опремљености зоне: 
саобраћајни приступ, водовод, канализација и електроинсталације. 
Услови за формирање грађевинске парцеле - свака катастарска парцела представља 

грађевинску уколико има облик и површину, који омогућавају изградњу објеката и приступ 
јавној површини. 

Приступ парцеле  јавној саобраћајној површини може бити непосредно или посредно преко 
приступног пута. 
Није дозвољено нарушавање природног амбијента и девастирање простора, организовање 

делатности или друге активности која може да наруши стање животне средине 
Услови за уређење. Сечу дрва, крчење и уређење терена свести на минималну меру. За 

изградњу објеката и поплочавање површина користити природне материјале у што већој мери 
за завршну обраду /дрво, камен, опека/. 

 
ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ   

Газдовање овим шумама има за циљ приоритетно заштитно коришћење, јер представља 
заштиту од клизишта и учвршћивање условно стабилних и нестабилних терена. Поред ових 
функција оне треба да представљају заштитну баријеру за даље ширење насеља. Шире 
подручје парк-шуме Хисар представља 22,56 хектара ван грађевинског подручја у сектору 3б 
намењених за производњу и гајење шумских култура, али и виноградарство, воћарство. То су 
површине са превасходно санитарно-хигијенском функцијом (позитиван утицај на квалитет 
животне средине), као и заштитном и рекреативном функцијом на којима није дозвољена 
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изградња стамбених објеката, нити даље проширење постојећих ободних насеља. Приватне 
шуме су шуме у приватном власништву и заузимају површину већу од 5 ари. При 
реконструкцији и подизању нових заштитних шума планирати пионирску садњу на клизиштима 
и еродираном земљишту, затим постепену замену врстама са одговарајућим заштитним 
карактеристикама које одговарају потенцијалној вегетацији станишта. 
 Ради обнове постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције: 
претварање монокултура у мешовиту шуму, садња жбуња и садња декоративног дрвећа и 
шибља (на ивици шуме, на ливадама као појединачни примерци, на местима задржавања 
корисника). Санитарне сече се подразумевају као мера нега шума. Крчење шуме је дозвољено 
само у следећим случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних облика, отварање 
рекреационих ливада, отварање визура, изградње различитих типова стаза, изградње објекта 
који служе газдовању шумама, изградње објекта који обезбеђују унапређивање коришћења 
свих функција (рекреационих објекта), спровођења комасације и арондације пољопривредног 
земљишта и шума и у случајевима када то захтева општи интерес на основу закона. 
 
 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за зоне / секторе за које није предвиђена израда ПДР-а 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Општа правила грађења, која важе за све зоне и секторе-подсекторе у обухвату Плана, су 
следећа:  

− конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8°MCS;  
− уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном 
овим Планом наиђе на археолошки локалитет 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. 

Грађевинско земљиште 

Грађевинско земљиште се налази у оквиру граница грађевинског подручја плана. Правила 
грађења дефинисана су као: скуп услова за парцелацију и правила за изградњу објеката 
(као општа и правила по наменским и функционалним подцелинама-секторима). 

3.1. Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела  

Парцелација и препарцелација катастарских парцела у обухвату Плана, а ради 
формирања одговарајућих грађевинских парцела, 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 пожељно је да има 
облик паралелограма или трапеза. Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ 
на јавну површину -улицу, односно јавну саобраћајну површину. Правилима је дефинисана 
минимална и  максимална површина за формирање грађевинских парцела. Величина 
грађевинске парцеле је утврђена према намени и врсти објекта, а уз уважавање 
специфичности зоне. Ширина грађевинске парцеле у зависности је од намене и начина 
постављања објекта на парцели. 

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. 

3.2. Општа правила грађења  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
Основна намена: јавне површине и објекти према карти Намена површина   
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Могуће пратеће намене: друге јавне површине и намене, компатибилне делатности и 
одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре . 
Могућа је изградња вишенаменских објеката јавних и пратећих комплементарних намена. 
Величина објеката и парцеле је условљена врстом и наменом, односно прописима за 

изградњу одговарајуће врсте објеката. 
Могућности  изградње другог објекта: може се градити више објеката на парцели 

поштујући све услове градње дефинисане правилима, и уз анализу организације парцеле и 
утицаја на суседне парцеле и објекте. Постоји могућност фазне реализације.  
Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за 

површине објеката и површине комплекса сваке намене. 
Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођен условима 

локације и функцији при чему је  максимална спратност објеката П+2, уколико инжењерско-
геолошке карактеристике тла дозвољавају. 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. 
За Сектор 1  грађевинска линија је дефинисана Планом детаљне регулације за северни део 
блока 39. За јужни део блока биће дефинисана ПДР-е (за намене – спорт, рекреација, 
зеленило и гробље). 
У Сектору 2  грађевинска линија евентуалних доградњи или проширења постојећих капацитета 
се поклапа са грађевинском линијом изграђених објеката. На простору намењеном комуналној 
делатности –гробље грађевинска линија је преузета из претходног планског решења, а за 
проширење гробља биће дефинисана ПДР-е.  
У  Сектору 3 претежно су заступљене површине ван грађевинског подручја, осим Парк-шуме 
Хисар и дечије заштите где су дефинисане грађевинске линије. 
У   Сектору  4 углавном су дефинисане и условљене грађевинске линије постојећим стањем.  

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
− Растојање грађевинске од регулационе линије за нову изградњу и доградњу постојећих 
објеката условљено је постојећом грађевинском линијом, 
− За реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката задржава се постојећа 
грађевинска линија уличног низа. 

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

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

Минимална међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 1/2 висине вишег објекта. 
Обликовање примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман 

архитектуре. 
Изградња ових објеката је условљена одговарајућим нивоом комуналне опремљености 

(минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места 
на јавним паркиралиштима или у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни 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; односно уређењем јавних површина, 
а посебно саобраћајних и зелених површина.  
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних 

прописа као и за зоне ограничења изградње на условно стабилном терену у зависности од 
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геомеханичког састава тла и у оквиру  техничких ограничења у коридорима инфраструктуре. 
Код већих инвестиционих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.  
Изградња објеката и уређење комплекса врши се на основу прописа и техничких услова и 

норматива  за одговарајућу намену. Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да буде у 
складу са наменом објекта и окружењем. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, 
зелену површину парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи зелени фонд  на 
локацији.  

Уколико је паркинг површина испред основног објекта, изводи се као отворено 
паркиралиште. 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ-СТАНОВАЊЕ 

Грађевинска линија утврђује се за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката у 
односу на регулациону линију и представља крајњу линију од које се може вршити изградња 
објеката. Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у 
оквиру парцела, под условом да подземна етажа не угрожава  суседне објекте и не може 
прелазити регулацију; минимално удаљење подземне грађевинске линије од границе суседне 
парцеле једнако је дубини укопавања подземне етаже. 
Забрањена је изградња објеката, који би могли да угрозе животну средину и основну 

намену. До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објеката 
друге намене. 

 Објекат може бити постављен на грађевинској парцели као: 
− слободностојећи –не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 
− у прекинутом низу –додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
− у непрекинутом низу –додирује обе бочне линије грађевинске парцеле; 
− полуатријумски –додирује три линије грађевинске парцеле. 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта  и линије 
суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката 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          1,50m; 

Објекат може имати сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње 
хидротехничке или геотехничке природе. 

Релативна висина објекта је: 
− на релативно равном терену –растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом); 
− на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00м -растојање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца; 
− на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00м -растојање од коте нивелете јавног пута до 
коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 
− на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута -растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца). 

Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60m рачунајући од коте пода поткровне 
етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта: 
− Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута; 
− Кота пода приземља нових објеката може бити 1,20м виша од нулте коте; 
− За објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20м нижа од коте нивелете јавног 
пута; 
− За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 
приземља може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м 
савладава се унутар објекта). 
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 У случају растојања грађевинске од регулационе линије 3,0m и више, испади на објекту могу 
прећи грађевинску линију макс. 1,20m,и то на делу објекта вишем од 3,0m. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице) на нивоу првог 
спрата  могу да пређу грађевинску линију –уколико је мин. 3,0m удаљена од регулационе 
(рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то: 
− на делу објекта према предњем дворишту 1,20м али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 
− на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријнтације (најмањег растојања 
1,50м) -0,60м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 
изнад приземља; 
− на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања 
од 2,50м) -0,90м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде приземља; 
− на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражне линије суседне 
парцеле 5,0м) -1,20м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
стражње фасаде изнад приземља. 

 Отворене спољне степенице -могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска 
линија мин. 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м; 
степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у оквир габарита објекта; степенице које се 
постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 
дворишта. 
Паркирање и гаражирање возила за потребе власника односно корисника објеката свих 

типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута. 
Потребан број паркинг места одређује се на основу намене и врсте делатности према Табели 
5.2. Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса искоришћености грађевинске парцеле, док 
се подземне гараже не урачунавају у индексе. Смештај возила се може вршити у подземној или 
приземној етажи стамбеног објекта, или у засебном објекту на парцели. Решавање проблема 
паркирања у простору између регулационе и грађевинске линије може се дозволити у 
изузетним случајевима  кад се због конфигурације терена не може другачије решити. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели. 
Архитектонско обликовање -спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, 

боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Архитектонским 
облицима тежити ка успостављању јединствене  естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле и саме зоне. Архитектуру прилагодити намени и врсти објекта усклађујући 
је са новим  трендовима и традицијама. Препоручена је изградња косог крова; кровни покривач 
је у зависности од нагиба кровне равни. Обрада објеката треба бити од квалитетних 
материјала.  
Грађевинска парцела може се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Зидане и друге 
врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду 
на грађевинској парцели која се ограђује. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати 
живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или 
транспарентном оградом до висине од 1,40м која се поставља према катастарском плану и 
операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде; врата и капије на уличној 
огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

 

3.3.    Правила грађења по наменским и функционалним зонама/секторима 

3.3.1. Правила парцелације по наменским и функционалним зонама/секторима 

Сектор1а – у складу са ПДР-е за део блока 39 

Део сектора 2а (намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално 
становање), сектор 4б, делови сектора 4в (4в- l, 4в-ll, 4в-lll и 4в-lV)   

Минимална површина грађевинске парцеле за поодично становање: 
− за слободностојећи стамбени објекат       300m2 
− за двојни објекат              400m2    две по  200m2 
− објеката у непрекинутом низу          200m2 
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− полуатриумски објекат            200m2 
Минимална површина грађевинске парцеле  за породично становање и пословање   
Пословни објекти у оквиру зоне становања могу се организовати као самостални објекти на 
парцели или у склопу стамбеног објекта у приземној етажи, уколико је парцела већа од 400м2. 

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за породично становање: 
− за слободностојећи породични стамбени објекат    10,00m 
− двојни објекат                16,00m два по  8,00m 
− објекат у непрекинутом низу           5,00m 
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за породично становање и пословање: 
износи 12,00m.  
На грађевинској парцели чија је површина и ширина фронта  мања од најмање утврђене 
површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта максималне спратности 
П+1, максималног индекса изграђености 1,0 и максималног индекса искоришћености 50%.  

Сектор 1б (намене спорт и рекреација) 

Северни део се директно спроводи према ПДР-е за део блока 39 у Лесковцу. За део 
сектора, за који се ради даља планска разрада, правила су усмеравајућег карактера:  
− Минимална површина грађевинске парцеле износи 800м2;  
− Минимална ширина фронта грађевинске парцеле је 20,0m. 
−  

3.3.2. Правила регулације и изградње по наменским и функционалним подецелинама 

Сектор1а – у складу са ПДР-е за део блока 39 

Део сектора 2а (намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално 
становање), сектор 4б, делови сектора 4в (4в- l, 4в-ll, 4в-lll и 4в-lV)   

Грађевинска линија је условљена постојећим грађевинским фондом; у зони  изграђених 
обjеката положај грађевинске линије одређен је  на основу позиције већине изграђених 
објеката и њен положај дефинисан је графичким прилогом –План регулације и нивелације; 

− Код изградње нових објекта  минимално растојање  грађевинске линије од регулационе 
линије је 3,0m; 
− Планирани објекти су стамбене,  пословне и стамбено- пословне намене; 

− у стамбено-пословном објекту, однос намена у објекту је: мин. 60% становање, макс. 40% 
пословање; 

− у пословно-стамбеном објекту, однос намена у објекту је: мин. 60% пословање, макс. 40% 
становање; 

− Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице; 
− На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња другог објекта (помоћног или 
пословног); 
− Пратеће намене у оквиру зоне становања су из области: трговине, услужног занатства, 
услужних делатности, здравства, пословања, спорта и рекреације и других комерцијалних 
садржаја; 
− Не предвиђа се изградња вишепородичних стамбених, стамбено-пословних или пословно-

стамбених објеката/ осим у зони линијског центра дуж лебанског пута -у сектору 4б; 
− На постојећим објектима могуће је вршити  доградњу, надградњу, санацију, адаптацију, 
промену намене;  
− Габарити објеката између регулационе и грађевинске линије не могу се унапређивати 
(реконструисати или дограђивати), већ само текуће одржавати до истека експлоатационог века 
објекта; 
− Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта, као самостални на 
грађевинској парцели, или као анекс стамбеном објекту;  
− Дозвољена је изградња  помоћних објеката (гаража и остава) -у склопу основног објекта 
или као самостални на парцели. Помоћни објекат (у виду анекса или као посебан објекат) 
утврђује се у задњем делу парцеле у односу на улицу. Спратност помоћних објеката може бити 
маx. П (приземље), док висина не може  прелазити висину главног објекта (може  бити мах. 
5,0m -мерено од нулте коте до коте слемена за објекте са косим кровом); помоћни објекат може 
бити максималне површине до 30m2; 
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− У случају поклапања грађевинске и регулационе линије и растојања грађевинске од 
регулацине линије мањег од 3,0m, у случају реконструкције испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију; 
− Удаљеност новог  објекта од другог објекта било које врсте изградње је минимум 4,0m; 
− Објекат може бити лоциран и на катастарској међи ако постоји сагласност суседа; 
− У случају доградње постојећег приземног објекта без сагласности суседа, дограђени део 
потребно је мин.1,0m удаљити од катастарске међе; 
− За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле различито од утврђених вредности, 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; 

− за део сектора 2а и део сектора 4а и делови сектора 4в (4в-lV и 4в -lll) 
− За грађевинске парцеле намене породично становање: 

− макс. индекс изграђености         1.0 
− макс.индекс заузетости парцеле       40%; 

− За грађевинске парцеле намене породично становање и пословање: 
− макс. индекс изграђености         1.0 
− макс. индекс заузетости          30%. 

− за сектор 4б и делове сектора 4в (4в-l и 4в-ll) 
− За грађевинске парцеле намене породично становање: 

− макс. индекс изграђености         1.5 
− макс.индекс заузетости парцеле       50%; 

− За грађевинске парцеле намене породично становање и пословање: 
− макс. индекс изграђености         1.0 
− макс. индекс заузетости          40%. 

Максимална дозвољена спратност 

− део сектора 2а и део сектора 4а и делови сектора 4в (4в-lV и 4в -lll) 

− максимална дозвољена спратност индивидуалног стамбеног објекта је П+1; 
− максимална спратност самосталног пословног објекта је П+1; 

Прописивање веће спратности у оквирима делова ових сектора условљено је 
инжењерско-геолошким истраживањем терена. 

− за сектор 4б и делове сектора 4в (4в-l и 4в-ll) 
− максимална дозвољена спратност вишепородичног стамбеног/стамбено-
пословног/пословно-стамбеног  објекта је П+2; 
− максимална дозвољена спратност индивидуалног стамбеног објекта је П+2 (П+1+Пk); 
− максимална спратност самосталног пословног објекта је П+1. 

− Висина пословног објеката, као другог објекта, на парцели не може да прелази висину 
главног објекта; 
− За постојеће објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00m, у случају 
реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених 
просторија. 
− Реконструкција постојећих објеката могућа је у границама максималних параметара  за 
градњу на парцели; Уколико грађевинска парцела својом изграђеношћу премашује максималне 
параметре  за градњу на парцели у овој зони не може се дозволити доградња -надградња 
постојећег објекта; 
− Реконструкција постојећих објеката са равним крововима, може се вршити надградњом 
објеката до максималне спратности прописане за ову зону и густина насељености; 

− Постојећи објекти који прелазе планом прописане параметре реконструишу се у 
постојећем габариту и волумену. 

 

Сектор 1б (ромско гробље и зеленило специјалне намене) 
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За сектор је предвиђена даља планска разрада, тако да су правила усмеравајућег 
карактера: 
− за зеленило специјалне намене на клизиштима важе смернице поглавља 2.2.7. Зеленило;  
− стихијско формирано гробље се уређује и опрема недостајућим садржајима и зеленим 
површинама функционално одваја од осталих садржаја.  

Сектора 1в (намене спорт и рекреација) 
Северни део се директно спроводи према ПДР-е за део блока 39 у Лесковцу. За део 

сектора, за који се ради даља планска разрада, правила су усмеравајућег карактера:  
− Могу се градити: отворени спортски терени, трибине, трим стазе и стазе за шетњу, простор 
са справама за вежбање у природи, површине за играње деце, простор за одмор са 
максималним озелењавањем, затворене вишенаменске спортске хале; свлачионице и клупске 
просторије;  
− Код планирања спортских терена даје се предност травнатој подлози; 
− Могу се јавити и друге намене у функцији основне намене, као што су: комерцијално-
услужни и туристички садржаји,смештајни капацитети и сл.; 
− Не дозвољавају се спортови који могу утицати на загађење животне средине (вода, ваздух, 
тло), а за које није могуће успостављање мониторинга;  

Код формирања спортско-рекреативног комплекса дефинисати:  
− зону намењену за изградњу: спортске хале, друштвене просторије, смештајни капацитети, 
туристички пунктови, изложбе, спортске продавнице; 
− забавно-рекреативну зону парка: пошумљене и травнате површине намењене за - забаву, 
рекреацију, излете, дечја игралишта, мање угоститељске објекте, изложбе на отвореном; 
− зону отворених спортско-рекреативних површина - намењену самосталној и спонтаној 
рекреацији у природи и рекреацији у виду колективних спортских активности;  
− Објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи (објекат не додирује ни једну 

линију грађевинске парцеле); 
− Мин. зелених површина на парцели је 40%; 
− Удаљеност новог  објекта од другог објекта било које врсте изградње је минимум 5,0m; 
− Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле је 30%. 
− За грађевинске парцеле веће од 800 m2: -макс.индекс изграђености је 0.8;  

    -макс.спратност објеката је П+1+Пк;  
− За грађевинске парцеле мање од 800 m2 макс.индекс изграђености је 0.6; макс.спратност 

објеката је П+Пк.  
 

Сектор 1г / Правила грађења на водном земљишту  
За регулисани део сектора који се директно спроводи, за уређење важе смернице поглавља 

2.2.7. Зеленило –зелене површине јавне намене које се преплићу са другим функцијама –кеј 
реке Ветернице. Дозвољена је изградња објеката у спортско-рекреативне сврхе: партерног 
уређења, опреме, мобилијара и сл., јер се река Ветерница планира за одвијање свих 
активности на води у циљу: рекреације приступачне широком кругу популације, тренирања и 
такмичења највишег ранга у спортским гранама чија активност не загађује воду и ваздух.  

Ширина заштитног појаса водотокова у коме се не могу градити објекти износи 14 м са обе 
стране водотока. 

За део сектора који се разрађује ПДР-е правила су усмеравајућег карактера: 
Дозвољена је и изградња објеката компатибилних водном земљишту (под условом да се 

обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним 
законом) и то: 
а) објеката за туристичко-рекреативне и спортске сврхе;  
б) пратећих објеката (сплавова, надстрешница; сојеница, просторија за пресвлачење и сл);  
Пратећи објекти могу бити макс. површине 40 м2. Највеће дозвољене висине сојеница, 
сплавова и настрешница су 7,0 м. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити макс. 
површине 100 м2, макс.спратности П+Пк.  

Активности на води се планирају за: купање, риболов, и друге активности поред воде. 
 
Сектор 2б (постојеће и планирано зеленило са зоном становања на условно-подобном 
терену) 
 Смернице за уређење Спомен парка, дате су у поглављу 2.2.7. Зеленило.  
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За постојеће стамбене објекте дуж и западно од Ул. Хисарске, изграђене у зони (IV-1) 
активних примирених клизишта у горњем делу нестабилне падине, потребна је примена 
мера које могу ублажити већ изазвану нестабилност. Планирају се санациони захвати на 
земљишту и примена  палијативних мера: површинско дренирање терена, одржавање 
вегетације, заштита од накнадног расквашивања терена отпадних водама и сл. Потпуна 
стабилност терена и постојећих објеката се не може гарантовати, тако да се нова изградња не 
планира. Присутно непланско становање се не унапређује у циљу коначне пренамене читавог 
простора у зелену површину (потребно је формирати зелене појасеве уз прогушћавање 
засада дрвећа). 

У рејону III-2, зони умерених потенцијалних клизишта, где је природно успостављена 
стабилност терена на граници равнотежног стања, даља градња се не планира без детаљних 
геолошких радова и предложених мера санације. Постојећи објекти се задржавају и као 
планирана намена уз примену санационих мера на објектима и земљишту.   

У рејону III-1, зони умирених клизишта, где су услови за изградњу стамбених објеката 
спратности П+1, мање повољни, планирана изградња мора бити прилагођена условима 
терена. Стабилност терена и објеката се обезбеђује: дренажним системом, хидроизолацијом 
темељних зидова, уградњом тампон слоја у дну темељне јаме и др.). Постојећи објекти се 
задржавају и као планирана намена уз примену санационих мера на објектима и земљишту.   

У рејону II-1 планира се изградња приземних слободностојећих објеката, уз адекватно 
извођење и осигурање земљаних радова (засека), који се повећавају због стрмијег нагиба 
падине. Неопходно је обезбеђење темеља од утицаја лутајућих вода и од неравномерног 
слегања (хидроизолација темељних зидова и уградња тампон слоја у дну темељне јаме). 

Сектор 2в (простор гробља са верским објектом) 

За јужни део сектора који се разрађује ПДР-е правила су усмеравајућег карактера. Простор 
намењен за сахрањивање дели се на парцеле унутар којих се формирају гробна места, тако да 
су парцела и гробна места нумерисана. 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. Обликовање простора у вези са 
традиционалним начином усмерења ка источној страни налаже и функционално саобраћајно 
решење. Усвојена величина породичне парцеле је мин. 3,0 x 3,0 м са обавезном непосредном 
везом на пешачки или саобраћајни приступ. Унутар гробне парцеле формирају се гробна места 
димензија 2,50 x 1,20 м. У једно гробно место може се покопати само једно лице сем у 
случајевима када се врши укоп мајке и новорођенчета или близанаца до 5 година старости. 
Даје се могућност да се у једно гробно место породичне парцеле могу покопати два лица на 
различитим нивоима. Први укоп се врши на дубини од 3,0 м, а други на дубини од 2,0 м, али  
тек након истека 5 година од првог. За сахрањивање умрлог који нема сроднике, за које није 
могуће формирање породичне или појединачне парцеле, укоп се врши на издвојеном делу 
гробља. 

Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном оградом максималне висине од 
60 cm. Висина споменика на гробном месту не може бити виша од 120 cm. Није дозвољено 
постављање надстрешнице нити икакве надградње на парцели осим споменичког обележја. 

Постојеће површине користити за сахрањивање уз уважавање услова прописаних Законом о 
сахрањивању и гробљима и Одлуком о сахрањивању и гробљима (Сл. гл. општине Лесковац, 
бр. 3/01). 

На гробним местима дозвољена је садња траве, цвећа и украсног шибља ниског раста. 
Високо дрвеће не сме се садити на гробним местима, већ само по ободу или на површинама 
намењеним за зелене површине у оквиру гробља. 

На постојећим гробљима водити рачуна о периоду коришћења, које одређује трајање 
распадања. Потребно је да прође минимум 10 година да би се извршило сахрањивање у исто 
гробно место. Поштовање турнуса сахрањивања је битан фактор у рационалном коришћењу 
земљишта. 

Ради рационалнијег коришћења површина даје се могућност формирања крематоријума са 
простором за одлагање урни за пепео, на простору предвиђен за разраду ПДР-е. Спаљивање 
посмртних остатака може се вршити ако је такву жељу за живота изјавило умрло лице или по 
налогу лица које је дужно да сахрани умрлог. Простор за спаљивање се може планирати поред 
гробљанске капеле  са непосредном везом просторија где је изложен ковчег.  
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Урне -керамичке или камене, постављају се на постоље изнад земље. Гробови за урне су 
димензија 1,0 x 1,0 до 1,5 x 1,0 м и постављају се најчешће у врту за урне или уз живу ограду, 
или пак у оквиру зида уз капелу са застакљеним отворима.   

ДОМИНАНТНА НАМЕНА: гробље 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: зеленило и пратећи објекти комуналне инфраструктуре.  

Сектор 3а (''ЕТНО-АРХЕОЛОШКИ ПАРК ХИСАР'', комплекс дечије заштите) 

На површини од око 12 ha планира се уређење парк-шуме Хисар са доминантном функцијом 
етно-археолошког парка. У оквиру етно-архелошког парка планира се: да се локалитет Хисар 
археолошки испита и валоризује презентацијом остатака архитектуре in situ, реконструисаним 
грађевинама, макетама и пресецима кроз културне слојеве- које приказују развој Лесковца и 
басена Јужне Мораве током прошлости. Парк представља потенцијално место за организацију 
сајмова производа уметничких заната. 

На месту где је пронађен гвоздени предмет изузетних технолошких својстава формирао би 
се Музеј металургије гвожђа или Музеј гвожђа. Објекат ће представљати валоризацију доказа: 
да се на овом месту налазио центар металургије гвожђа и занатства заснованог на том металу. 
На овај начин пружа се могућност да се у оквиру Музеја у Лесковцу развије специјализована 
радионица за конзервацију предмета од гвожђа. 

Парк има наглашен културолошки садржај. Планира се изградња позорница (са око 300 
седишта) у античком стилу, која ће служити у образовне сврхе и различите приредбе и 
манифестације. Она ће представљати идеалан видиковац за посматрање града Лесковца и 
целе Лесковачке котлине, јер се налази на најистуренијој тачки платоа локалитета Хисар. Циљ 
је да се на основу презентованих остатака архитектонских објеката, реконструкцијом и другим 
средставима прикаже богата прошлост града Лесковца и целе регије. Парк треба да пружи 
могућност посетиоцима да се укључе у неку од активности које ће се обављати на овом 
локалитету -у оквиру различитих радионица (као што је радионица у оквиру центра црне 
металургије, израда керамичких посуда, изградња станишта, или учешћа у археолошким 
ископавањима). 

Издваја се доминантна намена археологије и то на два платоа. Плато афирмиасан ка 
металургији је на првој кривини, код сонде 1, где се планира изградња следећих објеката: 
ливница, ковачница, надземни стамбени објекат-земуница. Предвиђени други плато је већи и 
налази се на заравни на врху, са планираним основним објектом на севозападном делу - 
амфитеатар са сценом, гледалиштем за 350 гледалаца и касноантичким-рановизантијским 
зидом. У јужном делу платоа је сонда са вишеслојним налазиштем из: праисторије, касне 
антике и средњег века. Постојећи споменик војницима из првог светског рата се задржава и 
наглашава. За постојећи ТВ репетитор и друге инфраструктурне објекте се планира 
измештање на други врх Хисара. Као могућа пратећа намена на платоу је услужни објекат 
угоститељске делатности. Плато у површини 1,4 ha има основну улогу: истраживање и 
презентација археолошких достигнућа;  док су пратеће фунције култура и образовање, али и 
рекреација и туризам. На тај начин се не нарушава основна функција парк шуме са свим 
позитивним утицајем на животну средину, већ се обогаћује новим садржајем који ће привући 
научне и културне раднике, излетнике, планинаре, школску децу. Осим тих платоа на којима је 
могућа градња поменутих објеката на преосталом делу парка градња није дозвољена, осим ако 
се будућим археолошким истраживањима не укаже на постојање нових потенцијалних 
локалитета. 

Према садржају Етнопарка на површини „платоа“, „унутар зидова“, планирају се објекти 
радионичког типа. Пре изградње објеката, ископавања или других интервенција у простору, 
предвидети инжењерско-геолошка истраживања, у циљу одређивања  стабилности терена.  

У северозападном делу, а поред отвореног зида планира се уређење амфитеатра попут 
античког, на отвореном. Радови на градњи гледалишта и сцене усклађују се са условима  
археолошких истраживања. 

Пратећи угоститељски објекат планирати јужно од амфитеатра. Не дозвољава се изградња 
других репетитора и базних станица, како у оквиру парк-шуме, тако и његовој околини. 
Обзиром да се ради о специфичном, за град јединственом, локалитету услови сваке 
евентуалне изградње биће искључиво усклађени са условима које ће диктирати археологија. 
Простор обухваћен овим планом биће заштићен као културно добро. Све грађевинске парцеле 
које тангирају  простор обухваћен планом имају третмен зоне заштићене околине културног 
добра. 
За изградњу објеката у функцији археологије, за планом дефинисане грађевинске парцеле на 
оба платоа важи: 
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− макс. индекс заузетости       20%; 
− макс. индекс изграђености      0,5; 
− макс. спратност објеката       П. 
Вегетација- Основни циљ је заштита природе и функционална организација подручја 

Хисара као највеће и стратешке највредније зелене површине у систему зелених површина 
Лесковца уз контролисани развој културолошких, рекреационих и туристичких потенцијала.  
Зона четинарске шуме - Предвиђа се реконструкција вегетације - превођењем вештачки 
подигнуте монокултуре црног и белог бора у аутохтоне шуме, као дугорочни узгојни циљ.  Нега 
ових култура преко чишћења представља краткорочни узгојни циљ. Типична аутохтона 
састојина-ценоеколошка група типова шума сладуна и цера на смеђим и лесивираним 
земљиштима не подразумева бор у свом саставу. Уколико би се извршила чиста сеча борове 
шуме ради превођења у лишћарску (директна конверзија-супституција) било би потребно 
минимум 15 година да падине Хисара добију задовољавајући изглед шуме. Предвиђа се 
реконструкција борове шуме у мешовиту шуму постојећих четинара и аутохтоне вегетације, 
чиме би се превазишла терминална фаза борове шуме и омогућило да бор настави да 
егзистира на Хисару остварујући противерозиону функцију, а такође лепим изгледом и 
фитоцидношћу омогућити позитивни утицај вегетације. Реконструкција се планира кроз 
следеће фазе: 1.санитарно-хигијенско чишћење од корова, сеча шибља 2. сеча и уклањање 
болесних и осушених стабала борова, 3. сеча и уклањање стабала борова лоших фено и 
генотипа, 4.садња садница лишћара по предвиђеном плану и динамици садње, 5.нега младе 
шуме. Садња, будући да се изводи на великој површини, може се вршити етапно.  

Током друге године, у пврвој и другој сезони од садње, подразумевају се обавезне мере неге 
младе шуме (попуњавање посушених садница и чишћење од корова) и стално санитарно 
одржавање четинарске шуме. Оним темпом како се развија лишћарска шума уклања се стара 
састојина бора и тиме побољшавају услови за раст и развој. Обавезно је поштовање динамике 
и сукцесивне садње.  

За зону мешовите вегетације-борова и самониклих врста и изданачке шуме- реконструкција 
се базира на превођењу ниске, изданачке шуме у високу аутохтону шуму. Најпре извршити 
санитарно-хигијенско рашчишћавање терена уклањањем баграма, шибља, корова, паразитских 
цветница, као и болесних, лоших, деформисани и закржљалих стабала, тек онда се приступа 
садњи садницама одговарајућих врста. Начин садње, припрема и сама садња и мере неге 
младе и касније зреле шуме су исти као у предходном случају. Оплемењивање додатним 
садржајем на основу предложеног функционалног решења. Лишћарска шума није посебна 
целина, већ заједно са мешовитом аутохтоно-четинарском шумом и отвореним површинама 
формира масив.  

За зону заравни на врху - неопходно је најпре извршити санитарно-хигијенско чишћење 
терена од корова, болесних и оштећених стабала, као и  дивљих, самониклих воћкарица. 
Садњу лишћарских врста дрвећа и украсног жбуња извршити у складу са понуђеним 
садржајем. Непосредну околину археолошког локалитета, споменика, амфитеатра-летње 
позорнице и етно садржаја треба нагласити и неговати као у парковима, а у њиховој близини, у 
дубини масива поштовати композициону форму вегетације 

За комплекс дечије заштите  важи поглавље 3.2. Општа правила грађења за објекте и 
површине јавне намене. 

Сектор 3б (шумско земљиште) 
Шумско земљиште, као добро од општег интереса, користи се за шумску производњу и друге 

функције- заштитне, рекреативне и не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и 
под условима утврђеним ПГР-ом као и Основама газдовања шумама.  

Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши само када је то утврђено 
планом развоја шумског подручја (Основе газдовања шумама); ако то захтева општи интерес 
утврђен посебним законом; ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од 
елементарних непогода и одбране земље; у поступку комасације и арондације 
пољопривредног земљишта и шума.  

Како је врло битно очување шума, шумског земљишта и површина под парковском 
вегетацијом, за сваку интервенцију у простору шума и шумског земљишта, које заједно са 
зеленим површинама у граду формира јединствен систем зеленила неопходна је израда 
документације, урађена од стране референтних институција и  стручњака шумарских профила. 
У оквиру намене шуме и шумског земљишта се могу подизати следећи објекти: 
- појединачни објекти: објекти у функцији шумске продукције, истраживања и едукације, 

настрешнице, одморишта, просторије за опрему, трибине и сл.;  
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- објекти техничке инфраструктуре (саобраћајне и паркинг површине, бициклистичке и 
пешачке стазе, противпожарне пруге, енергетска мрежа, водовод, канализација, 
телекомуникације, топловод, гасовод, и др.); 

- објекти у функцији туризма и ловног туризма, спорта, рекреације. 
 
Правила за изградњу објеката: 
- Пратећи појединачни објекти (објекти у функцији шумске продукције, одморишта, 

просторије за опрему и сл.) на шумском земљишту могу бити површине до 40 m2, 
спратности П. Највеће дозвољене висине настрешница су 7,0 m.  

- Материјали за изградњу прилагођени су шумском окружењу. 
Услови за формирање заштитних зелених појасева- Коридора 

Ваншумско зеленило у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно 
формирати у оквиру саобраћајне, водопривредне инфраструктуре и пољопривредног 
земљишта. Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне ширине и типове 
заштитних појасева, међусобна растојања и конкретан избор врста у складу са условима 
станишта, природних карактеристика подручја, као и очувања биодиверзитета и пејзажних 
карактеристика. Препоручују се вишередни појасеви ширине 10-15 м, појасеви се планирају на 
пољопривредном земљишту или ван линија путног појаса у циљу заштите пољопривредне 
производње од саобраћаја и становања 
ДОМИНАНТНА НАМЕНА: шуме и шумско земљиште 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: воћњаци, виногради, одговарајући пратећи објекти саобраћајне 
и комуналне инфраструктуре, рекреација, истраживање и едукација 
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене чија би 
делатност угрозила животну средину и основну намену. Није дозвољена градња и ширење 
постојећих стамбених и пољопривредних објеката. 

Сектор 3в  (зона викенд насеља и пољопривредног земљишта) 

Издвајање викенд зоне на пољопривредном земљишту, ван подручја грађевинског 
земљишта има за циљ заштиту пољопривредног земљишта Хисара.  

Уколико је катастарска парцела у директном контакту са викенд зоном и има директан 
приступ на планирану комунално опремљену саобраћајницу, на њој је дозвољена изградња у 
складу са правилима за викенд зону.  
Основна намена- викенд становање; компатибилне намене нису дозвољене. 
Тип изградње – Слободно стојећи објекти – објекат  не додирује ни једну линију грађевинске 
парцеле.  
За формирање нових грађевинских парцела мин. величина је 400м2, а ширина фронта 
парцеле је мин 8м. 
Број објеката на парцели - На свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. 
Дозвољена је изградња помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија 
намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених урбанистичких 
параметара за парцелу. 
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница и сеница, базена, стакленика и 
зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Испади на деловима објеката – На деловима новопланираних објеката оријентисаним ка 
регулационој линији могу се градити испади, који прелазе грађевинску линију тако да површина 
испада не буде већа од 50% површине фасаде. Испади према суседним бочним парцелама 
дозвољени су ако се задовољи услов да мин.растојање од испада до границе парцеле износи 
2,5м, а у случају да је објекат постављен на грађ. линији удаљеној 2,0м од границе суседне 
парцеле испади на објектима нису дозвољени. Испади ка унутрашњем дворишту могу се 
градити уз  услов да се обезбеди мин. растојању објекта до суседне наспрамне парцеле. 
Положај објекта на парцели- Објекте постављати у оквиру подцелине викендица; објекат је 
дефинисан грађевинском линијом и растојањем  објекта од  задње и бочних граница парцеле. 
Положај објекта у односу на регулацију – на растојању од мин.3,0м.  
Положај објекта у односу на бочне границе парцеле- на делу бочног дворишта северне 
орјентације – 1,5м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5м. Положај објекта у односу 
на задњу границу парцеле – 1/3 висине објекта. Удаљење од суседних објеката 4,0м. 
Одстојање помоћних објеката од границе парцеле- Помоћни објекти за потребе гаражирања 
возила, летње кухиње и оставе се постављају према правилима за стамбене објекте.  
Индекс заузетости: максимум 25%, проценат застртих површина- макс.25%, слободне зелене 
површине- мин.50%; максимални габарит индивидуалног стамбеног објекта у основи је 120m2. 
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Спратност објеката – стамбеног максималмо - П+Пк; помоћног П; 
Висина објекта: до коте слемена макс.11,5м , до коте венца максимално 8,5м. 
Паркирање- број паркинг места на парцели 1ПМ на 1стан. 
Постављање ограде. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 
0,9м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4м. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс.0,2м а код комбинације зидани део 
ограде може ићи до висине од 0,9м. Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9м од коте 
тротоара због прегледности раскрснице. Ограде, стубови и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом 
оградом која се сади у осовини границе гр.парцеле или транспарентном оградом до висине 
1,4м која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. 
Обликовање. Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и др. 
Елементи утврђују се идејним арх.пројектом. Тежити уједначеном арх.обликовању, са акцентом 
на традиционалну архитектуру. Спратне висине треба да буду уједначене. Разлике не би 
требало да пређу 1/5 спратне висине. 
Препоручује се традиционални четвороводни кров. Мансардни кровови се дозвољавају 
изузетно као традиционални облик мансардног крова. Мансардни кров не може да излази ван 
габарита објекта.  
Висина назитка подкровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте пода подкровне 
етаже до тачке прелома кровне косине.  
За зону пољопривредног земљишта важе правила овог поглавља, која се односе на сектор 3д 
и 3г. 

Сектор 3д и 3г (пољопривредно земљиште) 

Зоне пољопривредног земљишта обухвата просторе у Плану, који се користе за 
пољопривредну производњу.  

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, на 
пољопривредном земљишту се могу градити следећи објекти издвојени по намени:  
− објекти од општег интереса (у тим случајевима се препоручује земљиште ниже бонитетне 
класе); 
− водoпривредни, комунални и други објекти техничке инфраструктуре; 
− Виноградарске и воћарске куће 

У подручју плана у свим зонама дозвољава се изградња помоћних објеката за 
пољопривредну производњу (кућице за оставу алата, воћарско – виноградарске, повртарске, 
цвећарске, и др. кућице). Обзиром да се ради о подручју које је углавном воћарско-
виноградарско велика је заступљеност кућа у ту сврху, док се не предвиђа изградња, 
односносно постављање стакленика и пластеника, јер је интензивно и доходовно гајење 
поврћа због услова средине овде искчучено. 

Услов је да се најмање 70% површине парцеле мора користити као воћњак или виноград. 
Минимална удаљеност од границе суседне парцеле је 2,0 m, а од суседног објекта 10 m. 
Површина објекта износи макс. 25,0 m2 (затворени део објекта). Дозвољена је изградња 
надстрешница, лођа, трема, пергола испред и у склопу објекта, с тим да тада укупна површина 
објекта износи највише 30 m2. Висина објекта треба да је макс. 4,0 m до слемена. Парцеле на 
којима постоје изграђене виноградарске кућице задржавају се у затеченом стању. 

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

У заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од 10,0m 
није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 

Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање 
заштитних шума и другог зеленила. На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови 
који доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне производње, под 
условом строгог поштовања еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног 
простора, а нарочито: спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих 
програма који су усклађени са водопривредним основама; умрежавање пољопривредног 
земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на смањење површина 
коришћених у пољопривредне сврхе; опремање пољопривредног земљишта путном мрежом и 
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другим видовима техничке инфраструктуре у функцији унапређења економских услова 
пољопривредне производње. 

 

Сектор 4а (здравство, школство, зеленило, индивидуално становање и централне 
делатности) 

За комплекс здравствене заштите и школски комплекс важи поглавље 3.2. Општа 
правила грађења за објекте и површине јавне намене. Парк 9 Југовића у свему према 
поглављу 2.2.7. Зеленило. За зону индивидуалног становања важи правила овог поглавља- 
Део сектора 2а (намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално 
становање), сектор 4б и  делови сектора 4в (4в- l, 4в-ll, 4в-lll и 4в-lV).  

За зону централних делатности, (где је обавезна разрада Урбанистичким пројектом)  важи: 
− макс. индекс изграђености         1.0; 
− макс.индекс заузетости парцеле       50%; 
− макс. спратност             П+1. 

Сектор 4б 
За вишепородично становање дуж линијског центра –зона урбане трансформације важи: 

-површина парцеле ...........................мин.     600 m2 ИИ=1,2 ИЗ=40%  спратност По+П+2; 
У свему осталом важе правила овог поглавља, кја се односе на Део сектора 2а  (намене 
индивидуално становање), 4б...   

Сектор 4в(индивидуално становање, централне делатности и вишепородично 
становање) 
На простору фосилног клизишта и зоне усека где је присутно индивидуално 

становање,  не дозвољава се даља градња- изузев текућег одржавања постојећих 
објеката.  

Нестабилно тло -препоручује се обезбеђење зоне усека у глиновитом шљунку и 
шљунковитој глини на граници сектора 4в-3б, изградњом потпорних зидова, према следећим 
параметрима: 
-угао унутрашњег трења = 32°; кохезија C= 4 kn/m²; запреминска тежина  ɣ=21 kn/m³; угао 
засека косине мањи од 30°. 

У зони фосилног клизишта, не предвиђа се нова изградња, обзиром да било које 
оптерећење настало изградњом објеката може угрозити стабилност терена. Предвиђају се 
санациони захвати на земљишту и примене  палијативних мера: површинско дренирање 
терена, одржавање вегетације, заштита од накнадног расквашивања терена отпадних водама 
и сл. Градња саобраћајнице и објеката инфраструктуре не сме започети без детаљних 
геолошких радова и предложених мера санације. Присутно непланско становање не 
унапређивати у циљу коначне пренамене читавог простора у зелену површину (потребно је 
формирати зелене појасеве уз прогушћавање засада дрвећа). 

4в llI –зона условно стабилног тла  

Представља појас глине, са различитим степеном присутности подземних, где је још увек 
могућа градња, према следећим физичким, механичким и грађевинским карактеристикама: угао 
унутрашњег трења = 21°, кохезија C = 12 kv/m²,   запреминска тежина  kn/m³,   = 9,5 
kn/m³, Gtlа = 100 kn/m²;    за дубину фундирања Df min. = 0,80m,  веће нагибе од 1:2 обавезно 
обезбеђивати, подрумске просторије заштити од подземних вода. На овом простору је још увек 
могућа градња, уз примену осталих правила овог поглавља, која се односе на - Део сектора 2а  
(намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално становање), 
сектор 4б и делове сектора 4в (4в- l, 4в-ll, 4в-lll и 4в-lV).  

4в I и 4в Il -зона подобна за градњу објеката 

Тло је сачињено од шљунка, песка и глинастог шљунка са следећим физичким, механичким 
и грађевинским карактеристикама: угао унутрашњег трења = 32°; кохезија C= 4 kn/m²; 
запреминска тежина ɣ=20,5 kn/m³;  дубина фундирања 0,80m, за фундирање на тракастим 
темељима Gtla=120kN/m2; веће нагибе од 1:1,5 обавезно обезбеђивати потпорним зидовима. У 
свему осталом за ову зону важе правила овог поглавља која се односе на -Део сектора 2а  
(намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално становање), 
сектор 4б и деловео сектора 4в (4в- l, 4в-ll, 4в-lll и 4в-lV).  
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За зону централних делатности, (где је обавезна разрада Урбанистичким пројектом)  важи: 
− макс. индекс изграђености 1.0; 
− макс.индекс заузетости парцеле 50%; 
− макс. спратност П+1. 

Објекти вишепородичног становања одржавају се у оквиру постојеће  спратности и 
постојећих габарита, уз могућност решавања косог крова. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ, КОЈЕ НИСУ У СКЛАДУ СА ПЛАНИРАНОМ 
НАМЕНОМ, ДО ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА НОВОЈ НАМЕНИ 

Израдом плана детаљне регулације 110 кV далековода обезбедиће се ближе усаглашавање 
описане трасе са фактичким стањем објеката на терену, као и прецизнији електроенергетски 
појас са режимом контролисане изградње и коришћења земљишта. До израде плана нова 
изградња се не предвиђа;  дозвољена је санација и текуће одржавање постојећих објеката. 
Правни статус затечених објеката и мере заштите биће дефинисани ПДР-е. 

Постојеће пољопривредно земљиште у обухвату плана, може остати у функцији 
пољопривреде –до привођења простора намени. 

4.СМЕРНИЦЕ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 
-Урбанистичким плановима /плановима детаљне регулације: за целине/секторе за које је 
планом прописана обавеза њихове израде. 
-Урбанистичким пројектима: за целине/секторе за које је планом прописана обавеза њихове 
израде. 
-Издавањем локацијске дозволе, на основу правила уређења и правила грађења за подручја 
која се директно спроводе ПГР-е. 
Напомена: До израде ПДР-е трасе мрежа инфраструктуре могу се планирати и 

повезати на постојећу инфраструктуру кроз фактичко стање саобраћајница јавне
намене. 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

Право на увид у План Генералне Регулације имају правна и физичка лица у складу са 
законом. План Генералне Регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Града Лесковца".  

Важећа планска документација у границама плана ставља се ван снаге након усвајања 
ПГР 5. 
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Табела 16. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА НА БРДУ ''ХИСАР'' У ЛЕСКОВЦУ 
РЕЈОНИЗАЦИЈА ТЕРЕНА ПРЕМА ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКОЈ ПОВОЉНОСТИ ЗА ГРАДЊУ 

 

Степен 
инжењерско-
геолошке 
повољности 

Инжењерско-геолошки 
модели терена 

Озна
ка на 
карти 

Карактеристике терена Сеизмичке 
карактеристике Препоруке за градњу 

Стабилност 
падина и 
терена 

Носиво
ст тла 
(δ) 

Хидро-
геолошке 
карактеристи
ке 

Услови рада 

Сеизмички 
Интен.(1c) 
Коефицијен
т Сеиз. (Кs) 

Ознак
а на 
карти 

Објеката 
Водовода и 
канализације 

Насеља 

Оптимално 
повољни 
терени 
Терени без 
већих 
тешкоћа при 
изградњи 

I - 1 

Терени 
потпуно 
стабилни 
Стрме косине 
подложне 
обрушавању 
(на дубини 
већој од 1,5м); 
обрушавање 
ситних 
глиновитих 
одломака и 
шљунка. 

150 
кN/м2 

Средина 
добро 
пропусна 
кf>10-4

см/s 
без услова 
за 
формирање 
значајних 
издани у 
горњој зони. 
Могуће су 
повремене 
појаве мањих 
количина 
воде, које се 
од падавина 
инфитрирају 
у песковито 
шљунковиту 
масу. 

Услови 
ископа су 
повољни. 
Потребна је 
заштита 
станица 
ископа 
дубљих од 
1,5м. Према 
ГН 200 
припадају III 
категорији. 

Ic = 8,06 
MCS 
Кs = 0,030 

8а 

Ископе 
заштитити од 
обрушавања 
применом лаке 
подграде. У дну 
рова уградити 
шљунчани 
деренажни 
тампон у циљу 
прихватања и 
одвођења 
евентуалних 
вода у зону 
цевовода. Нису 
потребне 
посебне мере 
заштите околног 
терена. 

Повољни 
услови за 
планирање и 
градњу 
стамбних 
објеката 
индивидуалн
ог типа до 
П+1, уз 
потребне 
препоруке о 
начину 
фундирања 
објеката. I - 2 

Терени 
потпуно 
стабилни 
Ископи дебљи 
од 1,5м могу 
изазвати мању 
нестабилност 
косинама – 
мања 
обрушавања 
испуцале 
глиновите 
масе. 

150 
кN/м2 
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Повољни 
терени 
Терени са 
мањим  
проблемима 
при изградњи 
који се без 
већих 
тешкоћа могу 
решити 

II - 1 

Терени 
стабилни : 
косине ископа 
подложне 
обрушавању 
нарочито 
провлажене 
на дубини 
већој од 1,5м 

110 - 
120 
кN/м2 

Средина 
добро 
пропусна  
(кf>10-4

см/s) 
са издани 
дубљој од 2м 
од површине 
терена 

Услови 
ископа су 
претежно 
повољни. 
Потребна 
заштита 
ископа 
дубљих од 
1,5м као и 
од утицаја 
подземних 
вода. Према 
ГН 200 
припадају II 
и III 
категорији. 

Ic = 8,28 
MCS 
Кs = 0,040 

8b 

Ископе 
заштитити од 
обрушавања 
приименом лаке 
подграде а 
изводити их у 
периоду са 
минималним 
нивоом 
подземне воде 
(уз потребно 
евентуално 
њихово 
савлађивање 
црпљењем) 

Повољни 
услови за 
планирање 
градње 
индивидуалн
их стамбних 
објеката П+1, 
уз потребне 
препоруке о 
начину 
фундирања и 
заштиту 
темеља  

II - 2 

Терени 
претежно 
стабилни. 
Косине ископа 
дубљег од 
1,5м 
обрушавају се 
са откидањем 
мањих 
глиновитих 
одломака, по 
неравним 
прслинама 

120 - 
130 
кN/м2 

Средина 
добро до 
средње 
пропусна  
(кf=10-5-10-

4
см/s) са 
повременим 
акумулирање
м мањих 
количина 
воде у дну 
долине 

Услови 
ископа су 
повољни. 
Потребна 
заштита 
косина у 
ископима 
дубљих од 
1,5м као и 
од 
повремених 
утицаја 
воде. Према 
ГН 200 
припадају II 
и III 
категорији. 

Ic = 8,31 
MCS 
Кs = 0,040 

8b 

Ископе 
заштитити од 
обрушавања 
приименом лаке 
подграде и 
извести их у 
сушном периоду 
због могућих 
прилива  мањих 
количина воде у 
ископе нарочито 
у  дну долине.  
Потребна 
уградња 
дренажног 
шљунчаног 
тампона у дну 
рова 

           
Условно 
повољни 
терени 
Терени са 
већим 
тешкоћама 
које се 
економично 

 
 III - 1 

Терени 
условно 
стабилни. 
Косине ископа 
дубљег од 
1,5м су у 
глиновитој 
маси и могу се 

100 - 
110 
кN/м2 

Средина 
добро  
пропусна  
(кf=10-4-10-

2
см/s) без 
јединствене 
издани али 
са 

Услови 
ископа су 
отежани због 
могућих 
секундарних 
клижења у 
широј зони 
рова и 

Ic = 8,25 
MCS 
Кs = 0,045 

8b 

Потребно је 
обезбедити 
ископе у току 
градње 
применом 
тешке подграде. 
Одводњавањем 
као и 

Условно 
повољни 
услови за 
планирање 
градње 
стамбних 
објеката 
индивидуалн
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могу решити 

 

јавити мања 
обрушавања и 
осипања 

повременим 
акумулирање
м мањих 
количина 
вода у 
увалама са 
задржавање
м воде у 
песковито – 
шљунковитој 
маси преко 
глиновитих и 
алевритских 
слојева 

прилива 
мањих 
количина 
вода  
инфилтрира
них од 
падавина 
као отпадних 
вода у 
рејону 
Хисарске и 
Фрушкогорск
е улице. 
Према ГН 
200 
припадају III 
категорији. 

регулисањем 
одвођења 
отпадних вода 
се 
неконтролисано 
испуштају у 
терен. Посебна 
заштита околног 
терена није 
неопходна али 
је потреба 
опрезност при 
извођењу 
радова и 
обезбеђењу 
цевовода. 
Неопходне су 
еластичне везе 
на спојевима 
цевовода. У дну 
рова поставити 
дренажни 
тампон од 
шљунка ради 
прихватања и 
одвођења воде 
и течних 
материја у зони 
цевовода 
(услед 
евентуалних 
хаварија) 

ог типа 
(приземних) 
прилагођава
њем градње 
условима  у 
терену, 
односно под 
посебно 
утврђеним 
условима 
градње у 
погледу 
стабилности 
терена и 
носивоти тла 

III - 2 

Терени 
условно 
стабилни до 
потенционалн
о нестабилни. 
Ископи могу 
изазвати и 
плића 
клижења у 
терену 

90 - 110 
кN/м2 

Ic = 8,27 
MCS 
Кs = 0,050 
(уз услов да 
се не 
поремети 
природна 
равнотежа у 
терену) 

8  

Неповољни 
терени 
Терени са 
врло великим 
тешкоћамакој
е се 
адекватним 
санационим и 
заштитним 
мерама могу 
решити 

 
 IV - 1 

Терени са 
дубљим 
активним 
клижењем. 
Ископи могу 
изазвати 
секундарна 
клижења у 
горњој зони, 
изграђеној од 
глиновито 

< 90 
кN/м2 

Средина 
добро  
пропусна  
(кf=10-4-10-

3
см/s) без 
услова за 
формирање 
јединствене 
издани. 
Мање 
количине 

При раду у 
овим 
срединама 
очекују се 
накнадна 
клижења и 
знатнија 
обрушавања 
материјала 
па је 
неопходна 

(Сеизмички 
интезитет у 
овој зони је 
недефиниса
н све док се 
не 
стабилизује 
терен) 
Условно : 
Ic = 8,40 
MCS 

8b (N) 

У овој зони 
потребне су 
посебне мере 
заштите, како у 
току извођења 
радова тако и у 
току 
експлоатације 
објеката и то: 
примена тешке 
подграде са 

Услови 
изградње 
стамбених и 
других 
објеката су 
врло тешки 
па сваку 
даљу 
грађевинску 
активност 
осим 
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шљунковите 
растресите 
масе 

вода 
повремено 
се 
акумулирају 
у појединим 
деловима 
клизног тела  

заштита 
косина 
ископа као и 
заштита од 
прилива 
воде у 
ископе. 
Потребна је 
и примена 
посебних 
мера 
заштите  
терена у 
широј зони 
ископа ради 
спречавања 
активирања 
и 
интензивира
ња процеса 
клижења. 
Према ГН 
200 
припадају III 
категорији. 

Кs = 0,060 разупирањем 
при ископима, 
заштита од 
евентуалних 
појава воде (у 
влажном 
периоду) израда 
дренажних  
канала у широј 
зони цевовода, 
ради 
спречавања 
прилива воде у 
зону објеката, 
са одвођењем 
воде ван тела 
клиизишта, 
примена 
еластичних веза 
на спојевима 
цевовода и и 
израда 
дренажног 
шљунчаног 
тампона у дну 
рова 

санационих 
захвата на 
овом терену 
а нарочито у 
зони 
цевовода 
треба 
избегавати и 
забранити. 
Препорука је 
да се терен 
одржава као 
зелена 
површина а 
постојеће 
објекте и 
терен 
заштитити 
одговарајући
м 
палијативним 
мерама : 
површинско 
дренирање 
терена, 
одржавање 
вегетације, 
заштита од 
накнадног 
расквашивањ
а терена 
(отпадних 
водама) 

IV - 2 

Терени са 
плићим 
активним 
клижењем. 
Неодговарајућ
им извођењем 
ископа могу се 
реактивирати 
и 
интензивирати 
постојеће 
клизне 
деформације 
и изазвати 
нове у зони 3 
– 4 м дубине 

< 80 
кN/м2 
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Табела 17. -Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно паркинг 

место на: 

Администрација,  
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 
   

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, гостион., кафана седишта 8-12 
Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

 кревети 5-8 
Дечија заштита Дечији вртић м

2 100 
Образовање Основна школа м

2 0,5ПМ/100 
Здравствена 
заштита 

Дом здравља, амбуланте, 
поликлинике 

м
2 3ПМ/100 

 
 


