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1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Правни основ за израду ПГР 6 у Лесковцу садржан је у одредбама Закона о планирању и 

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

42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и другим 

прописима који непосредно или посредно регулишу ову област. 

Изради Плана приступа се на основу Одлуке о изради ПГР 6 - „ДУБОЧИЦА“  у Лесковцу- 

блокови 30, 31, 46 и 47, која је донета на 15.седници Скупштине града Лесковца, дана 

17.12.2009.године („Службени  гласник града Лесковца“, бр.18/09). 

Плански основ за израду ПГР 6, представљају  усмерења ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године 

(„Службени гласник града Лесковца“, 4/13), који је утврдио критеријуме за уређење просторних 

целина и зона.  

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

прибављени у процедури израде ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године, саставни су део 

документационе основе Плана. 

 

1.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 

 Обавезе, услови и смернице  

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

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

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

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

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

простора. 

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

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

у њему.  

   Урбанистички планови и пројекти којима је разрађивано предметно подручје представљају стечену 

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

измене и допуне. 

Урбанистичка документација која се примењује у изради  ПГР 6  у целости или деловима: 

-Регулациони план за блок 31 у Лесковцу („Службени гласник СО Лесковац“, бр.5/00); 

-Измена и допуна ДУП-а за ул.Ђуре Салаја и контактну зону у Лесковцу („Службени гласник СО 

Лесковац“, 7/93); 

-Регулациони план за Хисарски канал (стари) - део блока 45, 69, 70, 46, 72, 47, 73, 48, 74 и 75 у 

Лесковцу  („Службени гласник СО Лесковац“, 10/98); 

-Измена и допуна ДУП-а за стамбени блок ограничен ул. Јужноморавских бригада, ул. Ђорђе Куна, 

ул.Светозара Крстића и ул.Вељка Влаховића у Лесковцу („Службени гласник СО Лесковац“, 

бр.5/94); 

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

потенцијала, у делу ширег градског центра,  поштујући принципе одрживог развоја.  

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

подручја. 

Неопходно је унапређење свих постојећих намена на предметном простору применом принципа 

унутрашњег  ширења насеља изградњом, доградњом и реконструкцијом. 

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

показатељима и другим карактеристикама, као и подела земљишта на грађевинско и водно.  

На грађевинском земљишту заступљене су: 

- површине и објекти јавне намене; 

- површине и објекти остале намене.  

 

Површине и објекти јавне намене 

Дечја заштита-задржати постојећу намену и постојеће објекте у функцији дечје заштите. Предвиђа 

се 
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унапређење намене кроз повећање индекса изграђености и заузетости на парцели. У циљу 

побољшања квалитета постојећих садржаја  и задовољења важећих прописа неопходно је уређење  

дворишта, као и доградња пратећих садржаја. 

Администрација/управа-дислоцирати  постојећи  монтажни објекат МЗ “Милентије Поповић“. 

Просторно пејзажни објекти-јавног коришћења-задржавање и умрежавање постојећих зелених 

површина са постојећим парковима у граду и ванградским зеленим појасом. Форсирање линеарног 

зеленила- дрвореда и корита реке Ветернице и старог Хисарског канала који повезују зеленило у 

оквиру комплекса других намена. Развијање блоковског зеленила као и зеленило у оквиру комплекса 

вртића. У оквиру ове прeтежне намене издваја се спорт и рекреација као пратећа намена, чији су 

циљеви унапређење постојећих садржаја где је то потребно и развијање нових видова спорта и 

рекреације. Дати могућност за унапређење саржаја, развијати шетне стазе  у кориту реке Ветернице.  

Јавне блоковске површине-су површине ван катастарских габарита објеката вишепородичног 

становања. Задржати их и уредити као јавне зелене површине, пешачке комуникације, простор за 

игру деце, паркинг простор и сл. 

 Јавно склониште-задржавање објекта у постојећем габариту и волумену уз могућност коришћења у 

мирнодопским условима а у  случају рата као јавно склониште. 

 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћај и саобраћајне површине 
Концептом саобраћајног решења предвидети: 

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

концепцијом намена површина;  

-Обезбеђивање квалитетног нивоа транспортне услуге свим видовима кретања;  

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

дислокација теретних и транзитних токова изван центра града;  

-Подржавање и стимулисање нивоа немоторизованих кретања;  

-Обезбеђивање адекватних услова за паркирање у зонама високе концентрације активности, 

изградњом јавних и наменских паркиралишта;  

-Дефинисање пешачких и бициклистичких коридора;  

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

саобраћај.  

 

Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање-обезбедити довољно и квалитетно водоснабдевање свих корисника у обухвату 

Плана.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода-обезбедити одвођење атмосферских и комуналних 

отпадних вода са подручја Плана. 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска инфраструктура-обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног 

снабдевања електричном енергијом свих потрошача.  

Топлификација-повезивање што већег броја корисника на систем топлификације (као 

најрационалнији начин загревања објеката). Предвиђа се напајање нових корисника у оквиру 

вишепородичног становања. 

Гасификација-напајање гасом топлане «Дубочица» и зоне становања (широка потрошња). 

Унапредити простор снабдевањем гасом, као новим енергентом. Развијати гасификацију и 

успоставити гасоводну мрежу на простору Плана.  

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

енергије.  

Телекомуникациона инфраструктура-техничко осавремењавање постојеће телекомуникационе 

инфраструктуре. 

Комунална инфраструктура 

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

правцу смањења загађења животне средине и деградације простора.  

Зелена пијаца-задржавање постојећих комплекса и перманентно прилагођавање условима тржишта. 

Топлана "Дубочица"-задржава постојећу локацију  и унапређује се.  
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Површине и објекти остале намене 

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

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

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

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

слободним постојећим и новопланираним парцелама за породично и вишепородично становање. 

Пословање-унапређење постојећих функција заступљени у виду трговина, услуга, угоститељства, 

туризма, културе, администрације и сл. 

На парцелама у зони становања постоји могућност градње објеката у виду заната и услуга, као 

доминантни на парцели или у склопу објеката становања у складу са параметрима и условима за зону 

претежне намене, под услов да не ремете и угрожавају зону становања.                            

Верски објекти-задржавање локације ново саграђеног православног верског објекта, могућност 

формирања комплекса, партерно уређење, и оплемењивање зеленилом. 

Неизграђено грађевинско земљиште-створити услове за планску изградњу према претежним 

наменама из плана вишег реда. 

Водно земљиште-регулисано корито реке Ветернице уредити урбаним мобилијаром, озеленити и 

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

водотока. Стари Хисарски канал који није у функцији привести намени према смерницама из плана 

вишег реда у пешачко бициклистички коридор, испод које је планиран  магистрални колектор  

атмосферске канализације. Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем 

регулационе линије насипа. На површинама уз примарни одбрамбени насип успоставља се заштитни 

појас. 

 

1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 

  

ПГР 6 -„ДУБОЧИЦА“  у Лесковцу  обухвата грађевинске блокове 30, 31, 46 и 47 и део блока 73 у 

Лесковцу. Према поставкама ГУП-а Лесковца од 2010.-2020.године, представља део подцелине 

ширег градског центра, и налази се у ПЦ-Ib- ШИРИ ЦЕНТАР. Заузима површину од 61,82ha.  

Целокупни обухват Плана представља грађевинско подручје, где је обухваћено  грађевинско и водно 

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

планирано за уређење и изградњу. 

Укупна површина грађевинског земљишта износи 59,95ha. Објекти и површине јавне намене 

заузимају 20,80ha,  а објекти и површине остале намене 41,01ha. Неизграђено грађевинско земљиште 

има површину од 0,18ha. 

Водно земљиште  представља део корита реке Ветернице и део Хисарског канала (стари), у 

површини од 1,87ha. 

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

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

Границу Плана представља на западу осовина Хисарског канала (стари), од улице Првомајске до 

трасе Булевара Николе Пашића, на северу од Хисарског канала (стари), траса Булевара Николе 

Пашића, затим улица Светозара Милетића, улица Јужноморавских бригада,  траса Булевара Николе 

Пашића  до осовине реке Ветернице. Осовина реке Ветернице је источна граница плана, од Булевара 

Николе Пашића до улице Ветерничке, затим наставља улицама Ветерничка, Јужноморавских 

бригада, Дубочица, Ђуре Салаја до улице Првомајске. Јужна граница иде дуж регулације улице 

Првомајске до Хисарског канала (стари).   

У обухвату Плана су парцеле у КО Лесковац површине 60,97ha (98,63%) и КО Доње  Стопање 

површине 0,85 ha (1,37%), (регистроване у РГЗ као катастар непокретности). 

Опис границе обухвата ПГР-е  6 почиње у К.О. Лесковац од раскрснице ул. Станоја Главаша (Д П 

IБ-39), ул. Првомајске и ул. Ђуре Салаја. Јужна граница обухвата плана се поклапа са северном 

регулационом линијом ул. Првомајске-к.п. бр. 14299/1 и идући на запад долази до тачке у којој се 

секу регулација и осовина Хисарског канала (стари) -к.п. бр. 14285/1. Граница из ове тачке скреће на 

север пратећи осовину к.п. бр. 14285/1-Хисарски канал (стари), сече северну међну линију поменуте 

парцеле између међних белега 1/1 и 1/2, одакле прелази у атар К.О. Доње Стопање. Одавде граница 

наставља на север пратећи осовину к.п. бр. 4932-Хисарски канал (стари), долази до међних белега бр. 

5, сече северну међну линију поменуте к.п. при чему се опет враћа у атар К.О. Лесковац. Граница 

наставља да прати осовину Хисарског канала (стари), пресеца к.п. бр. 3401-ул. Херцеговачка и 
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наставља на север осовином к.п. бр. 3412/1- Хисарски канал (стари). Граница наставља да прати 

осовину Хисарског канала (стари), долази до северне међне линије к.п. бр. 3412/1 и идући даље на 

север сече кп. бр. 3410, 3409, 3408 и 3407/1, долази до јужне међне линије к.п. бр. 14284/1-Хисарски 

канал (стари) сече је и наставља осовином све до тачке А( У: 75 76327.71,  Х: 47 62501.53). Из ове 

тачке граница скреће на север и долази у тачку Б( У: 75 76327.76,  Х: 47 62555.05) која се налази на 

осовини Булевара Николе Пашића. Овде се завршава опис западне границе обухвата ПГР-е 6 и 

почиње опис северне границе. 

Граница из ове тачке скреће на исток пратећи осовину Булевара Николе Пашића, долази до 

северозападне међне линије к.п. бр. 3302/1-ул.Светозара Милетића и поклапајући се са поменутом 

међном линијом долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 3303/1, 3303/2 и 14296- ул. 

Јужноморавских Бригада. Из ове тромеђне тачке граница наставља на исток, сече ул. 

Јужноморавских Бригада и долази у тромеђну тачку коју чине поменута улица и к.п. бр. 3123 и 3117. 

Из ове тачке граница ПГР-е наставља на север поклапајући се са источном међном линијом к.п. бр. 

14296- ул. Јужноморавских Бригада, долази до тромеђне тачке коју ова улица чини са к.п. бр. 3033/2 

и 3097. Из ове тромеђне тачке граница,  пратећи северну међну линију к.п. бр. 3033/2 , долази до 

тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 3032/2, 3097 и 3096/1. Граница из ове тромеђне тачке скреће на 

север, долази до пресечне тачке са осовином Транзитног  пута и наставља на исток пратећи осовину 

све до пресечне тачке са осовином реке Ветернице. Овде граница ПГР-е скреће на југ и ту се 

завршава опис северне границе.  

Источна граница ПГР-е 6 из ове тачке наставља на југ поклапајући  се са осовином реке 

Ветернице све до тачке у којој се ова осовина сече са осовином к.п. бр. 4453- ул. Ветерничка. Из ове 

тачке граница, поклапајући се са осовином к.п. бр. 4453-ул. Ветерничка , долази до осовинске тачке 

бр. 626 у којој се ова осовина сече са осовином ул. Јужноморавских бригада –к.п. бр. 14296. Из ове 

осовинске тачке граница иде на север пратећи осовину ул. Јужноморавских бригада све до осовинске 

тачке бр. 2081 у којој се секу поменута осовина и осовина к.п. бр. 14298-ул. Дубочица. Граница из 

ове тачке скреће на запад пратећи осовину ул. Дубочица, долази до осовинске тачке бр. 134/2 која 

представља тачку пресека поменуте осовине и осовине к.п. бр. 4132/1 ул. Ђуре Салаја.  

Граница из ове тачке скреће на југ, поклапа се са осовином ул. Ђуре Салаја и долази у тачку од 

које је и почео опис границе обухвата ПГР 6 у Лесковцу. 

 

1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

 

Површине у обухвату грађевинског подручја Плана дефинисане су према претежним наменама на 

јавне и остале.   

Објекти и површине јавне намене 

Дечја заштита–у склопу предшколске установе Вукица Митровић налази се дечји вртић 

,,Цицибан“,  на КП.бр. 3587 КО Лесковац. Површина комплекса износи 0,82hа, висине П (приземље), 

ограђен и уређен  мобилијаром  за игру деце и оплемењен зеленилом. 

Администрација/ управа-на КП.бр. 3582/2 КО Лесковац, налази се монтажни објекат месне 

канцеларије МЗ „Милентије Поповић“, висине П(приземље).  

Просторно пејзажни објекти-јавног коришћења-заступљени су у Плану и то у виду два сквера 

(јавна зелена површина мања од 1hа). Први је у целини 4 у површини од 0,23hа и треба да 

представља тампон између становања и пословања, међутим површина је неуређена и 

нефункционална, чини је само травњак са паркингом у највећој површини. Други сквер је у целини 2 

у центру насеља Дубочица, са површином од 0,38hа има улогу окупљања становника. Прилично је 

нарушене функције и изгледа јер су уметане и функције спорта и рекреације.  

Као други елементи заступљени су дрвореди у малом броју улица. Остали просторно-пејзажни 

објекти су заступљени у оквиру других намена. 

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

целини 2 и целини 4 у виду отворених спортских терена за мале спортове у поред вишепородичног 

становања, при чему заузимају површину од 0,11hа. Активна рекреација као и пасивна, шетња и 

одмор се одвијају и у оквиру блоковског зеленила на дечијим игралишима и фитнес парку, као и у 

оквиру водног земљишта  корита реке Ветернице. 

Јавне блоковске површине-на простору око вишепородичних објеката налазе се јавне блоковске 

површине површине 6,69 hа, у функцији  зеленила, простора за игру деце, спорта и рекреације као и 

за паркирање аутомобила. 
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Јавно склониште- површине 0,04hа, лоцирано је на КП.бр.3633 КО Лесковац, где се налази  и 

топлана Дубочица. 

 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре  

Саобраћајна инфраструктура /трасе, коридори и регулације саобраћајница/ 

Улична мрежа у обухвату плана се развијала у складу са развојем овог дела града. Примарна улична 

мрежа је добрим делом реализована, осим делова улице Дубочице и дела улице Првомајске. 

Окосницу саобраћајне мреже чине улице Јужноморавских бригада, Ђуре Салаја, Ђорђа Куна, 

Дубочица и улица Првомајске. Улица Јужноморавских бригада се  поклапа са правцем пружања 

државног пута IIA реда број 158 – Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина – Ћуприја – 

Ражањ – Алексинац – Ниш – Дољевац – Лесковац – Владичин Хан – Врање – Бујановац – државна 

граница са БЈР Македонијом (у тренутку доношења Плана овај део улице више не представља 

државни пут IIA реда број 158 на основу Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних 

путева објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 93/15). Секундарна мрежа у 

северозападном делу плана се развијала у складу са плановима и ту је формирана ортогонална 

саобраћајна мрежа.  На осталом делу плана саобраћајна мрежа се стихијски развијала, пратећи 

изградњу објеката. Остале су нереализоване стамбене улице и стамбени прилази на деловима где је 

требало уклонити објекте на трасама. Како то није урађено у време реализације делова тих улица, 

дошло је до бесправне градње објеката на трасама планираних улица. Изграђених јавних паркинг 

плацева у обухвату плана нема. У стамбеном насељу „Дубочица“ где је заступљено вишепородично 

становање паркирање је решено на јавним просторима око зграда. На осталом делу простора 

доминатни вид паркирања је улично паркирање, и у оквиру кућних плацева. Бензинских станица на 

простору плана нема. У улици Јужноморавских бригада је изграђено аутобуско стајалиште. 

Изграђених пешачких улица и стаза у обухвату плана нема, као и бициклистичких стаза. Обухвата 

постојећу саобраћајну мрежу у површини 10,39 hа.  

Водопривредна инфраструктура 

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

система водоснабдевања Лесковца.  

Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су: 

- Цевовод профила С Ø400 мм и КМ Ø400 мм у ул. Ђуре Салаја, западни тротоар; 

- Цевовод профила С Ø200 мм у ул. Вељка Влаховића, јужни тротоар 

- Цевовод профила С Ø200 мм у ул. Мајора Тепића 

- Цевовод профила С Ø200 мм у ул. Јужноморавских бригада, источни тротоар и 

- Цевовод профила С Ø200 мм у ул. Дубочици, северни тротоар. 

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

квалитету. Проблем су цевоводи од салонита који не задовољавају санитарне стандарде. 

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

општег типа те се овом канализацијом одводе и отпадне и атмосферске воде. Постојећа 

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

система одвођења отпадних и атмосферских вода.  

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

- Колектор профила Б 1600/1250 мм и Б 600/1100 у ул. Ђуре Салаја; 

- Колектор профила КЦ-Т Ø800 мм у ул. ул. Јужноморавских бригада; 

- Колектор профила КЦ-Т Ø600 мм у ул. Мајора Тепића и 

- Колектор профила Б 800/1200 мм у ул. Љутице Богдана. 

Енергетска инфраструктура  

Електроенергетска инфраструктура-на простору обухвата Плана изграђен је систем 

електроенергетске мреже и то надземних, подземних водова и трафо станацa, а све у циљу што 

стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном енергијом конзумног подручја. 

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

- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 1“ 

- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 2“ 

- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 3“ 

- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 4“ 

- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 5“ 

- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 6“ 
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- ТС 10/0.4 кV „Дубочица 7“ 

- ТС 10/0.4 кV „Воје Радића“ 

- ТС 10/0.4 кV „Савска“ 

- ТС 10/0.4 кV „Босиљке Ђурић“ 

- ТС 10/0.4 кV „Стара кланица“ 

- ТС 10/0.4 кV „Љутице Богдана“ 

- ТС 10/0.4 кV „Ђуро Салај“ 

- ТС 10/0.4 кV „Ђорђа Куна“ 

- ТС 10/0.4 кV „Иве Андрића“ 

- ТС 10/0.4 кV „Вељка Влаховића“ 

- ТС 10/0.4 кV „Први мај 2“ 

-  

Топлификација-на подручју Плана постоји снабдевање топловодом. 

Гасификација-на подручју Плана снабдевање корисника гасом не постоји. 

Обновљиви извори енергије-коришћење обновљивих извора енергије на подручју Плана још увек 

није присутно.  

Телекомуникациона инфраструктура-на простору обухвата Плана постоји изграђена 

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

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

децентрализована у једној фази децентрализације и дигитализована у потпуности. Дистрибутивна 

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

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

Комунална инфраструктура 

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

правцу смањења загађења животне средине и деградације простора. 

Зелена пијаца-налази се на КП. бр.3503/2 КО Лесковац, површине 0,08hа, са уређеним платоом и 

тезгама, мини млечна хала, пријавница и ограђена транспарентном оградом. 

Топлана- ,,Дубочица“ налази се на КП.бр. 3633 и 3590 КО Лесковац. Површина комплекса износи 

0,28hа.  

 

Објекти и површине остале намене 

Становање-представља доминантну намену површинa од 38,17 hа. 

Заступљена су два основна облика становања: породично и вишепородично. Породично становање 

заузима површину 36,43hа, док  вишепородично становање површину од 1,74hа. 

Пословање -заступљено је на површину од 2,45hа,  као претежна намена а налази се и  у оквиру зоне 

становања, дуж главних путних праваца у приземљу стамбених објеката или као самостални објекти 

на грађевинској парцели. Обухвата разноврсне делатности (пословање, услуге, трговине, 

угоститељство, туризам, администрација, и сл.).   

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

главних путних праваца у оквиру објеката становања и виду занатских радионица. 

Верски објекат-на КП.бр.3582/2 КО Лесковац, налази се православни верски објекат  Св.Симеон 

Мироточиви, површине 0,21hа. 

Неизграђено грађевинско земљиште-заузима површину од 0,18hа и налази се у северозападном 

делу Плана између транзитне саобраћајнице и зоне породичне изградње у зони вишепородичног 

становања. 

Преглед непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту  

Према издатим условима Завода за заштиту споменика културе Ниш бр. 1180/2  од 

23.09.2015.године нa предметном подручју Плана генералне регулације 6 - „Центар Дубочица" нема 

утврђених непокретних културних добара, али налази се више добара која поседују споменичка 

својства и сведоче о историји овог насељеног места. 

Некрополе, локалитети са археолошким, историјским, етнолошким или природњачким садржајем; 

стара језгра градова и насеља; градитељски објекти, целине и делови градитељских објеката с 

историјским или архитектонским вредностима; споменици, бисте, спомен-плоче и друта спомен-

обележја, посвећена значајним личностима и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу 

евидентирања у службеној документацији Завода у складу са Законом. 
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Непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту и добра која поседују 

споменичка својства не смеју се уништити или оштетити, нити се без сагласности сме мењати њихов 

изглед, својство или намена, у складу са „Законом о културним добрима" („Службени гласник PC“, 

бр.71/94). 

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

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

регулације 6 -„Центар Дубочица" треба сагледати услове и мере заштите добара која поседују 

споменичка својства, и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. 

Планом треба створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у функцији најбољег развоја и 

напретка средине. To се подједнако односи на све врсте непокретних културних добара. 

Програмом о изради Плана генералне регулације 6 - „Центар Дубочица" треба превасходно дефинисати 

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

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

 

ДОБРА КОЈИ ИМАЈУ СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА НА ТЕРИТИРИЈИ ПГР 6 ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА 

 

1.Кућа у ул. Јужноморавских бригада бр.144, на   К.П.бр. 4419 

 
 

2.Кућа у ул. Јужноморавских бригада бр.170,  на   К.П.бр. 3116 

 
 

3.Кућа у ул. Јужноморавских бригада бр.213, на   К.П.бр. 4413 
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4.Кућа у ул. Дубочица, бр.16, на   К.П.бр. 4369 

                            
 

5. Споменик Милентију Поповићу (1913-1971)-на углу улица Мајора Тепића и Ђорђа Куна, на   

К.П.бр. 3588/1 

                      
 

Оцена постојећег стања са билансима површина 

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

транзитном саобраћајницом, старим Хисарским каналом и коритом реке Ветернице.  

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

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

 

Целина 1  П= 16,09 hа   

Налази се између регулације ул. 1 Мај на југу, осовина  ул. Дубочице на северу и ул. Ђуре Салаја на 

истоку и старог  Хисарског канала на западу.   

Породично становање- је претежна намена целине са изграђеним објектима П+1, изузетно П+1+Пк 

и  П+2, грађени као самостални објекти на парцели или двојни објекти, углавном доброг бонитета. 

Карактеристично за североисточни и југоисточни део целине је градња на малим парцелама. 

Пословање у оквиру зоне становање је претежно дуж улице Првомајска, ул.Дубочица, ул. Ђуре 

Салаја, заступљено у виду услуга, трговина и сервиса, као самостални објекти на парцели или у 

склопу приземне етаже стамбеног објекта. 

Пословање-као претежна намена у целини представља југозападни део, са изграђеним објектима  

спратности П+1+Пк (продајни и изложбени салон намештаја). Део парцела намењен пословању је 

неизграђено грађевинско земљиште.  

Јавни објекти-заступљена је само комунална и саобраћајна инфраструктура. 

 

Целина 2  П= 22,45 hа   

Налази се између осовине северне транзитне обилазнице, регулације ул. Светозара Милетића на 

северу, осовине ул.Ђуре Салаја на истоку,  ул. Дубочице на југу и осовине старог Хисарског канала 

на западу.  

Породично становање–објекти су спратности од П+1 до П+1+Пк, врло мало је објеката спратности 

П+2. Егзистирају као самостални објекти на стандардним грађевинским парцелама, и као двојни. У 

југоисточни део заступљено је пословање у оквиру стамбених објеката или као самостални објекти 

на парцели у виду трговина и услуга. 
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Југозападни део између старог Хисарског канала и ул.Херцеговачке карактеристичан је по 

подстандардним парцелама, непрописним фронтовима према регулацији, који преко стамбених 

прилаза излазе на ул. Дубочица и ул.Ђуре Салаја 

Вишепородично становање-карактеристично је за североисточни део целине са објектима 

спратности  од По+П+4 до По+П+8. У југозападни део целине у близини топлане вишепородични 

објекти су спратности од По+П+5 до По+П+8 и један вишепородични стамбено-пословни објекат  

По+П+3+Пк. Сви евидентирани објекти су претежно чврстог бонитета. 

Пословање- пословање као претежна намена заступљено је северно од вртића спратност објекта је 

П+1. У оквиру породичних објеката заступљено је према ул. Дубочица и ул.Ђуре Салаја. 

Верски објекат- православне цркве налази се у непосредној близини пословног објекта и вртића..  

Јавни објекти- заступљени су комунални објекти топлана и зелена пијаца, јавно склониште, спорт и 

рекреација,  јавне зелене површине,  јавне блоковске површине, вртић, објекат управе-канцеларија 

МЗ “Милентије Поповић“, као и остала комунална и саобраћајна инфраструктура. 

 

Целина 3  П= 10,46hа  

Обухват целине је  између  осовина ул. Дубочице на југу, ул. Јужноморавских бригада на истоку, ул. 

Светозара Милетића на северу и ул. Ђуре Салаја на западу.  

Породично становање-заступљени су објекти спратности од  П+1до П+2, грађени на стандардним 

парцелама, претежно двојни, мање као самостални објекти, као и парцеле са два стамбена објекта. 

Грађевински фонд је чврстог бонитета. Према улици Јужноморавских бригада и југоисточни део 

целине, евидентне су парцеле са  уским фронтовима према регулацији. 

Пословање-је углавном дуж улице Јужноморавских  бригада и дуж главних путних праваца ул.Ђорђа 

Куна и ул.Дубочица, у склопу приземља стамбених објеката или као самостални објекти на 

грађевинској парцели.  

Вишепородично становање- присутан је један вишепородични  објекат спратности По+П+8.  

Јавни објекти- у обухвату целине заступљена је само комунална и саобраћајна инфраструктура. 

 

Целина 4  П= 12,81hа   

Граница целине је између осовине Булевара Николе Пашића на северу, осовине корита реке 

Ветернице  на истоку, осовине ул. Ветерничке на југу  и ул. Јужноморавских бригада на западу.  

Породично становање-у целини заузима највећу површину у односу на остале намене, са 

изграђеним двојним објектима. Јужни и северозападни део целине карактеристични су са парцелама 

мање од минимално утврђене правилима грађења. Објекти су претежно грађени као самостални 

објекти на парцели, док североисточни део карактерише изградња двојних стамбених објеката који се 

наслањају на транзитну саобраћајницу са колским прилазом у залеђу. 

Вишепородично становање-у улици Јужноморавских бригада  евидентиран је вишепородични 

пословно стамбени објекат спратности П+2+Пк и објекти  унутар блока По+П+3 пословно стамбене 

намене т.з.Борачка зграда, и новосаграђени вишепородични објекат на К.П.бр.3118 КО Лесковац, 

спратности П+2+Пк. 

Пословање-у оквиру зоне заступљено је претежно према ул.Јужноморавских бригада и ул. 

Ветерничке,  као пословно стамбени или пословни објекти на парцели, као и унутар целине као 

претежна намена на парцели. 

Као претежна намена на парцели присутно је  у виду производње, услуга, трговине, хотел, занати.    

У југоисточном делу целине налази се пословно-производна радионица „Тренка рад“, која је у 

саставу основне и средње школе „11 Октобар“-у којој се образују деца са посебним потребама. 

Јавни објекти-осим комуналне и саобраћајне инфраструктуре присутне су и површине за јавно 

зеленило и  водно земљиште корита реке Ветернице. 

 

У табели је дат биланс постојећих површина по претежној намени у  границама грађевинског 

подручја  
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Табела 1- Биланс постојећих намена површина у обухвату плана   
 

Г
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Површина Намена површина 

Површи

на ( hа) 
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 Σ
=

 4
1

,0
1

h
а
  

1. Породично становање 36,43 58,96 

2. 

 

Вишепородично становање 

 

1,74 2,81 

3. Пословање  2,45 3,96 

4. Верски коммплекс 0,21 0,33 

5. Наизграђено грађевинско земљиште 0,18 0,29 

Ј
А

В
Н

Е
  

П
О

В
Р

Ш
И

Н
Е

 

 Σ
=

 1
9

,1
6

 h
а

  

 

1. Саобраћајне површине 10,54 16,77 

2. Јавно зеленило 0,62 1,0 

3. Дечја заштита -вртић 0,82 1,32 

4. Администрација-Месна заједница 0,01 0,002 

5 Комуналне 

делатности 

Топлана 0,28 
0,57 

6. Зелена пијаца 0,08 

7. Јавно склониште 0,05 0,07 

8. Јавне блоковске површине 6,74 10,83 

9. Трафо-станице 0,02 0,03 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 60,15 96,97 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
Корито реке Ветернице 1,18 1,91 

Стари Хисарски канал 0,49 1,12 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 6 62,02 100,0 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 6 

 

11 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  И ГРАЂЕЊА 

 

2.1. KОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ, МОРФОЛОШКИМ, 

ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ 

КАРАКТЕРИСТКАМА  

 

2.1.1. Oпис и критеријуме поделе поделе на карактеристичне целине и зоне  

Простор обухваћен Планом налази се у границама грађевинског подручја ГУП-а Лесковца и  

подељен је на просторне целине у чијим оквирима налазе се урбанистичке зоне и целине 

(комплекси). 

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

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

5. План намена површина. Просторне  целине ограничене су саобраћајницама, пешачко 

бициклистичким коридором и коритом реке Ветернице 

 

Целина 1  П= 16,09 hа (јужно од ул. Дубочица - блок 46) 

Обухват: налази се између регулација улица 1.Мај на југу,  Дубочице на северу, Ђуре Салаја на 

истоку и старог  Хисарског канала на западу.  

Претежна намена породично становање.-задржава  се постојећа зона породочног становања са 

двојним и самосталним објектима на грађевинској парцели  и њихово унапређење кроз повећање 

животног стандарда, повећање стамбеног простора и унапређење  према параметрима дефинисаним 

за ову зону кроз (доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију). Дозвољава се грађевинска 

интервенција на свим објектима на парцели (стамбени, помоћни, пословни), до границе дозвољених 

параметара. За парцеле који не испуњавају услов грађевинске парцеле у погледу површине и 

представљају катастарску парцелу даје се могућност унапређења на основу посебних правила 

грађења. Уколико се створе услови укрупњавањем парцела и формирање грађевинске парцеле у том 

случају могућа је градња према параметрима прописаним за зону потродичног становања. Пословни 

објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне породичног становања, као самостални 

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

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

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

претежну намену породично становање. 

Постоји могућност комплетирања земљишта ван регулације пешачко бициклистичког коридора са 

парцелама за становање. 

Предвиђена је изградња нових објеката (стамбени, пословни, помоћни) на неизграђеним парцелама, у 

оквиру дозвољених параметара за зону становања.  

Сви садржаји у обухвату зоне породичног становања  реализују се  дирекно према смерницама из 

Плана. 

Урбана обнова:  у зони породичне градње на парцелама које немају основ да буду грађевинске, као и 

на парцелама које имају неусловне објекте могуће је укрупњавање парцела формирањем грађевинске 

парцеле до минимума за градњу објеката вишепородичне и пословне намене према општим 

смерницама и смерницама за урбану обнову.  

Реализација и спровођење за урбану обнову: обавезна је израда пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације.  

Претежна намена пословање -планира се задржавање постојеће зоне пословања и унапређење кроз 

повећање индекса заузетости и повећање спратности на парцелама, према параметрима дефинисаним 

Планом за ову зону кроз (доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију).  

Постојећи породични стамбени објекти у југоисточном делу планиране зоне претежне намене 

пословање задржавају се и унапређују према смерницама за породично становање. У оквиру 

компатибилности пословање не искључује становање али се пословање задржава као претежна 

намена. 

Постоји мoгућност комплетирња земљишта ван регулације пешачко бициклистичког коридора, са 

парцелом намењеној пословању. 

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

директно према смерницама из Плана. 
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Целина 2  П= 22,45 hа (западно од ул.Ђуре Салаја – (блок 47 и део блока 73) 

Обухват: Налази се између осовине северне транзитне обилазнице, регулација ул. Светозара 

Милетића на северу, осовине ул.Ђуре Салаја на истоку,  ул. Дубочице на југу и осовине старог 

Хисарског канала на западу.  

Претежна намена породично становање-планира се задржавање постојеће зоне породичног 

становања у западном и југоисточном делу целине са изграђеним  двојним и самосталним објектима 

и њихово унапређење према параметрима дефинисаним за ову зону кроз (доградњу, реконструкцију, 

санацију и адаптацију). Парцеле који не испуњавају услов грађевинске парцеле у погледу површине  

представљају катастарску парцелу и даје се могућност унапређења на основу посебних правила 

грађења директно из Плана. Уколико се створе услови укрупњавањем парцела формирање 

грађевинске парцеле у том случају могућа је градња према параметрима прописани за зону 

породичног становања.  

Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне породичног становања, као 

самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. Постојећи пословни објекти се 

задржавају и унапређују према смерницама из Плана. Пословање на парцели у оквиру зоне 

становања може да буде и доминантно на парцели, а уређује се према условима и параметрима која 

важе за претежну намену породично становање. 

Постоји могућност комплетирања земљишта ван регулације пешачко бициклистичког коридора са 

парцелама за становање 

Изградња нових објеката на неизграђеним парцелама, у оквиру дозвољених параметара за зону 

становања. 

Урбана обнова  у зони породичне градње на парцелама који немају основ да буду грађевинске, као и 

на парцелама које имају неусловне објекте могућа је градња вишепородичних објеката формирањем 

грађевинске парцеле за вишепородични објекат према општим смерницама, смерницама за урбану 

обнову  уз обавезну израду пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације.  

Претежна намена -вишепородично становање 

Постојећи вишепородични објекти-задржавају се и  унапређују  према  општим условима и општим 

условима за вишепородичне објекте кроз (доградњу, санацију, адаптацију, и повећање енергетске 

ефикасности).  

Могућност доградње равних кровних тераса за објекте који имају равну кровну терасу или техничку 

етажу и обавезна израда урбанистичко архитектонског пројекта. 

Изградња нових објеката вишепородичног становања са делатностма у оквиру објекта на 

неизграђеним парцелама, према дозвољеним  параметрима  за зону вишепородичног становања уз  

обавезну израду  пројекта  за урбанистичко архитектонску разраду локације. 

Претежна намена -пословање  
Постојећи објекат- пословање спратности П+1, задржава се у границама постојећег катастарског 

габарита и задржава претежну намену. Даје се могућност доградње по вертикали, према општим 

правилима уређења и грађења и општим условима за претежну намену пословање уз обавезу 

решавања паркинг простора.  Обавезна израда пројекта за урбанистичко архитектонску разраду 

локације.  

Претежна намена -дечја заштита-вртић  

Постојећа локација и претежна намена вртића се задржавају и у планирном стању. Унапређује се  

према условима из плана, за доградњу постојећег објекта. У случају изградње нових садржаја на 

грађевинској парцели обавезна је израда пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 

Претежна намена –верски објекат   

Објекат цркве Св.Симеон Мироточиви задржава се на грађевинској парцели и унапређује према 

условима из Плана. Формира се комплекс цркве и даје се могућност за ограђивање и уређење. 

Могућа је градња  садржаја који су пратећи за ову намену а према прописаним параметрима за 

претежну намену. Партерно уређење и озелењавање према условима из плана. Спровођење директно 

према условима из Плана 

Комуналне делатности 

Претежна намена –зелена пијаца   

Планира се  задржавање  зелене пијаце на постојећој локацији и претежне намене  и унапређује се 

директно према условима из Плана, доградњом пратећих садржаја и могућност наткривања.  

За градњу нових објеката обавезна израда пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 
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Претежна намена-Топлана  

Задржава се и унапређује према условима из плана уз могућност проширење капацитета. Могућност 

доградње садржаја који су пратећи за ову намену, дефинисање парцеле и ограђивање, према 

условима из Плана. За градњу нових објеката обавезна израда пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације. 

Претежна намена-Склониште  

Задржава се у границама постојећег габарита и волумена као двонаменско склониште које ће се 

користити у мирнодопско време а има функцију склоништа у случају рата.  

Претежна намена управа/администрација МЗ Милентије Поповић  
Дислоцира се монтажни објекат и планира се нова локација за градњу новог објекта МЗ формирањем 

грађевинске парцеле минималне површине за изградњу самосталног објекта спратности П+1. 

Комплекс се може оградити и озеленити. Спровођење директно према условима из Плана. 

Претежна намена-јавне блоковске површине  

Све површине ван габарита постојећих вишепородичних, пословних комуналних објеката, парцела 

предвиђених за градњу јавних и осталих намена, задржавају се и уређују се као јавни,  зеленилом,  

урбаним мобилијаром, паркинг простором,   простор за игру деце, директно према условима за ову 

намену. 

Претежна намена-јавно зеленило   
Планира се задржавање постојећих зелених површина и спорта и рекреације као допунска намена и 

формирање нових површина. Унапређује се директно према прописаним условима из Плана.  

За уређење је неопходна израда пројекта партерног уређења која дефинише све површине, 

нарочито пешачке комуникације и пројекат садње. 
 

Целина 3  П= 10,46 hа  (западно од ул. Јужноморавских бригада - део блока 30)  

Обухват: Налази се између осовина ул. Дубочице на југу, ул. Јужноморавских бригада на истоку, ул. 

Светозара Милетића на северу и ул. Ђуре Салаја на западу.  

Претежна намена породично становање-задржава се постојећа зона породичног становања са 

двојним и самосталним објектима на грађевинској парцели и њихово унапређење кроз повећање 

стамбеног простора и унапређење  према параметрима дефинисаним за ову зону кроз (доградњу, 

реконструкцију, санацију и адаптацију). Спровођење је директно према условима из Плана. 

 Пословни објекти у виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне породичног становања, као 

самостални објекти на парцели или у оквиру стамбеног објекта. Постојећи пословни објекти се 

задржавају и унапређују према смерницама из Плана. Пословање на парцели у оквиру зоне 

становања може да буде и доминантно на парцели, а уређује се према условима и параметрима која 

важе за претежну намену породично становање. 

Парцеле који не испуњавају услов грађевинске парцеле у погледу површине  представљају 

катастарску парцелу и  даје се могућност унапређења на основу посебних правила грађења директно 

из Плана. 

Уколико се створе услови укрупњавањем парцела формирање грађевинске парцеле у том случају 

могућа је градња према параметрима прописаним за зону породичног становања. 

Изградња нових објеката на неизграђеним парцелама могућа је у оквиру дозвољених параметара за 

зону породичног становања. 

Урбана обнова  у зони породичне градње на парцелама које немају основ да буду грађевинске, као и 

на парцелама које имају неусловне објекте могућа је градња вишепородичних објеката формирањем 

грађевинске парцеле за вишепородични објекат према смерницама за урбану обнову  и обавезну 

израду пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације.  

Претежна намена -вишепородично становање   

Задржава се постојећа  зона вишепородичног становања и унапређује  према условима  дефинисаним 

за ову зону кроз (санацију, адаптацију, и повећање енергетске ефикасности). Не предвиђа се 

доградња објекта. Површина ван габарита  вишепородичног објекта  представља јавну блоковску 

површину која није предвиђена за градњу, осим партерног уређења, озелењавање, урбани мобилијар, 

паркирање и сл. 

Изградња новог објекта вишепородичног становања на формираној грађевинској парцели за 

вишепородично становање, могуће пословање у оквиру објекта у оквиру дозвољених параметара за  

изградњу вишепородичног објекта и обавезну израду пројекта за урбанистичко архитектонску 

разраду локације.  
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Целина 4  П= 12,81 hа (источно од ул. Јужноморавских бригада - блок 31) 

Обухват: Налази се између осовине Булевара Николе Пашића на северу, осовине корита реке 

Ветернице  на истоку, осовине ул. Ветерничке на југу  и ул. Јужноморавских бригада на западу. 

Претежна намена породично становање- планира се задржавање постојеће зоне породичног 

становања са двојним и самосталним објектима и њихово унапређење кроз повећање животног 

стандарда, унапређење према параметрима дефинисаним за ову зону кроз (доградњу, 

реконструкцију, санацију и адаптацију).   

Парцеле које не испуњавају услов грађевинске парцеле у погледу површине представљају 

катастарску парцелу и  даје се могућност унапређења на основу посебних правила грађења директно 

из Плана. 

Уколико се створе услови укрупњавањем парцела формирање грађевинске парцеле у том случају 

могућа је градња према параметрима прописаним за зону породичног становања. Пословни објекти у 

виду услуга могу бити заступљени у оквиру зоне породичног становања, као самостални објекти на 

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

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

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

породично становање. Сви садржаји у обухвату зоне породичног становања становања  реализују се  

дирекно према смерницама из Плана. 

Урбана обнова  у зони породичне градње на парцелама који немају основ да буду грађевинске, као и 

на парцелама које имају неусловне објекте могућа је укрупњавање парцела формирањем грађевинске 

парцеле до минимума за градњу објеката вишепородичне и пословне намене према општим 

смерницама и смерницама за урбану обнову уз обавезну израду пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације.  

Претежна намена вишепородично  становање 
Планира се задржавање постојећих вишепородичних објеката и њихово унапређење према условима  

дефинисаним за ову зону кроз (доградњу, санацију, адаптацију, и повећање енергетске ефикасности). 

Могућност доградње равних кровних тераса за објекте који имају равну кровну терасу или техничку 

етажу и обавезна израда урбанистичко архитектонског пројекта. 

Изградња нових објеката вишепородичног становања могућа је на просторима предвиђеним за 

претежну намену вишепородично становање, где је обавезна израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације и формирање грађевинских парцела за изградњу вишепородичних 

објеката у оквиру дозвољених параметара. 

Претежна намена-јавно зеленило   
Планира се задржавање постојећих зелених површина и спорта и рекреације као допунска намена и 

неопходно је да се поново формира као јавна зелена површина за шта је потребна техничка 

документација са пројектом партерног уређења, као и формирање нових површина. Унапређује се 

директно према прописаним условима из Плана.  

Претежна намена-пословање   

Планира се задржавање постојећих  зона пословања и унапређење кроз повећање индекса заузетости 

и повећање спратности на парцелама, према параметрима дефинисаним за ову зону кроз (санацију, 

адаптацију, реконструкцију, доградњу). Спровођење је директно према смерницама из плана. 

Изградња нових објеката претежне намене пословање-могуће је на парцелама предвиђеним за 

обавезну израду Пројекта за урбанистичо архитектонску разраду локације и формирање 

грађевинских парцела за изградњу пословних објеката у оквиру дозвољених параметара за претежну 

намену.  

Претежна намена-Водно земљиште  

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

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

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

површинама уз примарни одбрамбени насип  успоставља се заштитни појас.  

 

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

површина  

Планиране намене површина 

У обухвату плана дефинисана је:  

- основна или претежна намена; 
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- могуће компатибилне (пратеће намене)  и  

- намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони  

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

површина.  

Комаптибилне намене су функције које могу да буду допуна основној намени, али само под 

условом да та делатност не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину.  

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

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

земљишта у зони. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама одређени су у 

склопу допунских намена за сваку намену и дати у приложеној табели 5-Табела основних и 

компатибилних намена.  То су алтернативне намене у које целина може да се трансформише, без 

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

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

угрозила животну средину и основну намену. 

 

Табела 2 - Табела основних и компатибилних намена 
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Јавне 

функције/oбразовање, 

здравсво,управа, 

социјална заштита,... 

+ + + - - - + + - - 

Зеленило - + + - + + - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - 

Становање + + + + + + + + - - 

Услуге, центри + + + + + + + + - - 

Водно земљиште - - - - - - - - + + 

 

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

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

 

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

бр. 5 – План наменa површина. 

 

Површине и објекти јавне намене 

 Дечја заштита 

-Вртић (целина 2) 

 Администарција 

-МЗ“ Милентије Поповић (целина 2) 

 Просторно пејзажни објекти –јавног коришћења (целина 2и 4) 

 Јавне блоковске површине (целина 1,2,3 и 4) 

 Комунални објекти и површине 

-Топлана и склониште (целина 2) 

-Зелена пијаца (целина 2) 
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-Саобраћајна и комунална инфраструктура (целина 1,2,3 и 4) 

 

 

Површине и објекти остале намене 

 Становање  

-Породично (целина 1,2,3 и 4) 

-Вишепородично (целина 2,3 и 4) 
 

 Пословање-комерцијални садржаји (целина 2 и 4) 

 Верски комплекс (целина 2) 

 

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

табеларно: 

 

Табела 3- Биланс површина  планираних намена у обухвату плана   

 

2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

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

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

о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник  РС“, бр.22/2015), 

тако да се на оптималан начин хармонизују најповољнији услови за изградњу које сваки од ова два 

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

појединачне комплексе у обухвату Плана у оквиру предвиђених намена површина. 

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

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

подручју. 

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

- општих правила за парцелацију, 

- општих правила за регулацију и  

- општих правила за изградњу. 
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Површина Намена површина 
Површина 

(hа) 
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Σ
=
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h
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 1. Породично становање 32,43 52,3 

2. Вишепородично становање 2,92 4,7 

3. Пословање  2,70 4,35 

4. Верски комплекс 0,21 0,33 

5. 
Неизграђено  грађевинско 

земљиште 
/ / 

Ј
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Σ
=
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7
,7

6
  

h
а
 

 

1. Саобраћајне површине 14,97 24,14 

2. Јавно зеленило 0,93 1,5 

3. Дечја заштита -вртић 0,82 1,32 

4. 
Администрација/управа 

-МЗ Милентије Поповић 
0,04 0,006 

5 Комуналне 

делатности 

Топлана 0,28 
0,58 

6. Зелена пијаца 0,08 

7. Јавно склониште 0,05 0,08 

8. Јавне блоковске површине 5,69 9,17 

9. Трафо-станице 0,02 0,03 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
60,94 98,29 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ Корито реке Ветернице 1,08 1,74 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 6 62,02 100,0 
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Општа правила за парцелацију су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира. 

Општа правила за регулацију обухватају планске елементе за одређивање регулационе и 

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

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

осовинска линија јавне саобраћајне површине). 

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

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

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

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

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

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

материјализације, завршне обраде, колорита и друго. 

 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ 

Правила за парцелацију Грађевинска парцела за слободностојећи објекат по 

правилу је минималне површине 300м
2
. Испод овог 

минимума парцела представља катастарску парцелу,  и не 

може се вршити парцелација за слободностојећи објекат. 

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника 

или трапеза. Такође, треба да има облик и површину, који 

омогућавају изградњу објекта у складу са правилима за 

намену за коју се формира. 

Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем 

целих или делова катастарских парцела, односно 

парцелацијом или препарцелацијом до минимума 

утврђеног за намену. 

Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање 

суседних катастарских парцела истог власника, као и 

спајање суседних парцела на којима је исто лице власник 

или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се 

на основу Елабората геодетских радова за исправку 

граница суседних парцела. Исправка граница врши се ако 

су испуњени услови за примену општих правила за 

парцелацију. 

За остале појединачне зоне парцеле се дефинишу у складу 

са посебном наменом, односно у складу са 

инфраструктурним објектима. 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ 

Регулациона линија То је линија која раздваја површину одређене јавне намене 

од површина предвиђених за друге јавне и остале намене. 

Дефинисана је у графичком прилогу бр.7 –

Урбанистистичка регуалација  

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

које је дозвољено грађење основног габарита објекта. 

Подземна грађевинска линија не може да пређе границе 

грађевинске парцеле. 

Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте 

(делови објеката, склоништа, гараже и сл.) може се 

утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске 

линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита 

објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 

објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 
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Позиција грађевивских линија плански је дефинисана, а 

самим тим и позиција објеката на парцелама. Ово се односи 

за зоне планиране за директну изградњу на основу овог 

Плана.  

Дефинисана је у графичком прилогу бр.7 –

Урбанистистичка регуалација 

Грађевинске парцеле које су овим Планом предвиђене за 

израду Урбанистичког пројекта, позиција грађевинских 

линија у Плану је усмеравајућег карактера. 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

Класа и намена објеката чија је 

изградња забрањена  

То су објекти: 

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

утицаја на животну средину, 

- на постојећој и планираној јавној површини или на 

објектима или коридорима постојеће инфраструктуре, 

- у заштитној зони водотокова. 

Положај објекта на парцели Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује 

обе бочне линије грађевинске парцеле, 

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну 

линију грађевинске парцеле, 

3) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну 

линију грађевинске парцеле, 

4) као полуатријумски - објекат додирује три линије 

грађевинске парцеле и 

5) као атријумски - објекат додирује све четири линије 

грађевинске парцеле. 

Удаљеност новог објекта од другог објекта на грађевинској 

парцели, утврђује се применом правила о удаљености 

новог објекта од границе суседне парцеле. 

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

венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у 

односу на фасаду објекта постављеној према улици, 

односно приступној јавној саобраћајној површини. 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе 

објекта. 

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне 

границе парцеле,  референтна је висина фасаде окренуте 

према суседу, односно бочној граници парцеле. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске 

просторије, ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

Релативна висина објекта је она која се одређује према 

другим објектима или ширини регулације. 

Релативна висина је: 

1) на релативно равном терену, на стрмом терену са 

нагибом који прати нагиб саобраћајнице и на стрмом 

терену са нагибом према улици (навише), једнака је висини 

објекта, 

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

нулта кота нижа од коте јавног или приступног пута - 

растојање од коте нивелете пута на средини фронта 

парцеле до коте венца, 

3) висина венца новог објекта усклађује се по правилу са 

венцем суседног објекта, 
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4) висина назидка поткровне етаже није ограничена, 

ограничава се само висина венца објекта. 

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

приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не 

може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 

пута, 

2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише 

½ спратне висине од нулте коте, 

3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице 

(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног 

пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте 

највише ´ спратне висине и 

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

преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се 

локацијским условима  

Услови за изградњу других 

објеката на истој грађевинској 

парцели 

На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња 

и других објеката исте или компатибилне намене према 

одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска 

парцела. 

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни 

објекти, који су у функцији главног објекта, а граде се на 

истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, 

пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, летња 

кухиња, и сл). 

Не предвиђа се градња других самосталних или 

помоћних објеката на парцели за вишепородично 

становање (изузев објеката инфраструктуре: ТС, 

смећара и сл.). 

Грађевински елементи објеката 

 

Елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

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

ширина тротоара износи 3,00m, а испод те ширине 

тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у 

приземљу, 

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

зонама, 

3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 

зони приземне етаже - 2,00m  на целој ширини објекта са 

висином изнад 3,00 m, 

4) платнене надстрешнице са масивном браварском 

конструкцијом - 1,00m  од спољне ивице тротоара на 

висини изнад 3,00m, а у пешачким зонама према 

конкретним условима локације и 

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

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

надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не 

могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, 

односнорегулациону линију више од 1,20m  и то на делу 

објекта вишем од 3,00m. 

Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем 

од 1,50m од бочне границе парцеле претежно северне 

оријентације, односно, 2,50m од бочне границе парцеле 

претежно јужне оријентације. 
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Отворене спољне степенице Могу се постављати на предњи део објекта, ако је 

грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на 

регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. 

Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати 

на предњи део објекта, ако је грађевинска линија на 

растојању мањем од 3,00m  од регулационе линије, када је 

ширина тротоара преко 3,00m. 

Степенице које савлађују висину преко 0,90m, изнад 

површине терена, улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи део 

објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 

Грађевински елементи испод коте 

тротоара 

Подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона 

линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу 

бити постављени на регулациону линију. 

Грађевински  елементи испод коте тротоара - подрумске 

етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови 

инфраструктуре, и то: 

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

од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине - 

0,50m  и 

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте 

тротоара - 1,00m.  

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, 

осим уз сагласност власника или корисника парцеле. 

Услови и начин обезбеђивања 

приступа парцели и простора за 

паркирање и гаражирање возила 

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати 

приступ на јавну саобраћајну површину. 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан 

приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања 

од 2,50м. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници 

објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској 

парцели, изван јавне саобраћајне површине. 

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене 

и врсте делатности према Табели 4 - Нормативи за 

паркирање по наменама (објектима) и примењује се за 

нову изградњу и доградњу постојећих објеката.  

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван 

габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају надземно на 

грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању 

индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже 

се не урачунавају у индексе. 

Грађевинске парцеле за све објекте у обухвату Плана које 

немају могућност паркирања на сопственој парцели, у 

случају изградње и доградње морају да обезбеде места за 

паркирање у складу са важећом Одлуком о утврђивању 

накнаде за недостајућа паркинг места. 

Одводњавање и нивелација Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом 

према риголама, односно према улици са најмањим падом 

од 1,5%. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се 

усмеравати према другој парцели. 
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Ограђивање Ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, 

стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која 

се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се 

отварати ван регулационе линије. 

Архитектонско обликовање, 

материјализација, завршне 

обраде, колорит и друго 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени 

материјали, боје и други елементи утврђују се идејним 

архитектонским пројектом. Препорука је да се за избор боје 

за фасаде користе неутралне боје, јер дуже одолевају 

временским приликама.Oбјекат који има споменичка 

својства у обухвату Плана  усклађује се према условима 

Завода за заштиту споменика културе Ниш. 

 

2.3. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

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

Опште одредбе заштите животне средине на територији Плана подразумевају усклађивање 

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

простора јесте заустављање деградације и унапређење квалитета животне средине.  

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

издвојити следећа зона са ризиком од загађивања животне средине:  

- коридор државног пута другог реда  

-    транзитна саобраћајница 

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

- унапредити квалитет становања; 

- ускладити планом дозвољене делатности са заштитом животне средине; 

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

смањење коришћења моторних возила;   

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

фреквенцијом возила 

-  Заштита од аерозагађења 

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

системи (емитовање прашине и издувних гасова); 

Смањење аерозагађења могуће је постићи укључивањем следећих мера у План: 

- елиминисати индивидуални начин грејања преоријентацијом на централизован систем грејања 

(гасовод); 

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

апсорпцију СО2; 

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

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

 

Заштита земљишта 

Основни извор  загађења земљишта на подручју Плана је саобраћај. 

Мере за заштиту земљишта од загађивања: 

- организације површина у плану намене, тако да се изоставе слободне површине на којима може 

доћи до формирања нерегулисаних одлагалишта отпада; 

- регулација саобраћаја (измештање транспортних коридора и временско ограничавање коришћења 

саобраћајница) у циљу смањења емисије загађења. 

- регулацијом речних корита, како би смањило загађивање земљишта приликом плављења; 

Заштита од буке 

У циљу заштите од буке планском документацијом предвиђено је: 

-    смањење  фреквенције и усмерење транспортног саобраћаја. 

- реконструкцију постојећих саобраћајница, ради побољшања квалитета саобраћаја;  

- изградња обилазнице и усмеравање транзитног саобраћаја; 

- изградња пешачких и бициклистичких коридора, у циљу смањење коришћења моторних возила. 

планирање зеленила између саобраћајница и стамбених објеката у циљу редуковања утицаја    

саобраћајних извора буке на стамбена подручја; 
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Заштита површинских и подземних вода 

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

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

система за пречишавање отпадних вода; 

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

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

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

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

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

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

Стратешка процена утицаја предметног Плана на животну средину, као и на основу свега напред 

наведеног, Градска управа за заштиту  животне средине града Лесковца је мишљења да за израду 

ПГР 6 „Дубочица“, блокови 30, 31, 46 и 47, на подручју ГУП-а Лесковца, није потребна израда 

Стратешке процене утицаја на животну средину. 

Мере заштите од елементарних непогода 

Територија плана изложена је опасностима од природних непогода и технолошких удеса 

различитог степена угрожености. Највеће потенцијалне ризике (настале деловањем 

природних или антропогених фактора), могу изазвати следеће елементарне непогоде и друге 

несреће: земљотреси, поплаве, , пожари, експлозије и др. Постојеће стање карактерише 

непотпуност информација о ризицима од могућих природних непогода и технолошких 

удеса, неадекватан мониторинг у циљу заштите и неодговарајући законски оквир. 
На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год., која показује очекивани максимални интензитет 

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

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

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

"Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

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

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

објеката, као и реконструкције постојећих објеката, неопходно је применити све законске мере 

заштите за трусна подручја.  

 

Територију Плана  поплавом може угрозити: река Ветерница. План одбране од бујичних поплава 

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

Потпуном регулацијом речног корита реке Ветернице кроз градско подручје обезбедила би се 

сигурна евакуација великих вода.  

Део атмосферских вода са падина Хисара неопходно је системом атмосферске канализације и 

растеретним Хисарским каналом одвести у реку Ветерницу -за шта је неопходно реконструисати 

стари Хисарски канал и претворити га у затворени канал. 

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

инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде и не прописују се 

мере заштите. 

Мере заштите од пожара 

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

следеће превентивне и урбанистичке мере (урбанистичким решењем утицати на смањење 

угрожености): 

-планирати изградњу саобраћајне мреже са алтернативним правцима;  

-ширину саобраћајница дефинисати у зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у 

фази спасавања затрпаних; 

-планирати  прстенасто снабдевања електричном енергијом, као и изградњу мањих система који могу 

функционисати  аутономно у посебним условима; 

-планирати неопходне слободне просторе, зелене површине и појасеве;  
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2.3.2. Услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају прeтходну заштиту 

и евидентираних добара 

Када су у питању утврђена непокретна културна добра,  добра која уживају предходну заштиту и 

евидентираних добра која поседују споменичка својства, неопходно je израдити Студију којом би 

биле обухваћане следеће активности: 

1. Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности 

евидентираних добара са израдом графичког приказа. 

2. Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекса дефинисањем 

граница заштите и заштићене околине. 

3.   Усаглашавање услова и мера заштите са обрађивачима Плана генералне регулације. 

 

До израдепосебних услова заштите који ће се израдити тек након обезбеђивања услова за рад на 

терену, важе следеђи услови заштите добара саспоменичким својствима: 

1. Сви радови на добрима са споменичким својствима, могу се изводити под условима Завода за 

заштиту споменика културе Ниш,  на начин утврђен одредбама Законао културнимдобрима; 

2. Не дозвољава се ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било 

каквих радова који могу нарушити њихова својства; 

3. Не дозвољава се коришћење или употреба добара са споменичким својствима на овом подручју у 

сврхе које нису у складу сањеговом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести 

до његовог  оштеђења; 

4. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара; 

5. Планским мерама треба створити оптималне  услове за чување и трајну заштиту и презентацију 

добара са споменичким својстима; 

6. Ha добрима са споменичким својствима на смеју се изводити никакви радови, који могу 

променити њихов садржај, природу или изглед, без предходно прибављених услова и сагласности 

надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

7. Добра са споменичким овојствима могу се користити  у својој изворној, или одговарајућој намени, 

на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства; 

8. Добра са споменичким својствима 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. 

9. Власник, корисник, или други субјекат који пo било ком основу располаже добром са 

споменичким својствима, дужан je да га чува и одржава с пажњом тако да не дође до оштећења или  

уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, 

презиђује, прерађује, или да се изводе било какви други радови који могу променити изглед и 

вредност добра са споменичким својствима без претходно прибављених посебних услова и 

сагласности надлежног Завода. 

10. 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 

добро са споменичким својствима. AKT О МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује 

надлежи Завод, прибавља се пре израде Акта о урбанистичким условима. Пројектна документација 

доставља се надлежном Заводу на сатласност;  

1 1 . Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће угрозити добра 

са споменичким својствима, већ допринети њиховој трајнијој заштити и пуној афирмацији њихових 

споменичких вредности;  

12. Све интервенције предвићене Планом генералне регулације, које се ма на који начин односе на 

добра са споменичким својствима, могу се предузимати само под посебним конкретним условима 

које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА KOJA УЖИВАЈУ 

ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 
Планом генералне регупације поред услова треба утврдити и мере заштите добара са 

своменичким својствима, које ће се примењивати и реализовати као део активности на спровођењу 

Плана. 

1. Предвидети Законом регулисану обавезу: 

-Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке прсдмете, извођач радова je дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести 
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надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз  не уништи и не 

оштети и да се сачува на месту и у положају у коме je откривен; 

-Инвеститор   објекта дужан je да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и 

излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог 

објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите. 

   2. Планом  предвидети  археолошка  истраживања на  евентуалним  новооткривеним локалитетима, a 

у смислу заштите и презентације непокретног културног наслеђа. 

3. Обезбедити   услове  за   израду   посебне  студије  о   валоризацији  добара  са 

споменичким својствима на територији подручја обухваћеног границама Плана генералне 

регулације 6 - „Центар Дубочица", која треба да садрже све релевантне податке о свим објектима, или 

локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити   конкретни   појединачни   услови   

и   мере   заштите   (Студију   израђује територијално надлежни Завод за заштиту споменика културе 

Ниш, a финансира се од стране инвеститора израде Плана).  

4. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом потпуне 

детаљне стручне и техничке документације свих евидентираних добара под претходном заштитом.  

5. Планом генералне регулције треба предвидети решења која ће у највећој могућој мери истицати 

вредности добара под претходном заштитом (осим добара која имају само документарни значај и 

неће се трајно чувати). 

6. Планом генералне регулције треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту 

добара под претходном заштитом ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-

рестаураторским радовима и другим одговарајућим методама, a пре свега укључивањем у даље 

развојне токове. 

7. Планом генералне регулције предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката који 

располажу добрима, да сваком објекту са споменичким својствима посвећују пуну пажњу 

прибављајући и спроводећи посебене услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту 

споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом. 

8. Повећање габарита и спратности доградњама, надградњама и сличним интервенцијама на добрима са 

споменичким својствима заштиту треба планирати са највећом одговорношћу само у  изузетним, оправданим 

случајевима и то у непосредној консултацији са територијално надлежним Заводом.  

9. Планом генералне регулације треба створити  предуслове за корекцију свих негативних појава у односу 

према добрима са споменичким својствима. To 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.  

10. Планом генералне регулције инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у амбијентима 

са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у 

окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског 

стваралаштва у обухваћеном простору. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛOBA И МЕРА 3АШТИТЕ 

1.  Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, a нарочито при 

решавању саобраћаја, изградње, намене површина и т.сл. 

2.  AKT О условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини и саставни део 

документационе основе плана, 

 

ОБАВЕЗА УГРАЂИВАЊА И ПРИМЕНЕ УСЛОВА И МЕРЕ ЗАШТИГГЕ 

1. У случају да План генералне регулације не садржи Акт о условима чувања, одржавања и коришћења 

утврђеним мерама заштите културних добара и добара коja уживају претходну заштиту на подручју 

Плана генералне регулције 6 - „Центар Дубочица", Завод за заштиту споменика културе Ниш у 

складу са обавезом из „Закона о културиим добрима", a у циљу отклањања пропуста који могу 

угрозити заштиту културних добара, о томе обавештава Министарство надлежно за послове културе. 

 

2.  За достављање Акта о условима и мерама заштите, надлежној установи заштите припада накнада 

за додатне трошкове на терет органа надлежног за припремање просторног односно урбанистичког 

плана a на основу члана 107.Закона о културним добрима. 
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НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите  културних 

добара и добара која уживају претходну заштиту  од значаја за План генералне регулације 6-Центар 

Дубочица“  у Лесковцу,  складу су са:   

''АКТ-ом о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара 

и добара која уживају претходну заштиту од значаја за План генералне регулације 6, града Лесковца  

бр. 1180/2  од 23.09.2015.године, издате од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш.“ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Енергетска ефикасност изградње постиже се:  

- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђењa унутар насељског 
комуницирања ради смањења коришћења моторних возила;  

- подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент за 

шетњу, вожњу бицикла);  

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

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација земљишту заузетом 
изграђеним објектима;  

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:  

- максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према 
јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл.;  

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

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

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

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

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

регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и 
чистоће ваздуха);  

- замена сијалица и светиљки у објекту ради обезбеђења потребног квалитета осветљености.  

Планским решењем потребно је омогућити доступност природног гаса свим потрошачима. Тиме 

би се омогућила супституција коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената. 

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

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

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

применити следеће мере: 

− приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката; 

− користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом  изградње објеката 

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

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

ребљавати енергетски ефикасна расветна тела;  

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

или самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;  

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

регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.  
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Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са 

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

зграде. 

 

2.3.4. Мере и стандарди приступачности 

Мере и стандарди приступачности којима се обезбеђује несметано кретање и приступ 

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

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

тргови, паркови и сл.), као и на стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова.   

Мере и стандарди приступачности се односи на планирање нових објеката и простора, 

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

постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.  

Објекти за јавно коришћење јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти 

културе, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и 

рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други објекти.  

 

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

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата простор одређен овим планским документом за 

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

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

 

2.4.1. Општа правила уређења и грађења за објекте јавне намене 

Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине објеката и површине 

комплекса сваке намене.  

Поједине функције из ових делатности, смештене у објектима градитељског наслеђа или 

амбијенталних целина, морају задовољити услове надлежних институција. 

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

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

предметну делатност, а изградња нових објеката, захтева даљу планску разраду (Урбанистички 

пројекат).  

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

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

отворе на суседним фасадама и она се одређује даљом планском разрадом (Урбанистичким 

пројкетом). 

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

минималано 3,00м. 

 

2.4.2. Појединачна правила уређења и грађења за објекте јавне намене 

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

Плана и дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле. 

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

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

локацији, меродавна је примена важећег Правилника о општима правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу у складу са важећим Законом. 
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2.4.2.1. ДЕЧЈА ЗАШТИТА -ВРТИЋ  

Услови за постојеће објекте: 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконструкцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконструкција, санација и адаптација 

постојећих објеката врши се у складу са наведеним 

условима за нове објекте. 

Услови за нове објекте: 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална површина 

грађевинске парцеле 

- потребна површина земљишта:    

25 – 30m
2
 / по кориснику;  

- потребна површина објекта:    

8 – 10m
2
  / по кориснику; 

потребна површина припадајућих отворених простора 

ван објекта: мин10m
2
/по кориснику  (од чега најмање 

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

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Ограђивање Грађевинске парцеле треба ограђивати транспаретном 

оградом до висине 1,40m.  
 

 

2.4.2.2. АДМИНИСТРАЦИЈА/УПРАВА - МЗ МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ 

Услови за постојеће објекте: 

Постојећи објекат је потребно је дислоцирати на нову локацију која је дата у овом планском 

документу. 

Услови за нове објекте: 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална површина 

грађевинске парцеле 

Формирати пројектом парцелације грађевинску парцелу 

минималне површине  за изградњу слободностојећег 

објекта од 300,00m². 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

 

2.4.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА БЛОКОВСКА ПОВРШИНА 

 

Као једну од категорија коришћења јавног земљишта издвајамо и заједничке блоковске површине. 

У оквиру ових простора дефинисани су отворени концентрисани и линијски простори, зелене 

површине, интерне саобраћајне површине (колско-пешачке, колске, пешачке комуникације), 

приступни и отворени паркинзи. За постојеће заједничке блоковске површине потребно је 

реконструисати и реализовати пешачке или колске комуникације уз постојеће или планиране објекте. 

За рекострукцију постојећих као и за формирање нових површина у оквиру вишепородичног 

становања партерно уређење пешачких комуникација реализовати тако да чине целину, односно да 

се третирају јединствено и целовито, на овај начин остварује се функционално повезивање садржаја 

најатрактивнијих тачака унутар простора. 

Поред линеарних, у оквиру заједничке површине, потребно је реконструисати или реализовати 

концентрисане просторе у циљу формирања урбаног амбијента који ће допринети интегритету, 

идентитету и вредности простора. Урбанистички оквир је одређен планским решењем, а концепција 

коришћења и функционалност простора биће јасније дефинисана употребом од стране корисника 

(игра деце, спортске активности).  

Ова партерна уређења биће реализована кроз пројекте партерних уређења уколико се врши 

реконструкција или уметање нових сдржаја. Док се не укаже прилика или до израде пројеката 
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задржава се фактичко стање. У случају адаптације, замене застора на стазама или садње нове 

вегетације није потребна израда пројекта. 

Површина ван катастарских  габарита постојећих објеката вишепородичног становања или 

вишепородично становање са пословањем, представља јавну блоковску површину и није предвиђена 

за даљу изградњу објеката високоградње у формираним блоковима, осим у деловима где је планом 

предвиђена нова изградња. Гараже и остали објекти саграђени унутар блока на земљишту у 

влaсништву града не задржавају се.  

 

2.4.3. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

Општа равила уређења и грађења саобраћајне инфрструктуре 

Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање 

саобраћајне мреже. 

Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

Планирана саобраћајна мрежа је делимично преузета из важећих планова са одређеним корекцијама 

и извршена је допуна новим улицама. Решење примарне саобраћајне мреже  је преузето из ГУП-а. 

Категорији градских магистрала улице Ђуре Салаја, и наставак Булевара Николе Пашића на који се 

прислања подручје плана. Примарна саобраћајница I реда је улицa Јужноморавских бригада,  а 

примарне саобраћајницe II реда су улице Дубочица и Вељка Влаховића. Улица Јужноморавских 

бригада, која се тренутно поклапа са правцем пружања државног пута IIA реда број 158 (у тренутку 

доношења Плана овај део улице више не предстваља државни пут IIA реда број 158 на основу 

Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева објављеној у Службеном гласнику 

Републике Србије, бр. 93/15) изградњом обилазнице око града растеретиће се транзитних и теретних 

токова. Положај и габарит улица у наслеђеном градском ткиву и деловима са бесправном градњом  

су задржане да би се избегло рушење објеката а габарити су проширени како би могао да 

функционише саобраћај. Постојећи стамбени прилази су незнатно кориговани и углавном се слепо 

завршавају. Унутар блока има формираних приватних прилаза који тај статус задржавају. Зависно од 

просторних могућности, у деловима насеља са бесправном изградњом, формиране су стамбене улице 

ширина од 5,0m, изузетно и мањег габарита на деловима улица где је већина објеката на регулацији, 

уз услов задовољења противпожарних услова. У рекреативне сврхе планира се изградња 

бициклистичке и пешачке стазе на простору старог Хисарског канала. Регулационо решење за стари 

Хисарски канал је углавном преузето из важећег плана. У северозапаном делу канала је кориговано 

решење, које је уграђено у ПГР 12. Бициклистичке стазе су планиране у улици Јужноморавских 

бригада. а на осталој мрежи бициклистички саобраћај ће се одвијати у склопу коловоза. Пешачки 

саобраћај, као издвојени елемент саобраћајне мреже није планиран, али је задржан пешачки коридор 

дуж леве обале реке Ветернице, где се планира колско пешачка стаза. Изградња јавне гараже се не 

планира у обухвату плана, али се не искључује као пратећи садржај. Паркирање уз објекте становања 

и пословања, се планира у оквиру сопствене парцеле.  

Код изградње нових и доградње постојећих објеката паркирање решити унутар грађевинских 

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

следећој табели.  

 

Табела 4 - Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 

Једно паркинг 

место на корисну 

површину: 

Становање 

Стамбени блок m2 70 

Вишеетажна зграда ван блока m2 70 

П+1 породична стан 1 

Администрација, 

индустија, занатство, 

образовање, рекреација 

Управно-административни објекат 
m2 

запослен 

40-60 

5-7 

Комунална предузећа 
m2 

запослен 

23-35 

7-9 
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Агенције 
m2 

запослен 

25-35 

3-5 

Пословни простор 
м2 

запослен 

45-60 

7-9 

Основне школе, обданишта и јасле ученика 7-12 

Средње и стручне школе ученика 10-15 

Објекти за велике зборове седишта 3-8 

Спортски објекти 
гледалаца према макс. 

капацитету 
8-12 

Електросервис 
m2 

запослен 

30-60 

4-6 

Занатске радње 
m2 

запослен 

60-80 

3-5 

Продавнице 

Робне куће 
m2 

запослен 

100-150 

25-60 

Супермаркети m2 50-80 

Мешовита трговина m2 20-40 

Млекара, продавница хлеба m2 30-600 

Посластичарница m2 40-80 

Дуван, новине m2 20-30 

Техничка роба m2 25-50 

Угоститељски објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

кревети 5-8 

Здравствени  

објекти 

Амбуланте 
m2 

запослени 

30-70 

3-7 

Апотека m2 30-45 

 

 

Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу, координатама осовинских тачака, 

радијусима хоризонталних кривина и попречним профилима. Код израде нивелационог решења 

поштоване су нивелете реализованих улица. Новопланиране улице реализовати са падовима који не 

би требало да буду испод 0,5% (изузетно 0,3%), са одвођењем атмосферских вода у канализацију, 

односно у зелене површине свуда где је то могуће. 

Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасама државних путева се  задржавају, а 

нове се планирају на простору тротоара и бициклистичких стаза. При евентуалном укрштању морају 

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

коте коловоза до горње ивице заштитних цеви. Предложена решења ракрсница не морају бити 

обавезујућа већ су усмеравајућег карактера и код изградње или реконструкције улица, пројектном 

документацијом се прецизно дефинишу сви елементи хоризонталне и вертикалне регулације и форма 

раскрснице у циљу побољшања проточности и безбедности одвијања саобраћаја, у простору 

планиране регулације. 

Коначна регулациона линија у зони раскрсница одређује се након израде Пројекта парцелације. 

За саобраћајнице чија се осовина поклапа са границом ПГР-а, примењује се у делу саобраћајне и 

остале инфраструктуре пун профил саобраћајнице и инфраструктура дата у пуном профилу овим 

планом. 

Регулационе линије саобраћајница чија се осовина поклапа са границом плана су планска обавеза и 

не могу се мењати суседним Планом генералне регулације.  

 

Услови за изградњу бициклистичких трака 

Потребно је: 

- предвидети  адекватну – стандардима утврђену грађевинску конструкцију; 

- размотрити и пројектно разрешити све аспекте коришћења и несметаног приступа бициклистичкој 

и пешачкој стази од стране инвалидних - хендикепираних особа; 
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- са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или планираних 

бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу; 

- урадити саобраћајну анализу постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја и 

саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања постојећих и перспективних, прелаза на 

којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну 

сигнализацију. 

 

Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стајалишта у улици Јужноморавских бригада  

Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на постојећим стационажама. Изградња нових 

стајалишта  реализоваће се  се применом следећих услова: 

- Почетак односно крај аутобуског стајалишта мора да буде удаљен мин 20,00m од почетка односно 

краја лепеза прикључног пута у зони раскрсница. 

- Дужина прегледности на деоницама предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско 

стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским 

условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50,00km/h. 

- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се 

гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање 

два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити мин  30,00m. 

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити  3,50m.  

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,00m за један аутобус, односно 26,00m за 

два аутобуса. 

- Попречни пад коловоза аутобуског стајалишта мора бити мин 2% од ивице коловоза пута. 

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна 

конструкција предметног пута. 

 

2.4.4. Водопривредна инфраструктура  

Водовод-снабдевање водом 

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

корисника, планира се: 

- Изградња водоводне мреже одговарајућег профила у улицама у којима је постојећа водоводна 

мрежа малог профила; 

- реконструкцију водоводне мреже од азбестцементних цеви; 

- Изградња нове секундарне водоводне мреже, ради усклађивања са новопланираном регулацијом, 

уместо постојеће која се не уклапа у регулацију и 

- Изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  

Планирана водоводна мрежа је прстенаста. 

Приликом реконструкције и изградње цевовода најмањи профил биће Ø100mm, за мрежу везану у 

прстен, односно Ø80mm, за водоводне линије које се слепо завршавају. Водоводна мрежа биће 

смештена у тротоар на одстојању од једног метра од ивице коловоза.  

Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу. 

  

Правила уређења и грађења   

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

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

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

Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир 

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

нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  

Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу 

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

у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната. 

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

прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 
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При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и 

хоризонталном одстојању појединих инсталација. 

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

ако је пречник водовода мањи од Ø200 mm  или минимум 3,0m, ако је пречник водовода већи или 

једнак Ø200mm.   

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

је водовод изнад канализације. 

Новопројектоване стамбене објекте прикључити на планирану водоводну мрежу. 

Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење 

појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 

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

 

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода 

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

конфуигурацију терена, планира се: 

- Изградња колектора атмосферских вода профила Ø100mm  у ул. Ветерничкој и ул. Јужноморавских 

Бригада;  

- Изградња колектора атмосферских вода у Старом Хисарском каналу и  

- Изградња канализације у новопланираним саобраћајницама.  

Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 

 

 Правила уређења и грађења   

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

конфуигурацију терена, планира се: 

- Изградња сепаратног система на подручју Плана и  

- Изградња колектора атмосферских вода у старом Хисарском каналу. 

Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 

 

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

хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø250 mm, усвојити 

пречник цеви Ø250mm који је минимални.  

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 

Минимална дубина укопавања канализације треба да је таква да она може да прихвати отпадне воде 

из објеката који се прикључују на њу. 

За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и водити 

рачуна о минималним и максималним падовима. 

Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу канализацију. 

Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум  3m. 

Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности од статичких и динамичких утицаја, слегања 

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

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

Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и прикључење појединих 

објеката одређује надлежна комунална организација. 

 

2.4.5. Енергетска инфраструктура  

2.4.5.1. Електроенергетска инфраструктура 

Правила уређења и грађења.  

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и 

привредних објеката, као и за прикључење различитих типова објеката који се буду дефинисали на 

просторима где је спровођење предвиђено урбанистичким пројектом, на ЕЕДС као и само повећање 

снаге на постојећим комплексима, дозвољена је и на самом комплексу тј. на земљишту остале 

намене. Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, биће изведено одговарајућим 

подземним кабловским водовима, положеним у јавним површинама тј. тротоарским површинама 

саобраћајница, а места прикључења биће дефинисана техничким условима дистрибутивног 

предузећа. 
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Електроенергетска мрежа  

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

10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у централним 

зонама насеља. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и планираних објеката. ТС се 

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

парцелама, деловима парцела на којима се граде производни објекти, а које ће служити за напајање 

електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 

10kV мрежу у централним зонама насеља градити подземно. У рубним зонама насеља мрежу градити 

ваздушно на бетонским стубовима. Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на 

парцелама ЗЈН. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносоивим 

кабловским снопом (СКС). Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим законским и техничким 

прописима. Јавну расвету поставити на постојеће бетонске стубове или независне стубове који се 

користе искључиво за светиљке јавне расвете.  

ЈР примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као што су број стубова, 

светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу са условима надлежног 

Српског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним 

громобранским инсталацијама према важећим законским прописима.  

Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске инфраструктуре 

дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије. 

 

Услови за изградњу електроенергетске мреже  

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим 

законским прописима.  

 

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 0,80m;  

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

мрежу полагати у простору зелених површина;  

 Укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем кабловског 

вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор 

у циљу лакшег одржавања вода. 

 Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80м;  

 Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 

оптерећења, а минимално растојање је 0,07m код паралелног вођења и минимално 0,20 m 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 0,50 m 

за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1,00m за каблове напона 35kV.  

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

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

могућству што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°. По правилу електроенергетски 

кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.  

 Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водовоних и 

канализационих цеви.  
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 Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално 

0,50м за каблове 10kV, односно 0,40m за остале каблове.  

 Вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом 

цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0,40 m за каблове 

35kV или минимално 0,30 m за остале каблове.  

 У ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно размаке, 

ел.кабл се провлачи кроз заштитну цев.  

 Није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви.  

 Размак између ел.каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним 

местима је минимално 0,60 m, а изван насеља 1,20m. У ситуацијама када су просторни услови 

неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном расојању 0,30m, 

дужина цеви мора бити најмање 2,00m са обе стране укрштања или целом дужином 

паралелног вођења.  

 

Услови за надземну електромрежу  

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

40,00m. (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по 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 3,00m од објекта (10kV) или 

5,00m од објекта (напон већи од 10kV)),  

 Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се 

задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација,  

 Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на 

стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови,  

 Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви 

материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је 

висини стуба увећаној за 3,00m а износи најмање 15,00m,  

 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 30,00m, за веће распоне планирати 

помоћни стуб. 

 

2.4.5.2. Топлификациона инфраструктура 

Правила уређења и грађења 
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На обухвату плана постоји топлана „Дубочица“ која као енергент користи мазут. Предвиђа се да се 

изврши конверзија котлова са мазута на гас као енергент.  

Из топлане „Дубочица“ топлотном енергијом се напајају корисници у вишепородичним стамбеним 

зградама у насељу „Дубочица“, Дечји вртић и пословни центар у оквиру насеља.  

Предвиђа се прикључење  нове цркве која је изграђена у насељу, као и прикључење нових корисника.  

2.4.5.3. Гасоводна инфраструктура  

Правила уређења и грађења грађења 

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

корисника на исти.  

У оквиру планског подручја планирана је изградња градске гасне мреже која представља 

комплексан систем који се састоји из: 

- мернорегулационих станица - топлана Дубочица 

- дистрибутивне гасне мреже. 

 

Правила уређења и грађења  

Мерно-регулационе станице (МРС) 

 

Мерно регулационе станице могу се градити у посебно грађеним зградама или металним орманима 

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

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

МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, минималне ширине 3,00m. За 

изградњу МРС на отвореном простору потребно је формирати грађевинску парцелу минималне 

површине 2,25а, габарита 15,00mх15,00m. Контролне мернорегулационе станице (КМРС) се могу 

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

На простору плана предвиђа се изградња МРС топлана  „Дубочица“. 

 

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

Траса гасоводне мреже приказана је у графичком прилогу бр.8 – План инфраструктуре. Предвиђа 

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

Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским електричним 

далеководима и нисконапонским водовима су према законским прописима.  

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 100mm; при 

пречнику гасовода изнад DN 300 не мање од 300mm. 

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових: 

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

Траса дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) приказана је у графичком прилогу бр.8– План 

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

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

поштовање следећих услова изградње: 

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, 

дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске 

цеви не буде већа од 20°C. 

Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други услови, 

узети према су према законским прописима. 

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или да се 

простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод 

постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена.   

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60m до 1,00m (у зависности од услова 

терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,50m под условом да се предузму додатне 

техничке мере заштите. 

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

гасовода са путевима и улицама износи 1,00m. 
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Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2,00m, при чему морају 

да се предузму додатне техничке мере заштите. 

При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод  полаже испод дна 

канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,00m. Уколико је ова дубина укопавања 

мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. Ако се гасовод води кроз 

светли профил канала, он мора да се заштити челичном заштитном цеви и да се између основне и 

заштитне цеви угради термичка изолација. Крај челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 

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

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

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

прорачунском провером утврди да је то могуће.  

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

постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,00m 

са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.  

 

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

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

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

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

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

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

 

2.4.7. Телекомуникациона инфраструктура  

Правила уређења и грађења  

Телекомуникациона мрежа на простору обухвата Плана је највећим  делом изведена кабловски. На 

местима на којима постоји надземна мрежа, исту је потребно извести кабловски. Постребно је 

извршити демонтажу надземних стубова који нису у фунцији.  

 

2.4.7.1. Комуникациони системи 

ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ каблова је 

0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на минималном 

одстојању од регулационе линије 0,50m. Код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у 

заштитну цев, а угао укрштања мора бити 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 

мора бити што ближи 90о а минимално 30о; у случају да не могу да се задовоље ови услови 

телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m. Код 

паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом минимално растојање мора бити 1,0m, 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 0,20m. 

У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), предвиђа 

се полагање бакарних и /или оптичких каблова, а прелази саобраћајница предвиђају се код сваке 

раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100m, на правцу саобраћајнице без укрштања. 

Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није предвиђена за изградњу 

стамбених или пословних објеката, онда се само једном страном предвиђа ТК коридор. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно је у 

исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у приступној 

мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са кабловима разводне 

мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис корисника и крајњих корисника. 

Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће сагледати коначне потребе подручја, 

планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у одговарајућим  приводним окнима. 

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 

приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 
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Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и приводна) ће се градити односно реконструисати 

према следећим условима:  

- код реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК праволинијска користити 

круте ПВЦ цеви Ø 110;  

- при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне коруговане ПЕ цеви 

Ø 110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз поштовање следећих принципа: 

- Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати само 

у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног повезивања 

главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 1200x2, 1000x2 и 800x2. У 

осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 200x150 и 250x150. Дубина ових 

окана је до 190cm. 

- Дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери, са монтажним мини 

окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, за правце полагања два или више кабла капацитета до 

600x2. Уколико присуство других подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана 

користити зидана мини окна. -Дубина окна је од  100 – 130cm. 

- Приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се 

полажу два или више кабла капацитета до 200x2, 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, предвидети полагање каблова и цеви 

у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када нема слободних цеви 

ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су садржани у Упутства ЗЈПТТ -ПТТ 

Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.). 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 

пословни простор корисне површине око 15m
2
 опремљен електроенергетским прикључком. Он се 

може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. Уколико се гради нови 

грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно предвидети локације у тежиштима 

приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из разлога непрекорачења максималних 

дужина претплатничких петљи.  

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене  кабинете типских 

димензија. Кабинети се постављају на предходно 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.  

На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 

потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање 

оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује оправданост 

оваквог начина решавања приступне мреже -као привремено решење где не постоје услови за 

кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се коришћење CDMA технологије 

за бежичне приступне мреже. 

Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 

приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 

телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних корисника, за 

потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са 

ИП/МПЛС мрежом. 

Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали мањи 

број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу раван 

телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. Уређај се напаја 

монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се бакарни (ДСЛ каблови). 

 

2.4.7.2. Мобилна телефонија  

Ово подручје је делимично покривено сигналом мобилне телефоније различитих  мобилних 

оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих 

услова: 
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- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на највишим објектима 

( стубови), кровне и горње фасадне површине објеката,  уз обавезну сагласност власника, односно 

корисника тих објеката, односно скупштине станара; 

- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука 

из  ове области, као и препорука светске здравствене организације; 

- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном окружењу; 

користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то захтева 

неким решењем;  

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити могућност 

заједничке употребе; 

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског 

система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини 

као и антенски систем. 

Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење јачине 

зрачења како је то важећим правилницима дефинисано. 

 

2.4.7.3. КДС  

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

електроинсталација – подземно или надземно у посебним случајевима. У изградњи нове и 

реконструкцији  постојеће инфраструктурне мреже на простору саобраћајница обавезно је полагање 

окитен црева за касније провлачење кабловских водова кабловских дистрибутера. У деловима 

блокова у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и зонама индивидуалног 

становања могуће је постављање каблова на постојеће надземне стубове, који су делови надземне 

нисконапонске, телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз претходну сагласност власника 

стубова. У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и примену свих техничких прописа и 

норматива из ове области постављање каблова на фасадама објеката, али тако да су што мање 

уочљиви. Оптичка канализација може се изводити и тамо где графички није представљена, а 

има се потребе за њом. 

 

2.4.8.  Комунална инфраструктура  

2.4.8.1. Управљање отпадом 

У циљу смањења загађења животне средине и деградације простора успоставља се одрживи 

интегрални систем управљања отпадом.  

Сакупљање отпада се врши у специјалним посудама, типизираним контејнерима запремине 

1,10м³ и типизираним пластичним кантама, запремине 140 литара. За сакупљање амбалажног отпада 

користе се жичани контејнери и типизирана пластична кеса. За сакупљање комуналног отпада у 

породичном становању број типизираних контејнера запремине 1,10m³ се одређује по усвојеном 

нормативу, један контејнер запремине 1,10m³ за 15 домаћинстава за пражњење једном недељно. 

Будући да се одвоз обавља два до три пута недељно, број контејнера се смањује и износи 35-40 

домаћинстава (станова)/ један контејнер за свакодневни одвоз. До норматива се дошло по обрасцу 

који је у сразмери од: количине отпада по становнику (0,4кг), броја становника у домаћинству (4 у 

просеку), броја дана између два одвоза (2-3), а у обрнутој сразмери од запремине сабирне посуде и 

коефицијента пуњења.  

Број типизираних пластичних канти за сакупљање комуналног отпада у породичном типу 

становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: једна типизирана канта запремине 140 

литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења - један пута седмично. Тенденција је замењивање 

пластичних канти контејнерима, јер су канте у двориштима често неприступачне и лако се ломе. 

За правна лица која користе пословни простор површине број и врсту посуда одређује званични 

давалац услуге, у зависности од: површине пословног простора, врсте делатности и количине 

комуналног отпада, што је дефинисано Уговором са корисником. Посуде за сакупљање отпада могу 

да набављају сами корисници услуга, апроксимативно, за правна лица која користе пословни простор 

површине веће од 1000м², за сваких 1000м² пословног простора поставља се један типизирани 

контејнер.  

Комунални отпад на јавним зеленим површинама и зеленим површинама у оквиру друге јавне 

намене ће се прикупљати постављањем корпи за смеће на локацијама окупљања, уз стазе и платое.  
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У зонама  намењених пословању у оквиру комплекса, предвидети простор за плато, у циљу 

одвојеног сакупљања – примарне селекције и одношење комуналног отпада.  

 

2.4.8.2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ –ТОПЛАНА И ЈАВНО СКЛОНИШТЕ 

Услови за постојеће објекте: 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална површина 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Максимална спратност објекта Висина до 16m  

Остало Уколико се укаже потреба за поделом грађевинске парцеле 

и ограђивање комплекса топлане, најмања површина 

грађевинске парцеле би била 600,00m². 

Постојећи објекат јавног склоништа задржава своју јавну 

функцију, у постојећем габариту и волумену и не ограђује 

се. 

 

2.4.8.3. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ –ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

Услови за постојеће објекте 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална површина 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је планом и не може се 

вршити њена деоба 

Услови за доградњу, 

реконструкцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

Доградња, реконстукција, санација и адаптација постојећих 

објеката врши се у складу са поглављем 2.2. Општа 

правила уређења и грађења за зоне и целине и 2.4.1. Општа 

правила уређења и грађења за објекте јавне намене 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 30% 

 

2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

Зеленило је планом вишег реда предвиђено као јединствен систем просторно пејзажних објеката 

чиме се постиже оптимални позитиван ефекат. Састоји се од свих типова објеката повезаних 

међусобно као и са рубним зонама линеарним зеленилом и дрворедима. Неопходно је што више 

очувати постојеће скверове, линерарно зеленило и друге отворене јавне градске просторе и 

интегрисати их у градску структуру, чиме се формира систем зеленила, обезбеђен одговарајућим 

мерама неге, заштите и одржавања. Избор садног материјала заснива се на обавезном задржавању 

постојеће вегетације и обогаћивању квалитетних врста, аутохтоног и алохтоног порекла 

прилагођених условима средине Према намени површина и режиму коришћења разликују се следеће 

категорије зеленила:  

Јавне зелене површине: 

 Заступљен је сквер у целини 2 са површином од 0,45 hа чини центар насеља са разнородним 

околним садржајима, тако да је његова структура адекватна намени. Његова главна функција је 

окупљање и дружење становника и зато је могуће да део већи део сквера буду поплочани платои за 

седење и површине за рекреацију допуњујући се са зеленилом, кога има 40-60%. Могуће је, дакле, 

задржавање функција отвореног спортског терена и фитнес справа, али без даље доградње, само 

инвестиционо одржавање. Оно што је пожељно је формирање нових стаза и платоа са савременим 

засторима и одржавање вегетације са новом садњом. Најпожељнија је композиција сачињена од 

отвореног простора травњака допуњена појединачном и групном садњом дрвећа и шибља. Кутак за 

краткотрајно задржавање корисника углавном се лоцира у засени поред урбаних, вртно-парковских 

елемената. Задржати све постојећа стабла липа, бреза, јавора. За уређење је неопходна израда 
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пројекта партерног уређења која дефинише све површине, нарочито пешачке комуникације и 

пројекат садње. 

 У целини 2 уз Хисарски канал планира се мањи сквер површине 0,14 hа, који углавном има 

функцију повећања декоративности и омогућава окупљање становника. Може се уредити 

постављањем урбаног мобилијара и садњом адекватне вегетације. 

У целини 4 на КП бр 3192/11 и 3192/1 у површини 0,25 hа планиран је сквер који је изгубио своју 

функцију и углавном служи као паркинг. Неопходно је да се поново формира као јавна зелена 

површина за шта је потребна техничка документација са пројектом партерног уређења. 

Могуће је да се извесни део површина (до 30%) планира за саобраћајне површине- мирујући и 

пешачки саобраћај, а остали део адекватно засади и уреди. 

У истој целини уз корито реке Ветернице је сквер површине 0,1 hа са спортским тереном. Од 

планираних активност могуће је даље одржавање спортског терена без могућности доградње и садња 

нове вегетације, нарочито травњака. Обзиром да се ради о површини уз водно земљиште потребно је 

да сквер буде отворен и неоптерећен садржајима, евентуално се могу поставити и клупе у други 

мобилијар намењен гравитирајућим становницима. 

Дрвореди су изведени само у улицама ЈМБ, Мајора Тепића, Ђорђа Куна, Поп Мићина, Првомајска. 

Неопходна је садња дрвореда у свим улицама са тротором ширим од 2,5m, где могућности условљене 

инсталацијама то дозвољавају. Потребно је и битно садња дрвећа на паркинзима, без обзира на то 

да ли је на јавним или осталим наменама (вишепородично становање и пословање) као заштита од 

штетног утицаја саобраћаја, препоручује  се садња средњих лишћара тако да се на 2 до 10 паркинг 

места (растојање 5 до 10m) посади једно стабло.  
Остале зелене површине 

зеленило у оквиру комплекса дечије заштите - Да би задовољио очекиване функције отворени 

простор дечије установе мора да пружи услове за безбедан боравак у њему, да задовољава 

здравствено-хигијенске услове и да има опрему која обезбеђује богатство и креативност игре. 

Величина и намена отвореног простора условљена је бројем деце и њиховим узрастом, по нормативу 

мин10m2/по кориснику  (од чега најмање 3m
2
 / по кориснику, требају бити травнате површине). 

Задржава се постављен мобилијар и терен за игру са лоптом, слободно кретање и трчање, брдашце са 

пешчаником. По ободу комплекса неопходна је садња густог заштитног слоја дрвећа Треба 

избегавати отровне и биљке са трновима (таксус, маклура, гледичија), као и крте врсте (јасика, врба). 

За планиране нове установе држати се предвиђаних норматива. 

Зеленило у комплексу пословања и услужних делатности углавном има декоративни карактер и 

улогу раздвајања намена. Пожељно је мин 10% зеленила у оквиру комплекса за нове комплексе, а у 

случају затечених намена са недовољним зеленилом предвиђа се његово обавезно задржавање и 

уређење- одржавање и оплемењивање.  

Зеленило у оквиру комплекса администрације и управе – МЗ Милентије Поповић треба да 

заузима око 10% на парцели и његово решење је углавном декоративног карактера. 

Зеленило у оквиру намене становање - У оквиру парцела породичног и вишепородичног становања 

композиционо решење зелених површина у комплексу зависи од могућности, потреба и жеља 

корисника. Слободне површине, где се не формира дворишни простор на јединственим парцелама 

као целини, уредити формирањем мањих вртова од групација дрвећа и шибља, како би заједнички 

чинили уређен зелени фонд. Препорука је да ограде према суседним парцелама формирати од 

листопадног дрвећа, четинара и цветајућег шибља. На парцелама које унутар дворишног простора 

садрже паркинге или гараже, не може се формирати декоративни врт, већ ће се на слободном делу 

парцеле подићи прикладна вегетација и тако уклопити у ново решење.  

Основна намена зелених површина вишепородичног становања је побољшање животне средине и 

микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор становника у 

средини блиској природној, омогућавање међусобно повезивање људи према месту становања-

социјалним контактима и представљају активан фактор у васпитавању деце. Принцип зонирања је 

обавезан, издавајају се зоне мирног одмора, шетње, спорта у окружењу зеленила. Прва је зона уз 

стамбени објекат , чија је санитарно-хигијенска улога-изолација стана од прилаза и путева од колског 

и пешачког саобраћаја; такође представљају композициону везу објекта и околине. Друга је зона 

шетње и одмора (колективног и индивидуалног свих узрастних група) са платоима, која чини највећи 

део слободних површина. Постоји и трећа зона која би требало да се нађе у новопланираном 

вишепородичном становању, она је намењена активном одмору са површинама за игру старије деце и 

млађих ученика, треба да се лоцира на извесном удаљењу од стамбеног објекта и да се од њих 
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изолује зеленим површинама. Зеленило које разграничава поједине функционалне зоне и различите 

платое, треба истовремено да их обједињије у целину. Већи део зелених површина је треба да је 

отворен због висине објеката, тако да је половина од зелене површине под травнатом вегетацијом, 

док је дрвеће постављено по местима за одмор и као заштитна баријера, однос лишћара према 

четинарима је 3:1.  

Да би се одредила довољна површина зона за планиране вишепородичне објекте препорука је 

нормирање по броју становника. Простор за миран одмор треба да има површину од око 0,5-1 м
2
/по 

становнику блока (обавезна корисна и пратећа површина у зеленилу), лоциран је на 10 – 15m од 

игралишта за децу, спортских и економских простора и изолован густим дрвенасто-жбунастим 

засадима. Дечије површине за игру се формирају по нормативу око 0,8m
2
/по становнику блока, и 

лоцирају се на територији зелене површине на око 10m од објеката, у чијем саставу могу бити мањи 

спортски терени и мобилијар, пешчаник и другу сложенија опрема. Мали спортски терени и терени 

за активан одмор зузимају 0,7 m
2
/по становнику блока. Тако да је минимална норма која треба да се 

испуни око 1-1,3 m
2
/по становнику блока, а оптимална норма 2-3 m

2
/по становнику блока 

За постојеће вишепородичне објекте минимум уређених зелених површина на парцели је 10%, 

које морају да пре свега буду у функцији становника, да заштите од утицаја околних садржаја и 

саобраћајница и да дају естетски оквир објекту. За  планиране виешепородичне објекте минимум 

уређених зелених површина који се препоручује је 10% -15%, у оквиру тога подразумева се места за 

миран одмор и социјалне контакте становника, дечије игралиште и зеленило са различитом 

вегетацијом, које представља њихов оквир и које их повезује. 

Зеленило у оквиру водног земљишта уз реку Ветерницу  

На уређеном кориту реке на мајор коритима заступљен је травњак са ниским растињем. Даље 

активности су у правцу одржавања у складу са условима ЈП Србијаводе. Тако уређено корито има 

велику функцију у повезивању зелених површина у Плану и има позитиван учинак на проветравање 

целог града, али и служи за рекреацију свим становницима града. 

 Укупна површина под зеленилом јавног карактера чини минимални проценат у обухвату плана, 

међутим обзиром на функцију дрвореда и корита реке Ветернице, као и знатним површинама у 

оквиру других намена, првенствено кроз становање које је доминантно у Плану, проценат се 

компензује, а очекиване функције зеленила се постижу кроз систем зелених површина. 

Напомена: Ови услови се примењују и као смернице за подручја где се Планом спроводе УП који ће 

се по потреби радити. 

У оквиру Плана није заступљен спорт и рекреација као засебна намена, већ је у оквиру 

просторно-пејзажних објеката јавног коришћења. Спортски објекти могу се градити и као потпуно 

нови садржаји у оквиру друге основне намене, становања и пословања и то у јавном или приватном 

власништву. То могу бити рекреативни спортски објекти за активне облике рекреације, односно 

спорта који се одвијају у спортским организацијама или на посебно уређеним површинама или 

објектима, који служе за обучавање, тренинге, припреме такмичења, као и такмичења на локалном 

нивоу, могу бити отворени или затворени, специјализовани за одређени спорт или поливлентни (за 

више спортова), садрже игралишта за фудбал, тенис, кошарку, рукомет, одбојку, гимнастику, фитнес, 

борилачке спортове, стони тенис, куглање. У обухвату плана се не могу градити базени отвореног и 

затвореног типа- то је могуће само кроз намену спорта. Не могу се градити ни такмичарски спортски 

комплекси на отвореном који захтевају велике и уређене комплексе за активност и за публику: голф 

терени, стрелишта, ледена дворана, велодром (бициклистичка писта), картодром, као 

специјализовани комплекси за организовање спортских такмичења и манифестација на националном 

и интернационалном нивоу са стандардима који одговарају прописаним, који захтевају велики 

капацитет простора за публику и сложене грађевине и инфраструктуру; ту спадају олимпијски 

стадиони за фудбал, атлетику, тенис, базени. Обавезна је разрада спортских центара према следећим 

условима: макс. индекс заузетости објектима је 30% (у заузетост земљишта се не урачунавају 

партерни објекти: спортски терени и игралишта); макс. индекс изграђености објеката је 0,6; макс. 

спратност је П+Пк, а хала (П) 12,0 m; мин. удаљеност грађевинских линија, од регулационе и од 

граница парцеле је 12,0 m; комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисани 

улаз). На спортско-рекреативним површинама у случају компламентарне намене дозвољава се 

изградња: пратећих садржаја (свлачионице, санитарни чворови, клупске просторије, итд); трибина; 

угоститељских објеката; објеката за обављање сродних делатности, уз обавезу претходне изградње 

спортских терена. 
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2.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИ ЈЕ 

ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање 

урбанистичко-техничких услова, информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе, 

зависи од зоне у којој се гради објекат, као и врсте и намене објеката. 

Свака грађевинска парцела која је планом предвиђена за изградњу мора имати приступ јавној 

саобраћајној површини (директан, право службености и сл.). 

Објекти јавне намене морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: електричне 

инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације и инсталације 

грејања. 

Породични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: електричне 

инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације. 

Вишепородични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: 

електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације и 

инсталације грејања.  

Објекти у пословно-услужним зонама морају бити опремљени инсталацијама инфрастуктуре: 

електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације. 

До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена техничких 

(прелазних) решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институација. 

 

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

ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Правила уређења и грађења за објекте остале намене дата су по претежним наменама 

(становање-породично и вишепородично, пословање и верски објекат) у обухвату Плана.  

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

елементи потребни за издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, као и 

Информације о локацији, меродавна је примена Правилника о општима правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу према важећем закону.  
 

2.6.1. Општа правила уређења и грађења за објекте остале намене 

Начин и услови утврђени у овом планском документу су да новоформиране грађевинске 

парцеле не буду појединачно мање од 3,00 ара, да су приближно четвороугаоног облика, да 

је свака нова парцела са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом 

предвиђена за изградњу или да је већ изграђена. Изузетно од овог предлога дозвољава се и 

мања површина новоформиране парцеле ако се Судским актом или другим правним 

документом налаже формирање овакве парцеле.  

Објекти који прелазе планом одређене грађевинске линије, могу се само инвестиционо 

одржавати, што подразумева грађевинске активности које не смеју резултирати повећањем 

габарита, спратности, висине или површине постојећег објекта. Све остале грађевинске 

активности на оваквој парцели своде се на прилагођавање планираној регулацији. 
За грађевинске парцеле на којима постојећи објекти не залазе у новопланиране регулације важе 

следеће: могу се заменити новим и могу се реконструисати, доградити и адаптирати у оквиру 

урбанистичких параметара прописаних овим планом (степен заузетости, спратност, грађевинска 

линија). За постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке параметре 

дозвољена је реконструкција, адапатација, санација, текуће и инвестиционо одржавање, али не и 

доградња. 

 
2.6.2. Појединачна правила уређења и грађења за објекте остале намене 

2.6.2.1. Претежна намена становање 

Услови се односе на објекте спратности до максимално седам надземних етажа. 

За објекте спратности преко седам надземних етажа или веће површине од 2.000,00m
2
, важе 

посебни услови који ће се дефинисати Плановима нижег реда или Урбанистичким пројектима, у 

складу са сваким појединачним захтевом, планираном изградњом и Одлуком локалне самоуправе.  
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Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле 

Међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу, је 5,00m, тако што се 

обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00m не могу се на суседним странама 

предвиђати наспрамни отвори. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50m. 

За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

Међусобна удаљеност објеката, поред мин.удаљења 2,5m, условљена је и степеном осунчања 

и проветравања просторија у којим  дуже бораве људи за објекте који имају отворе на 

суседним фасадама и она се одређује у посебним правилима градње даљом разрадом 

урбанистичким планом или локацијском дозволом. 
 Код објеката вишепородичног становања, могућа је израда косе кровне конструкције са могућношћу 

коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне просторије), а на 

основу Идејног пројекта уз препоруку израде Урбанистичког пројекта. Такође, тавански простор 

може бити обликован у виду галерије, у случају изградње дуплекс станова. 

 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

слободностојећег објекта је 300,00m
2
,  двојног објекта је 

400,00m
2
 (две по 200,00m

2
), објеката у непрекинутом низу, 

атријумских и полуатријумских објеката 200,00m
2
,  као и 

објеката у прекинутом низу - 200,00m
2
.  

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег  објекта је 10,00 m, двојних објеката 16,00 

(два по 8,00 m) и објеката у непрекинутом низу 5,00m. 

Максимална спратност објекта Четри надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом 

до висине од 0,90m  (рачунајући од коте тротоара) или 

транспарентном оградом до висине од 1,40 m. 

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m 

од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до 

висине од 1,40m м која се може постављати на подзид чију 

висину одређује надлежни орган. 

Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела 

подиже се до висине 1,40 m уз сагласност суседа, тако да 

стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

 
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ (ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА) 

Правила грађења за изградњу вишепородичних објеката, важе уколико се формирају парцеле 

минималне површине намењене за вишепородично становање. Обавезна је  израда урбанистичког 

пројкта. 

 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

слободностојећег објекта је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност објекта Седам надземних етажа 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 
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Правила грађења за вишепородичне објекте су усмеравајућа и односе се на изградњу објеката 

урбаном обновом из породичног  у вишепородично становање у свим зонама породичног становања.  

 

Правила грађења за изградњу вишепородичних објеката, важе уколико се формирају 

парцеле минималне површине намењене за вишепородично становање. Обавезна је  израда 

урбанистичког пројкта. 

 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

слободностојећег објекта је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност објекта Пет надземних етажа  

Максимални индекс заузетости 40% 

Ограђивање Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 

 

2.6.2.2. Претежна намена пословање 

Уређење партера у функционалном смислу и комунална опрема у зонама свих нивоа центара треба 

да задовољавају одговарајуће естетске и функционалне критеријуме 

 

ПОСЛОВАЊЕ 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу 

је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност објекта Четири надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 

У случају да се ограђују треба онда грађевинске парцеле 

ограђивати живом зеленом оградом или транспаретном 

оградом до висине 1,40m. 

 
2.6.2.3. Претежна намена верски комплекс 

ВЕРСКИ КОМПЛЕКС 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже 

Максимални индекс заузетости 50% 

Ограђивање Грађевинска парцела може се ограђивати зиданом оградом 

до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или 

транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

 

2.6.3. Посебна правила уређења и грађења за објекте остале намене 

Смернице за уређење катастарских парцела: 

Катастраска парцела представља површину, у грађевинском подручју, која има мању прописану 

површину за грађевинску (испод 3 ара), те се на овим парцелама могу применити следећа правила 

уређења и грађења: 
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Задржавају се сви постојећи објекти на катастарској парцели, у свом габариту и волумену. Даје се 

могућност њихове реконструкције, адаптације, текуће и инвестиционо одржавање, у обиму 

неопходном за побољшање услова живота и рада. 

За стамбене и пословне објекте приземне спратности на оваквим парцелама, даје се могућност 

доградње по вертикалној регулацији у оквиру постојећег габарита за једну етажу .  

Такође, ако има могућности, може се извршити промена намене стамбеног објекта у пословни. 

Није предвиђена доградња постојећих помоћних објеката и њихова пренамена. 

 

Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом и објеката који су 

на локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта: 

Постојећи објекти  који су у супротности са планираном наменом површина и који су на локацијама 

за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта, могу се реконстрисати, адаптирати, 

текуће и инвестиционо одржавати, у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.  

Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада 

сматра се: обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 

постојећем габариту, а такође и реконструкција свих врста инсталација. 

До привођење простора планираној намени могућа је адаптација таванског простора у оквиру 

постојећег габарита стамбеног објекта и пренамена у стамбени простор, доградњом (надзиђивања) 

таванског простора до висине 1,20m. 

Није предвиђена промена намене постојећих помоћних објеката и њихова доградње,  осим текућег 

одржавања до привођење простора планираној намени. 

 

Смернице за доградњу и надградњу равних тераса за вишепородичне и остале објекте 

- Вишепородичне стамбене и остале зграде могу се реконструисати или доградити тако да се 

грађевинске интервенције изводе на целој површини кровних равни. Целом површином кровне равни 

сматра се површина према класификацији зонирања са карактеристичним примерима, где се једним 

објектом сматра и објекат из више ламела (у равни или смакнутих) као и групе архитектонски  

идентичних објеката у зони. 

- Приликом реконструкције или доградње крова обавезна је реконструкција целокупне фасаде 

објекта. 

- Дограђене етаже ускладити са архитектонским и ликовним решењем постојећег објекта 

(типови отвора, секундарна пластика и друго) тако да се не мењају стилске карактеристике објекта. 

- Дограђена етажа стамбене зграде мора имати намену за становање, уколико уговором и 

посебним условима није одобрена друга намена. Станови надзидане етаже морају поштовати 

постојећу структуру станова, посебно последњег спрата, као и постојеће инсталационе вертикале, 

димњачке и вентилационе канале и друго. Могуће је и повећати површину станова у поткровљу у 

односу на ниже спратове, уз поштовање инсталационих вертикала. 

- Висина венца по целом обиму доградње поклапа се са постојећом висином венца, изузев ако 

посебним условима није другачије одређено (због уклапања висине венца са суседним објектима и 

сл.)   

- Према прописима, уколико се дограђује још једна етажа обавезна је уградња лифта. Ако се 

лифт не уграђује обавеза је инвеститора / извођача и крајњих корисника да писмено и оверено у суду 

даје изјаву којом прихвата све евентуалне последице проузроковане непостојањем лифта. 

 

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

ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Формирање грађевинске парцеле у границама регулације 

водног земљишта 

Максимална висина објекта  Највећа дозвољена висина настрешнице је 7,00m.  

Остало  У зони заштите водотока објекти инфраструктуре и 

супраструктуре могу  се постављати на 3,00m  од ножице 
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водног земљишта. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, и сл.) могу 

бити максималне површине 40m
2
. 

 

3. СМЕРНИЦЕ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

3.1. Спровођење Плана генералне регулације  

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 

- Издавањем локацијских услова/информације о локацији на основу правила уређења и правила 

грађења за зоне и целине које се дирекно спроводе на основу ПГР; 

- Урбанистичким пројектима: за целине/секторе за које је планом прописана обавеза њихове 

израде. 

 

3.2. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову 

израду  

У оквиру грађевинског подручја Плана нису одређени простори за даљу разраду планом детаљне 

регулације.  

Спровођење Плана генералне регулације може се вршити израдом Планова детаљне регулације у 

случају: 

- Саобраћајне површине и објекти код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a 

планом није дато довољно елемената за њено спровођење; 

- Површине и објекте инфраструктуре код којих се постојећа регулација мења или формира 

нова, a планом није дато довољно елемената за њихово спровођење. 

Такође, План детаљне регулације се може израђивати и на захтев инвеститора. 
 

3.3. Локације за које је обавезна израда јавних архитектонских или урбанистичких конкурса са 

смерницама за њихови израду  

У обухвату Плана нису одређени простори – локације за које је обавезно расписивање јавних 

урбанистичко-архитектонских  конкурса.  

 

3.4. Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације, односно препарцелације и 

Урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду 

 Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 

инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација.  

Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном катастарско-

топографском плану. 

Урбанистичким пројектом за урбанистичко–архитектонску разраду локације може се утврдити 

промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних 

компатибилности, а у складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим 

Планом, правилницима који регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних 

предузећа, а у складу са процедуром за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.  

Пре израде Урбанистичког пројекта за просторе где је дефинисана његова обавезна израда, могуће 

је радити Пројекат парцелације/препарцелације за формирање грађевинских парцела, у складу са 

правилима уређења и грађења за претежну намену. 

Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде урбанистичког 

пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације и  приказани су на графичком прилогу: бр. 

9. Карта спровођења плана. 

 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се и за: 
-потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових локација за вишепородично становање и  

објеката и комплекса вишепородичног становања настала као урбана обнова у зони породичног 

становања 
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- потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових објеката и површина у приватном 

власништву (дечје установе, школе, објекти здравствене и социјалне заштите, објекти спорта и 

рекреације, намењених јавном коришћењу), који се граде, као компатибилна намена у оквиру зона 

намењених  породичном становању, као претежној (доминантној) намени; 

- локације валоризованих објеката градитељског наслеђа (осим за радове на санацији, адаптацији, 

текућем и инвестиционом одржавању); 

-за доградњу постојећих пословних објеката;   

-за доградњу равних кровних тераса вишепородничних објеката;  

 

 

За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

 

Целина 2 

Урбанистички пројекат - УП2  

 
Површина обухвата пројекта:око 0,33ха 

Претежна намена: вишепородично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: делови парцела 14284/1, 

3397/1, 3397/2, 3398, 14284/3, 3416/1   све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена становање- ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ. 

Озелењавање на парцели: за вишепородичне објекте према смерницама  прописани у поглављу 

2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

 

Целина 2 

Урбанистички пројекат - УП2a  

 
Површина обухвата пројекта:око 0,17ха 

Претежна намена: вишепородично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: парцеле 3520/8, 3520/13, 

3520/12, 3520/11, 3520/10, 3520/9 и  делови парцела 3520/1 и 3462 све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена становање- ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ. 

Озелењавање на парцели: за вишепородичне објекте према смерницама  прописани у поглављу 

2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

 

Целина 2 

Урбанистички пројекат - УП2б  

 
Површина обухвата пројекта:око 0,17ха 

Претежна намена: вишепородично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: парцеле 3520/2, 3520/3, 

3520/4, 3520/5, 3520/6, 3520/7, ( 3524, 3525 ) и  делови парцела 3520/1 и 3462 све у КО Лесковац.  

Катастарске парцеле (ТС 3524, 3525) саставни су део урбанистичког пројекта и неопходно је да се 

приликом израде УП обезбеди прописно удаљење од планираног објекта и несметан прилаз до ТС. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена становање- ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ. 
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Озелењавање на парцели: за вишепородичне објекте према смерницама  прописани у поглављу 

2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

 

Целина 3 

Урбанистички пројекат – УП3  

 
Претежна намена: вишепородично становање 

Површина обухвата пројекта: око 0,09ха 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 3211, 3220  све у КО 

Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена становање- ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ. 

Озелењавање на парцели: за вишепородичне објекте према смерницама  прописани у поглављу 

2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

 

Целина 4 

Урбанистички пројекат – УП4а  

 
Површина обухвата пројекта: око 0,17ха 

Претежна намена: пословање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 3093/1, 3091, 3090, 3092/1, 

3089, 3086, 3088,3087   све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену пословање  у  поглављу 2.6.2.2. Претежна 

намена пословање 

Озелењавање на парцели: за пословне објекте према смерницама  прописани у поглављу 2.4.9. 

Зелене површине - просторно-пејзажни објекти 

 

Целина 4 

Урбанистички пројекат – УП4б  
Површина обухвата пројекта:око 0,87ха 

 

Претежна намена: вишепородично становање 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена   

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 4429/1, 4430/1, 4436, 4433/2, 

4431, 4432, 4433/1, 4434, 4435, 4450, 4451, 4452, 4449, 4448, 4447, 4446, 4440, 4445, 4444, 4443, 4442, 

4441, 4437  све у КО Лесковац. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама 2.2.ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА и смерницама за претежну намену становање у  поглављу 2.6.2.1. Претежна 

намена становање- ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ. 

Озелењавање на парцели: за вишепородичне објекте према смерницама  прописани у поглављу 

2.4.9. Зелене површине - просторно-пејзажни објекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 6 

 

48 
 

4. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

 

Табела 5- Биланс остварених урбанистичких параметара и капацитета  

 

 

 

 

Закључак 

Упоредни приказ постојећих и планираних урбанистичких параметара који се остварују 

реализацијом плана,  показује да  грађевинско  земљиште намењено за претежну намену породично 

становање смањује се  за 7%,    док се  површине за вишепородично становање повећавају за 2%.  

Повећањем површина за вишепородичну изградњу створиће се услови за изградњу са мањим 

степеном заузетости а већу спратност објеката на парцели, што дозвољава већи простор за слободне 

површине и озелењавање које се повећава од 1%  на 1,5%. 

 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

План генералне регулације урађен је у пет примерака у аналогном облику, који су оверени и 

потписани од стране председника Скупштине града Лесковца и шест примерака у дигиталном 

облику, од којих:  

-један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града 

Лесковца;  
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Површина Намена површина 

Постојеће намене  
Планиране 

намене 

Површина 

(ha) 
% 

Површи

на ( ha) 

% 
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1. Породично становање 36,43 58,96 32,43 52,3 

2. Вишепородично становање 1,74 2,81 2,92 4,7 

3. Пословање  2,45 3,96 2,70 4,35 

4. Верски комплекс 0,21 0,33 0,21 0,33 

5. 
Наизграђено грађевинско 

земљиште 
0,18 0,29 

/ / 
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1. Саобраћајне површине 10,54 16,77 14,97 24,14 

2. Јавно зеленило 0,62 1,0 0,93 1,5 

3. Дечја заштита -вртић 0,82 1,32 0,82 1,32 

4. 
Администрација-Месна 

заједница 
0,01 0,002 

0,04 0,006 

5 
Комуналне 

делатности 

Топлан

а 
0,28 

0,57 

0,28 

0,58 

6. 
Зелена 

пијаца 
0,08 

0,08 

7. Јавно склониште 0,05 0,07 0,05 0,08 

8. Јавне блоковске површине 6,74 10,83 5,69 9,17 

9. Трафо-станице 0,02 0,03 0,02 0,03 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
60,15 96,97 

60,94 98,29 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
Корито реке Ветернице 1,18 1,91 1,08 1,74 

Стари Хисарски канал 0,49 1,12 / / 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР 6 62,02 100,0 62,02  

ГРАЂЕВИНСКО  

ПОДРУЧЈЕ 

ПГР 6 

Постојеће површине Планиране површине 

ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 
Σ= 41,01ha 

ОСТАЛЕ  НАМЕНЕ Σ= 38,26ha  

ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

Σ= 19,16 ha  

 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ Σ= 27,76ha  
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-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 животне средине и просторног планирања.  

Право на увид у План генералне регулације имају правна и физичка лица у складу са законом. 

План генералне регулације ступа на снагу осмог  (8) дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“, када престају да важе сви урбанистички планови који су се примењивали 

у планском обухвату. 


