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1.УВОДНИ ДЕО 

1.1. Правни и плански основ за израду плана 

Правни основ за израду ПГР-а ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ГРДЕЛИЦА је Одлука о изради 

Плана генералне регулације за насељено место Грделица („Службени гласник града Лесковца“, 

бр.15/13) и Закон о планирању и изградњи („Службени 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 важећи правилници. 

Плански основ за израду Плана генералне регулације за насељено место Грделица, 

представљају смернице из Просторног плана града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“, 

бр. 12/11), урађен у складу са Просторним планом Републике Србије (''Службени гласник РС'', 

бр.88/10) ,Регионалним просторним планом општина Јужног Поморавља (''Службени гласник 

РС'', бр.83/10) и Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница 

Републике Македоније (''Службени гласник РС'', број 70/02 и 127/14). 

Повод за израду Плана генералне регулације за насељено место Грделица, је уочена 

потреба да се ускладе планска решења дата у ГУП-у Грделице са елементима ДУП-а из 

1966.год. као и у изменама и допунама из 1979., 1980., 1993. и 2005. и 2011.год., са актуелним 

потребама и новим планским циљевима и обавезама дефинисаним Просторним планом града 

Лесковца.  

Основни циљ израде Плана генералне регулације за насељено место Грделица је 

дефинисање правног и планског основа за организацију, коришћење, уређење и заштиту 

простора, који треба да доведе до организованог активирања просторних потенцијала и 

усмеравање даљег просторног развоја на принципу одрживог развоја. 

 

1.2.Извод из Просторног плана града Лесковца 

Просторним планом града Лесковца, као плански документ вишег реда одређене су 

смернице просторног развоја и управљање дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, 

организацијом и уређењем простора града Лесковца. 

Концепцијом просторног развоја подручје града Лесковца подељено је на зоне, где се насељено 

место Грделица налази у четвртој зони - ЗОНА ГРДЕЛИЧКЕ КЛИСУРЕ, која обухвата насеља 

непосредно уз ток реке Јужне Мораве од Грделице до јужне границе подручја града Лесковца и 

коридора аутопута.  

Просторни план града Лесковца спроводи се израдом урбанистичких планова, по моделу 

развоја мреже насеља заснован на насељској хијерархијској структури и то: 

Генералним урбанистичким планом за подручје Лесковца; 

Плановима генералне регулације–за насељенa местa Грделица, Вучје, Печењевце, Брестовац и 

Предејане (варош); 

Према хијерархијској структури насеља Грделица (варош) има категорију општинског 

субцентра са гравитирајућим селима: Бистрица, Несврта, Ораовица, Грделица село, Тупаловце, 

Козаре, Ковачева Бара, Виље Коло, Велика Сејаница, Дедина Бара, Бојишина, Боћевица и 

Палојце. 

У планском периоду концепција развоја заснивала би се у складу са критеријумима датим у 

ППГЛ, циљевима развоја мреже насеља и посебним особеностима овог подручја.  

У категоризацији центара у области индустрије Грделица има улогу мањег индустријског 

центра. Полазећи од реалних оцена затеченог стања привредних активности на подручју града 

Лесковца, Грделица има потенцијал да формира свој појас привредног развоја. 

Организација јавних служби – Планирана мрежа јавних служби треба да обезбеди основне 

потребе становништва у насељу као и ширим просторним целинама у складу са планираним 

нивоом насеља, односно његовим функционалним значајем у мрежи насеља. 

Смернице за побољшање услова у образовању односe се на изградњу нових, доградњу 

постојећих, адаптација, одржавање и инфраструктурно опремање предшколских и школских 

објеката и планирањем рекреативних садржаја.  
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У области дечје заштите планира се изградња нових, задржавање постојећих комплекса уз 

могућност повећања капацитета у складу са потребама и стварање квалитетнијих услова за 

боравак деце.  

У области социјалне заштите уколико постоји интерес и економска основа, могуће је 

изградити објекте за трајни смештај старих лица као и домове за смештај деце без родитељског 

старања.  

Развој здравствене заштите засниваће се на постојећој концепцији, која се састоји од 

унапређење система примарне здравствене заштите и модернизацијом постојећих објеката. 

Унапређење постојећих објеката културе заснива се на могућност изградње нових савремених 

објеката културе на истој локацији, ради одржавања и унапређивање културног живота и 

модернизације рада институција културе, као и ревитализација месних библиотека. 

Развој у области управе и државних органа засниваће се на задржавању постојећих објеката 

уз могућност унапређивања и осавремењивање, повећањем ефикасности рада градских управа, 

модернизација информационог система и едукација запослених за прихватање праксе и 

стандарда рада у ЕУ.  

Спорт и рекреација – Основни циљ је очување постојећих површина намењене спорту – 

фудбалски терен, пливачки базен и остале отворене спортске терене, са могућношћу 

унапређења у спортско – рекреациони центар, мултифункционалног карактера и 

вишенаменског коришћења, као и формирање нових у функцији рекреативног спорта. 

Просторно-пејзажни објекти – Потребно је уређење и заштита свих постојећих просторно–

пејзажних објеката, уз неопходно остваривање умреженог система зелених површина 

коришћењем линијских веза између постојећих и планираних објеката. У насељским центрима 

посебно значајно је увођење елемената урбане опреме за уређење јавних површина (каo штo су 

јавни паркинзи, аутобуска стајалишта, паркови, скверови и линијско зеленило). 

Посебне намене - Будућа намена неперспективних комплекса "посебне" намене је у функцији 

развоја јавно–социјалне инфраструктуре. 

Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре - Планирана је модернизација локалне путне 

мреже употпуњавањем са попречним везама, боље повезивање са центрима заједница насеља и 

повезивање са државном путном мрежом. При томе, један од важнијих предуслова јесте 

побољшање саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености простора. 

Завршетак изградње, опремање и уређење инфраструктурног коридора аутопута Е–75 (деоница 

Грабовница – Грделица – граница Републике Македоније), реконструкција постојеће и 

изградња пруге за велике брзине Е–85 Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – 

државна граница (Табановци).  

Водоснабдевање – Насељено место повезује се на водосистем "Барје" и обезбеђује снабдевање 

корисника Грделице и околине здравом пијаћом водом.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода – Канализациона мрежа се допуњује новом у 

постојећим и планираним саобраћајницама. Локацијa будућег пречистача за отпадне воде 

налази се ван обухвата Плана и предвиђена је у близини села Мала Копашница. 

Енергетска инфраструктура – Електроенергетска инфраструктура – Планом се дефинишу 

услови за развој енергетске инфраструктуре уз рационално коришћење и штедњу ресурса. 

На простору обухвата Плана планирана је изградња нових трафо станица ТС 10/0.4 кV/kV.  

Развој електро–енергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) обухвата: 

Измештање и проширење капацитета ТС 35/10 кV/kV ''Грделица'' у складу са колизијом 

аутопута Е-75 Ниш–Скопље (деоница ''Грабовница–Грделица'') и постојеће ТС; 

Дефинисање броја и локација трафостаница 10/0.4 кV/kV и то првенствено у планираним 

привредним зонама, као и у деловима где је интензивирана градња како стамбених тако и 

комерцијалних објеката. 

Не предвиђа се развој топлификације на простору насељеног места Грделица.  

Концепција развоја гасификације заснива се на покривању подручја насељеног места 

Грделице, гасоводном мрежом средњег и ниског притиска, израдњу ГМРС–а и МРС–а. 

У непосредном контакту обухвата Плана планирана је траса разводног гасовода РГ 11–02, тако 

да ће се створити услови за прикључење насељеног места на разводни гасовод и развој 

дистрибутивног система природног гаса кроз насељено место.  
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Основни циљ коришћења обновљивих извора енергије је интензивирање свих обновљивих 

енергетских потенцијала у циљу ефикасног коришћења. 

Дефинишу се услови за развој телекомуникација и подстиче примена нових технологија. 

Планирана је модернизација ТТ мреже, на тај начин што ће се извршити демонтажа постојеће 

надземне мреже, одговарајућом подземном мрежом до телефонских извода.  

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

повећања капацитета.  

Комунална инфраструктура и управљање отпадом – Концепција уређења гробља 

подразумева задржавање постојећих хуманих гробаља уз планирање неопходних проширења, 

уређења и опремање недостајућим гробљанским грађевинама и елементима гробљанског 

уређења. У складу са израженим потребама за насељено место Грделица, предлаже се 

формирање сточног гробља на територији: КО Козаре.  

Концепција уређења пијаца подразумева задржавање свих постојећих пијаца, уз неопходно 

перманентно прилагођавње условима тржишта. У циљу унапређења мреже насеља, у насељено 

место Грделица планирају се: зелена пијаца, сточна пијаца и кванташка пијаца, дајући 

предност отвореном типу. У склопу туристичко–рекреативних комплекса, планирти изградњу 

етно пијаца, са комерцијално употребљивим објектима, намењене продаји сувенира и "здраве 

хране".  

Основна концепција развоја у погледу управљања отпадом подразумева развијање одрживог 

интегралног система управљање оптпадом кроз изградњу центра за селекцију комуналног 

чврстог отпада.  

Привредне делатности и туризам – Основна концепција и приоритети привредног развоја 

зоне – Грделичке клисуре, јесу подстицај формирања малих и средњих предузећа, кроз 

активирање нових локалитета у оквиру постојећих и планираних зона и на развоју браунфилд 

локација реактивирањем постојећих девастираних предузећа. Могућности формирања нових 

привредно – индустријских зона постоје у Грделици уз саобраћајницу Грделица – Ораовица у 

близини планиране петље на Коридору X.  

Развој туризма – у Грделици треба бити усмерен ка пословном и транзитном туризму, који је 

везан за потребе корисника саобраћајног коридора Х, аутопут Е –75 али и на културно –

манифестационог облика туризма (који се базира на културно-историјском наслеђу и 

традиционалним манифестацијама), затим излетнички туризам, спортско рекреациони туризам 

и сл.  

У циљу заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта неопходно је стварање 

повољних услова и планско усмеравање одрживог коришћења пољопривредног земљишта. 

Циљеви заштите, уређења и коришћења шума и шумског земљишта су 

очување биоразноврсности шумског подручја, унапређивање затеченог стања шума, заштита од 

изградње и повезивање у јединствен систем са приобаљем река и планираним зеленилом 

насеља. 

Основни циљ је уређење, коришћење и заштита водних ресурса и развој система за заштиту и 

управљање водама. Заштиту од поплава и ерозија спровести регулисањем водотокова, заштиту 

од загађења водотокова спровести изградњом система за пречишћавање отпадних вода. 

Заштита изворишта водоснабдевања и очување квалитета подземних вода спровести 

одређивањем категоризације резерви подземних вода. 

Културна и природна добра – Унапређивање система заштите и развој непокретних 

културних добара заснива се на принципима одрживости, односно њихова презентација у 

склопу туристичке понуде. 

Унапређење и заштита животне средине – Заштита и промоција вредне природне баштине од 

значаја је за биодиверзитет и квалитет животне средине.  

Приказ стања демографског развоја Грделице - Основни циљ демографског развоја на 

подручју плана је заустављање пада демографске виталности, смањивање и заустављање 

негативних демографских токова, првенствено негативног природног прираштаја, неповољне 

старосне и квалификационе структуре. 

Одредбама Просторног плана града Лесковца којима је дефинисано да се насељено место 

Грделица спроводи планом генералне регулације у потпуности се преузимају обавезе, услови и 

смернице прописане у њему.  
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Као стечена обавеза у целости или у деловима а који нису у супротности за подручје обухвата 

плана примењују се следећи урбанистички планови: 

 План детаљне регулације за део регионалног пута Ораовица – Грделица – Власотинце у 

Грделици – измене и допуне ГУП–а са елементима ДУП–а за варош Грделицу („Сл. гл. 

општине Лесковац“, бр. 19/05); 

 План детаљне регулације за комплекс "Дома здравља" у Грделици („Сл.гл.општине 

Лесковац“, бр. 9/05); 

 Измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс „Зелене пијаце'' у Грделици 

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 16/11). 

У целости или у деловима који нису у супротности са Просторним планом града Лесковца на 

подручју обухвата примењују се следећи урбанистички планови: 

 ГУП Грделице са елементима ДУП–а из 1966. год; 

 Измене и допуне ГУП–а са елементима ДУП–а за стамбено насеље „Цер“ у Варош 

Грделици („Сл.гл.општине Лесковац“, бр. 11/93); 

 Измена и допуна ДУП–а за део насеља Грделица на десној обали реке Јужне Мораве 

(„Сл.гл. општине Лесковац“, бр. 6/80); 

 Измена и допуна одлуке о усвајању урбанистичког плана Грделице („Сл. гл. Општине 

Лесковац“, бр. 8/79); 

 Измена урбанистичког плана Грделице („Сл. гл. општине Лесковац“, бр. 21/79); 

 Решење о измени дела трасе саобраћајнице "Данило Бошковић" и проширење комплекса 

столарског предузећа "Данило Бошковић" у Грделици („Сл. гл. општине Лесковац“, бр. 

24/78); 

 

1.3.Опис обухвата плана  

1.3.1.Опис границе обухвата плана 

Обухват подручја Плана представљају све катастарске парцеле које се налазе унутар 

описаних граница подручја плана. Границе подручја Плана дате су у графичкoм прилогу 

бр.2.Катастарско топографски план. Kатастарске парцеле целе или у деловима припадају 

К.О. Грделица (село) (37 ha), К.О. Грделица (варош) (55 ha), К.О. Сејаница (1ha), К.О. Дедина 

Бара (5 ha) и К.О.Ораовица (37 ha).  

Опис границе обухвата ПГР–а почиње у тромеђној тачки коју чине К.О. Грделица (варош), 

К.О.Грделица (село) и К.О. Дедина Бара. 

Граница из ове тачке иде на југ линијом разграничења између К.О. Грделица (варош) и 

К.О.Дедина Бара све до тачке 1(Y:75 88204.44 ; X:47 50604.93), која се налази на осовини к.п. 

бр. 871– Сејаничка река. Из тачке 1 граница прелази у атар К.О. Дедина Бара, наставља на 

исток пратећи осовину поменуте реке до линије разграничења између К.О. Дедина Бара и К.О. 

Сејаница. Овде граница прелази у атар К.О. Сејаница пратећи осовину к.п. бр. 4994-Сејаничка 

река, све до тачке 2(Y:75 88438.75 ; X:47 50687.89) из које скреће на југ, при чему се враћа у 

атар К.О. Дедина Бара и пратећи западну међну линију к.п. бр. 851 долази до тромеђне тачке 

коју поменута парцела чини са к.п. бр. 852 и 855. Из ове тромеђне тачке граница наставља на 

југозапад пратећи југозападну међну линију к.п. бр. 852, 853 и 860 све до тромеђне тачке коју 

чине к.п. бр. 860, 859 и 866. Граница из ове тромеђе скреће на југ пратећи источну међну 

линију к.п. бр. 866, 896, 897 и 900/4 све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 900/4, 901 и 4659-

пут. Овде граница сече к.п. бр. 4659-пут, скреће на запад и пратећи јужну међну линију 

поменутог пута иде до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 4659-пут, 4591 и 4637-пут, из ове тачке 

сече пут и долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 4592 и 4593/1. Граница 

из ове тромеђне тачке иде на југ пратећи западну међну линију к.п. бр. 4593/1 а затим скреће на 

исток пратећи линију разграничења између К.О. Грделица(варош) и К.О. Дедина Бара све до 

к.п. бр. 4596/2. Одавде граница наставља на југоисток пратећи североисточне међне линије к.п. 

бр. 4596/2, 4598/2, 4600/2, 4601/2, 4607 и 4608, затим источне међне линије к.п. бр. 4609/5, 

4609/3 и долази у тромеђну тачку коју поменута парцела чини са к.п. бр. 4609/1 и 4612.  

Граница из ове тромеђне тачке наставља на југоисток поклапајући се са линијом разграничења 

између К.О. Грделица (варош) и К.О. Дедина Бара све до к.п. бр. 284 К.О. Грделица (варош) где 
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граница прелази у атар поменуте К.О. Пратећи североисточну међну линију к.п. бр. 284 

граница долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 285/1, 285/2 и 311/1 из које скреће на север 

и прелази у атар К.О. Дедина Бара. Граница наставља на југоисток пратећи западну па 

североисточне линије к.п. бр. 4632/1, 4634, 4511, 4506/2, 4506/1 при чему долази у тачку 

разграничења између К.О. Грделица (варош) у К.О. Дедина Бара и пратећи линију 

разграничења између поменутих К.О. иде на југ све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 321, 

364/2 и 366 К.О. Грделица (варош) при чему прелази у атар поменуте К.О. Из ове тромеђне 

тачке граница иде на југ пратећи источне међне линије к.п. бр. 364/2 и 365 све до тромеђне 

тачке коју чине к.п. бр. 365, 367 и 363. Граница из ове тромеђне тачке иде на југ при чему сече 

к.п. бр. 363 и к.п. бр. 361/2-поток и долази у двомеђну тачку коју чине к.п. бр. 361/2 – поток и 

373. Из ове тачке граница иде на југ пратећи југоисточну међну линију к.п. бр. 361/2 – поток па 

северну и источне међне линије к.п. бр. 380, 385, 386 и 392, долази до к.п. бр. 402 скреће на 

исток пратећи северне међне линије к.п. бр. 403, 405 и 406.  

Граница долази до линије разграничења између К.О. Грделица (варош) и К.О. Бојишина и 

прати је до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 410 К.О. Грделица (варош) и к.п. бр. 1647 – пут 

К.О. Бојишина где прелази у атар К.О. Бојишина и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 

686, 687 и 691. Граница из ове тромеђне тачке иде на југ пратећи западну међну линију к.п. бр. 

687, 688 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 688 К.О. Бојишина и к.п. бр. 414 и 413–

поток, К.О. Грделица (варош). 

Граница овде прелази у атар К.О. Грделица (варош) и наставља на југ пратећи источну међну 

линију к.п. бр. 413–поток, југозападне међне линије к.п. бр. 415, 419, 420, сече к.п. бр. 422–

поток и долази у тромеђну тачку коју овај поток чини са к.п. бр. 427 и 428. Из ове тромеђне 

тачке граница даље наставља на југ пратећи западне међне линије к.п. бр. 428, 429 и 435–пут, 

све до међне белеге и пратећи линију разграничења између К.О. Грделица (варош) и К.О. 

Бојишина, сече реку – Јужна Морава и наставља до међне белеге која представља тачку 

разграничења између К.О. Грделица (варош), К.О. Бојишина и К.О. Ораовица. Из ове тачке 

граница иде на север пратећи југозападну међну линију к.п. бр. 9179 – река Јужна Морава све 

до тромеђне тачке коју поменута река чини са к.п. бр. 405 и 406 К.О. Ораовица. Овде граница 

скреће на запад и самим тим прелази у атар К.О. Ораовица. Граница прати северне међне 

линије к.п. бр. 406, 407 и 413 па северозападне међне линије к.п. бр. 397, 347, 349 и 360 све до 

тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 355, 966 и 361 из које скреће на југо – запад пратећи западне 

међне линије к.п. бр. 361, 962, 961 и 960, долази до тромеђне тачке коју поменута парцела чини 

са к.п. бр. 959 и 9121/5 –  Железничка пруга Београд – Скопље. Из ове тромеђне тачке граница 

иде на север пратећи источну међну линију к.п. бр. 9121/5 – Железничка пруга Београд-Скопље 

све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 1030 и 3546/4- река Јужна Морава, 

скреће на запад пратећи јужну међну линију реке долaзи до тромеђне тачке коју река чини са 

к.п. бр. 9121/4 и 1031/4 из које скреће на север при чему сече реку, прелази у атар К.О. 

Грделица (село) и долази до к.п. бр. 3528/1 у међној тачки из које наставља на запад пратећи 

североисточну међну линију к.п. бр. 3546/4 – река Јужна Морава све до тромеђне тачке коју 

река чини са к.п. бр. 3427 и 3428. Из ове тромеђне тачке граница иде на север пратећи западну 

међну линију к.п. бр. 3428, 3429/2, 3429/1, 3438, 3439, 3440, долази у тромеђну тачку коју чине 

к.п. бр. 3566/4, 3358/1 и 3550/15 из које скреће на исток, сече к.п. бр. 3550/15–Железничка пруга 

Београд-Скопље и долази до к.п. бр. 3357/2, прати њену југоисточну међну линију до тромеђне 

тачке коју ова к.п. чини са к.п. бр. 3357/1 и 3357/2. Из ове тромеђне тачке граница скреће на 

северозапад до тачке 3( Y:75 86648.63 ; X:47 50817.91) из које скреће на исток, при чему сече 

к.п. бр. 3557/5 – регионални пут Ниш - Скопље, долази у тромеђну тачку коју поменути пут 

чини са к.п. бр. 3328 и 3329 из које наставља на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 3329 

до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 3324, 3332 и 3323.  

Граница из ове тачке наставља на југоисток пратећи западне међне линије к.п. бр. 3323, 3311, 

3308, 3483, 3487/1, 3495, 3496, 3497, 3507, 3508 и 3506, јужну међну линију к.п. бр. 3501 све до 

тромеђне тачке коју ова к.п. чини са к.п. бр. 2290 и 2289/8, одакле скреће на север пратећи 

западне међне линије к.п. бр. 2289/8 и 2287/1, затим источну па јужну међну линију к.п. бр. 

2272 све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 2273/3 и 443 – Грделица – 

пут – Власотинце. Граница из ове тромеђне тачке сече поменути пут и прелази у атар К.О. 

Грделица (варош), затим скреће на север пратећи источну међну линију поменутог пута и иде 
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до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 443 – Грделица – пут –Власотинце и 124 – К.О. Грделица 

(варош) и 1853 – К.О. Грделица (село), из које наставља на исток поклапајући се са линијом 

разграничења између К.О. Грделица (село) и К.О. Грделица (варош). Граница долази у 

тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 440/1 – Рупска река К.О. Грделица (варош), 1852 – пут и 

1851/1 К.О. Грделица(село) из које прелази у К.О. Грделица (село), наставља на исток пратећи 

западну међну линију к.п. бр. 1851/1 и 1851/2, сече к.п. бр. 1860 – пут, скреће на југ пратећи 

западну међну линију к.п. бр. 1850 и 1849, пратећи линију разграничења између К.О. Грделица 

(варош) и Грделица(село), прелази преко Рупске реке и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. 

бр. 440/1 –. Рупска река у К.О. Грделица (варош), 3548 – Рупска река и 1847 у К.О. Грделица 

(село). Из ове тромеђне тачке граница наставља на исток па на југ у атару К.О. Грделица (село) 

пратећи северне па источне међне линије к.п. бр. 3548-Рупска река и 1842, сече к.п. бр. 1829 – 

пут, 1819, 1818, 1816 и 1817, сече следеће к.п. бр. 3561 – пут, 1804 и 1802, долази у тромеђну 

тачку коју чине к.п. бр. 1802, 1803 и 1801. Граница из ове тромеђне тачке наставља даље на југ 

поклапајући се са линијом разграничења између К.О. Грделица (варош) и Грделица(село) и иде 

до тромеђне тачке од које је и започет опис границе обухвата ПГР – а за насељено место 

Грделица. 

У случају неслагања текстуалног описа границе обухвата Плана и графичког приказа тачака, 

меродаван је графички приказ границе обухвата плана. 

 

1.3.2.Опис границе грађевинског подручја 

Опис границе грађевинског подручја ПГР – е за насељено место Грделица почиње као и 

опис границе обухвата ПГР – е у тромеђној тачки коју чине К.О. Грделица (варош), К.О. 

Грделица (село) и К.О. Дедина Бара. Граница из ове тачке иде на југ поклапајући се са 

границом обухвата ПГР –е све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 4994 – Сејаничка река, 851 и 

852 К.О. Дедина Бара. Из ове тачке граница скреће на запад пратећи јужну међну линију к.п. 

бр. 4994 – Сејаничка река све до двомеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 852, 

наставља на запад пратећи јужну регулациону линију новопланиране саобраћајнице све до 

тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 860, 866 и 867/1– пут. Граница овде скреће на југ пратећи 

источне међне линије к.п. бр. 867/1 и 892, затим северну међну линију к.п. бр. 896 до тромеђне 

тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 865 и 866. Граница грађевинског подручја од ове 

тромеђне тачке иде на север и даље наставља поклапајући се са границом обухвата ПГР–е за 

насељено место Грделица, све до тачке одакле је и започет опис границе грађевинског подручја 

а самим тим и опис границе обухвата Плана. 

У случају неслагања текстуалног описа границе обухвата и графичког приказа тачака, 

меродаван је графички приказ границе обухвата Плана. 

 

1.4.Анализа и оцена постојећег стања са билансом површина  

Име Грделица највероватније настало од топонима Град Јелица који означава насеље на 

брду изнад данашње вароши. Остаци овог утврђења видљиви су до данас. У саставу српске 

државе највероватније од времена Стефана Немање који овај крај добија на управу од 

Византије. После дугог периода под турском управом поново улази у састав Србије након 

ослобођења 1877. Заслугом тадашњег локалног народног посланика Аранђела Маринковића 

постаје локални административни центар и седиште општине. 

Између два светска рата седиште је текстилне индустрије и пољопривреде. Године 1965. губи 

статус општине и припаја се општини Лесковац. Од тада варош губи на значају и доживљава 

економску и културну деградацију. 

Почеци вароши Грделица су везани за XV век када је на ушћу Козарачке реке у Јужну Мораву 

подигнуто Трговиште са пијацом и малим административним центром, тргом. У време Турака 

на том потезу су подигнути ханови, који су служили турским караванима за предах и ноћење 

пре него што су се упуштали у рискантан пролаз кроз Грделичку клисуру. Због тога су 

Грделичани били обавезани службом чувања, одржавања трасе и заштите каравана, односно 

били „дербендџије“ па је успутна станица добила име ДЕРВЕН. За време I српског устанка, 

1807. године, је у Дервену изведена неуспешна устаничка акција његовог ослобађања под 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1877
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руководством Саве Дедобарца, када је страдало 450 устаника. Дервен је ослобођен од Турака 

20. јануара 1878. године, а проглашен вароши Грделицом 1925. године. 

Најзначајнија грађевина у историји Грделице је "Стални мост" на реци Јужној Морави. Мост су 

подигли Римљани у I веку. Срушен је у априлском рату 1941.године и никада више није 

обновљен, а како је изгледао, након последње реконструкције у "митхат пашином времену" 

1862-1868, сведоче и две фотографије из 1878.године, које се налазе у српској антологији 

фотографије. 

Један од најстаријих и најзначајнијих објеката у вароши, који још увек постоји, је железничка 

станица "Грделица" подигнута 1886. године када је до места стигла и железничка пруга. Све до 

изградње железничке станице "Предејане" 1907. године станица је служила за прихват путника. 

Грделичка железничка станица имала је важну улогу у раном периоду развоја места, а 

саобраћајни значај изгубила је тек 1961. године проласком аутопута. 

Грделица се као варош развија почетком XX века око текстилне фабрике која је изграђена 

поред „Цариградског друма“ на ушћу Козарачке реке у Јужну Мораву. Између два светска рата 

представља значајно седиште текстилне индустрије, а након другог светског рата у њој се 

развијају и дрвопрерађивачка и грађевинска индустрија. 

Грделица је насеље урбаног типа смештено у југоисточном делу територије јединице локалне 

самоуправе града Лесковца у Јабланичком округу са географским координатама 42° 54′ 04″ 

С.Г.Ш. и 22° 04′ 07″ И.Г.Д. и заузима површину око П=110ha, што представља 0,12 % од 

укупне површине Просторног плана града Лесковца. Удаљена је 15km југоисточно од града 

Лесковца. Према класификацији насеља припада градским насељима савременог типа у којима 

преовлађује породично становање. Насељено место Грделица обухвата К.О. Грделица (село) и 

К.О. Грделица (варош). 

Геостратешки положај је повољан јер се налази на путном правцу државног пута IА реда  

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд -Ниш - 

државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево) и државним путeм  IА број 258 

веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) – Лесковац – Владичин Хан – Врање – 

Бујановац – државна граница са БЈР Македонијом и правцу једноколосечне  магистралне пруге 

E 70/E 85: Београд - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница (Табановци). 

Варош Грделица налази се на улазу, са северне стране у Грделичку клисуру (прво сужење у 

композитној долини Јужне Мораве у југоисточној Србији, објекат историјско-геолошког и 

стратиграфског наслеђа, старости мезозоик, профил горње креде). Клисура се пружа правцем 

север - југ, спаја Врањску и Лесковачку котлину, дуга је 34 km, а дубока 550 метара, усечена у 

гнајсу, крупнозрној метаморфној стени са слабо израженом или дисконтинуираном 

фолијацијом.  

Клисура обухвата површину од 470 km
2
 и у њој се налази педесетак села и две варошице, 

Грделица – по којој је и добила име и Предејане.  

Насеље је смештено на десној обали реке Јужне Мораве и са леве стране њене десне притоке 

Козарачке реке одн. на ушћу двеју река. Кроз само место протиче и улива се у Козарачку реку 

бујична Сејаничка река. Тиме је урбано језгро вароши са три стране окружено рекама (а са 

четврте падинама планине Чемерник). 

Територија насељеног места Грделица, налази се у рејону 8°MCS сеизмичког интензитета на 

олеати за повратни период од 500 година. Према процени угрожености потреба и могућности за 

заштиту и спасавање, насељено место Грделица припада другом степену угрожености – 

односно зони средње угрожености. 

Грделица се налази на надморској висини од 263m. Клима града Лесковца, те и насељеног 

места Грделица је умерено-континентална (карактеришу је екстремно или умерено топла лета и 

умерено хладне зиме, као и два прелазна периода пролеће и јесен) са модификацијама и 

микроклиматским условима које ствара клисура. Просек падавина за Грделицу је 795 mm.  

Анализа демографског развоја насељеног места Грделица (варош), извршена је на основу 

званичних статистичких података пописа становништва у период од 1948-2011.године.  

Према резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.године у Републици 

Србији, спада у групу насеља са мањим бројем становника на територији града Лесковца. 
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Табела бр. 1. Упоредни преглед броја становника у периоду 1948-2011.год. 

Насеље 1948.год 1953.год. 1961.год. 1971.год. 1981.год. 1991.год 2002.год 2011.год. 

Грделица 

(варош) 840 1007 1448 1893 2204 2431 2383 2136 

Извор податка –Упоредни преглед броја становника – РЗС Београд 

 

На основу табеле упоредног прегледа броја становника у периоду од 1948–2011.године, за 

насељено место Грделица (варош), запажа се позитиван демографски тренд који је трајао до 

1991.године, а након тога почиње смањење укупног становништва и погоршање свих виталних 

демографских карактеристика. Број становника се између два пописа (2002–2011.год.) смањио 

за 247 становника, односно око –10%. 

Према попису становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2002. године 

Грделица (варош) је имала 2383 становника, док је према последњем попису 2136 становника. 

Опште демографске карактеристике становништва насељеног места Грделица су: 

 Низак наталитет, висока стопа морталитета и негативан прираштај; 

 Потпуно поремећена старосна структура; 

 Смањење броја чланова домаћинства и повећање старачких домаћинства; 

 
Табела бр. 2. Демографска кретања – пројекција броја становника на основу досадашњег тренда 

промена 

Насеље 2002.год 2011.год. 2016.год 2021.год 

Грделица (варош) 2383 2136 1999 1861 

 

Пројекција становништва – Анализа и пројекција становништва по старосним групама у 

насељено место Грделица показују промене у динамици и просторној редистрибуцији 

становништва. Процес старења становништва наставиће се и у наредној деценији. Индекс 

старости изведен за период 2002–2021. године показује да је становништво насеља већ зашло у 

дубоку старост. Претпоставке о будућим тенденцијама популационог развоја и размештаја 

становништва указују да ће на простору насеља озбиљно бити угрожене основне функције 

социјалног и економског развоја.  

Подаци из ранијих пописа указују на тенденцију старења становништва, тако да скоро 45% 

становника је старије од 50 година, 14% становника је млађе од 15 година. Просечна старост 

становништва је 39,8 година. Највећи број становника налази се у старосној групи од 55–59 

година (167) и од 50–54 (161). Према статистичким подацима бројније је становништво женског 

пола (1109) и (1027) мушког пола.  

Према званичним статистичким подацима пописа из 2011.год. укупан број домаћинстава у 

Грделица (варош) износи 698 (739 у 2002.год.). Просечан број чланова домаћинства износи 3,06 

(3,22 у 2002.год. ).  

 

Површине и објекти јавне намене 

Опремљеност насељеног места Грделица јавним службама у складу је са њиховом функцијом, 

величином обухвата и бројем становника који им гравитирају. Укупна површина јавних намена 

износи 23,5ha или 17,40% од укупне површине обухвата Плана. 

Образовање  

Основнo и средњешколско образовање – У насељском центру формиран је школски 

комплекс где се одвија основно и средње образовање–основна школа „Десанка Максимовић“ и 

средња школа „Грделица“. У оквиру комплекса налазе се објекти намењени образовању, 

фискултурна сала и отворени спортски терени, које заједнички користе. Грађени су у 

различитим временским периодима и разликују се по архитектонском обликовању. Објекти су 

чврстог бонитета. Спратност источног дела објекта је П, средњи П+1 и западни П+2 спрата. 

Налази се на КП.бр. 189/2 и 181/2 КО Грделица (варош), површине око 54 аri, ограничен 

породичним објектима и улицама 29.Новембар и Првомајска. Ограђен је транспарентном 

оградом. Индекс заузетости на парцели је 42%. 



План генералне регулације за насељено место Грделица 

9 
 

 

Школска радионица – Физички је издвојена од школског комплекса и служи ученицима 

средње школе „Грделица“ из Грделице за обављање стручне праксе. Налази се у центру насеља, 

између реке Јужне Мораве и ул.Боре Пешића, на КП.бр. 234/1 КО Грделица (варош), површине 

око 9аri. Oбјекат је чврстог бонитета, спратности П+Пк. Комплекс је ограђен. Постојећи индекс 

заузетости на парцели је 21%. 

  

                                      
Основна и средња школа                         Школска радионица                                        Вртић „Снежана“ у Грделици 

 

Дечја заштита  

Вртић – У склопу предшколске установе „Вукица Митровић“ из Лесковца, на почетку школске 

1980/81. године, 15.септембра, отворен је објекат дечје заштите „Снежана“ у Грделици, 

капацитета 96-оро деце. Површина комплекса је око 47аri. Налази се у зони насељског центра и 

својом функционалношћу и архитектуром задовољава стандарде за објекте овог типа. Објекат 

вртића је приземни и чврстог бонитета, са уређеним двориштем, ограђен и озелењен.  

Индекс заузетости на парцели је 20%. 
 

 

                              
 Дом културе у Грделици                     Дом здравља и апотека                               „Стари дом здравља“                                                                                           
 

Здравствена заштита 

Дом здравља – На територији Грделица (варош) у центру насеља у функцији је објекат 

примарне здравствене заштите Дом здравља – огранак лесковачког Дома здравља. Објекат 

пружа становништву општу и специјалистичку здравствену заштиту. Спратност објекта је 

П+2+Пк, са улазом из ул.Милентије Поповића. Источни део комплекса је ограђен ниском 

бетонском оградом, док северозападни део је без ограде.  

Амбуланта ТИГ – источно од комплекса ТИГ налази се приземни објекат бивше амбуланте за 

раднике ТИГ–а, која није у функцију. 

„Стари Дом здравља“ – Зграда „Старог Дома здравља“ налази се североисточно од новог 

Дома здравља, спратности П+1, где су смештене просторије Републичког завода за здравствену 

заштиту, a у делу објекта смештен је и библиотечки фонд. Улаз у објекат је из ул. Милентије 

Поповића. 

Апотека – Налази се југозападно од новог Дома здравља као анекс, спратност објекта је П, са 

улазом из ул.Милентије Поповића. 

 

Објекти културе 

Дом културе – Постојећи објекат Дома културе у Грделици, изгрaђeн je 1957. гoдинe, налази се 

у оквиру бившег фабричког комплекса ТИГ Грделица у југоисточном делу КП.бр.134 КО 

Грделица (варош). Објекат је чврстог бонитета, спратности П и наслања се на ул. Радничку. 

Библиотека – У Грделици не постоји библиотека, већ је библиотечки фонд истуреног одељења 

лесковачке Народне библиотеке Радоје Домановић, привремено смештен у згради „Старог 

Дома здравља“. 
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Администрација и управа 

Објекат локалне самоуправе – Насељено место Грделица, има развијену службу локалне 

администрације у оквиру месне заједнице са следећим службама: – месна канцеларија и 

матична служба са салом за венчања. Налази се у ул. 29.Новембра, смештена у згради 

некадашње Општине Грделица.  

Од државних институција у објекту смештено је и одељење Полицијске управе Лесковац 

(МУП–а Републике Србије). 

Управна зграда и магацин – ЈКП „Грделица“ – Комплекс јавног комуналног предузећа 

„Грделица“, са управном зградом и магацином смештен је између зелене пијаце и Сејаничке 

реке. Објекти на комплексу су чврстог бонитета. Управна зграда је различите спратности од П 

до П+1 и приземни објекат–складиште. Ограђен је транспарентном оградом према улици и 

комплексу зелене пијаце. Источна граница комплекса је породично становање а и граница КО 

Дедина Бара. Величина комплекса износи око 17аri. Индекс заузетости на парцели је 36%. 

Јединица поштанске мреже – (ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"), задовољава потребе локалног 

становништва и налази се у центру насеља, поред објекта услужне делатности. 

 

                          
ПТТ                                                          Државне службе и управа                         Комплекс ЈКП  „Грделица“                                                                  

 

Јавне блоковске површине  
Представљају површине ван катастарских габарита постојећих објеката вишепородичног 

становања, вишепородичног становања са пословањем и пословањем у насељском центру. 

Заузимају површину око 1,69hа и у функцији су зелених површина, са пешачким стазама, 

простором за игру деце, објектима спорта и рекреације, паркинг простором, са пословним, 

помоћним објекатима, као и гаражама за потребе станара у вишепородичним објектима. 

 

                          
                                                                Јавне блоковске површине  

Спорт и рекреација  
Спортски објекат по морфологији представља спортско рекреативни центар рејонског 

карактера за насељено место Грделица – такмичарски (за спортске активности локалног 

фудбалског клуба) и рекративни спортски објекат, који је поред стандардног фудбалског терена 

опремљен свлачионицама и трибинама за гледаоце, тако да је омогућено професионално 

такмичење, сходно рангу тимa. Јужно од фудбалског терена налази се отворени терен за мале 

спортове и базен који се користи као отворени пливачки у летњим месецима. У оквиру 

школског комплекса постоје терени за мале спортове и фискултурна сала за физичко 

васпитање. По врстама спортских активности највише је заступљен фудбал, затим кошарка, 

рукомет, тенис и одбојка. Од свих врста подлога углавном је заступљена трава, затим следе 

тврде подлоге (асфалт–бетон). Сагледавањем збирне површине за спорт и рекреацију је 14,7 

m
2
/становнику на око 2,1% у односу на површину Грделице у оквиру Плана. Оптималне 

вредности су 6 m
2
/становнику и према показаном су више него постигнуте, шта више Грделица 

може у спортском погледу да представља центар спортских активности за друга места у 
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окружењу, само уколико осавремени и уреди садржаје. Коначан закључак је да површина која 

је намењена за одвијање спортских активности (активна и пасивна рекреација, аматерски и 

професионални спорт, такмичења на разним нивоима) одговара у односу на број становника, 

али не задовољава у погледу опремљености у улагања у спорт у целини, тако да би активности 

требале ићи у том смеру, сагледавајући актуелан Закон о спорту и Стратегију развоја спорта. 

 

                   
Отворени  базен                      Фудбалски терен                     Кошаркашки терен                Тениски терен  

 

Просторно пејзажни објекти-јавно и друго зеленило 

Јавне зелене површине – присутне су у центру насељеног места у површини од 0,27ha, а 

заштитно зеленило је на 0,74ha, што укупно чини 0,75% од обухвата ПГР–а.  

У центру су заступљени скверови – јавне зелене површине мање од 0,5ha, који су правилне 

геометријске форме и лоцирани су уз објекте администрације, образовања и здравстевне 

заштите, као и линеарно зеленило у дужини од око 700m на прилазном државном путу IIБ број 

438 Власотинце – Грделица и на око 500m у ул. 29 Новембра, као и врло битно зеленило уз 

корито реке Јужне Мораве са приобаљем. Катастарске парцеле бр. 1991, 187/2, 188/1, 188/2, 

188/3, 188/4 и 188/5 КО Грделица (Варош) у центру места су доста мале по површини, а по 

својој намени одређене за зеленило. Известан проценат заузима и заштитно зеленило уз пругу и 

поред корита реке. Углавном је самоникло, али ипак одржавано, са високом вегетацијом 

лишћара и травнатим покривачем, и представља омиљено место одмора и рекреације 

становника. Заштитно зеленило је заступљено и у оквиру других намена. 

Остале зелене површине – заступљене су као пратеће: у оквиру јавне намене и у оквиру 

осталих намена – уз породично становање, у оквиру црквеног комплекса и радне зоне. У 

насељеном месту доминира породично становање са индивидуалним вртом. 

Што се тиче параметра који указују на квантитативно стање зеленила, ниво озелењености који 

се односи на процентуално учешће зеленила у Грделици је недовољан – према препорученом 

стандарду за мања насељена места требало би да је 7–10%. Ниво озелењености карактерише 

еколошко–биолошку ефективност система зеленила. Међутим, обзиром на велику површину 

под шумом– на око 15hа и поред очуваног природног предела у околини, ниво озелењености се 

може посматрати као задовољавајућ, чему иде у прилог добро одржавање јавног и осталог 

зеленила, као њихов репрезентативни изглед и форма. Тако да је рачунајући јавно зеленило, 

заштитно зеленило и шуму ниво озелењености износи 10,7%, што је сасвим прихватљиво. 

Степен озелењености изражава комфорне могућности система зеленила у односу на животну 

средину. Представља однос укупне површине зеленила према броју становника, минимално је 

25, а препоручена вредност је 30-80 m
2
/становнику. Само зеленило у Грделици би дало 

вредност од 1,6, али рачунајући шуму вредност је 70m
2
/становнику, што је одлично.  

Параметри су задовољавајући, међутим, месту недостаје парк или већи сквер који би био 

центар окупљања и дешавања на отвореном. Генералним планом за Грделицу из 1966. године 

парковско зеленило било је предвиђено на простору црквеног комплекса, пијаце и комплекса 

дечјег вртића, али су каснијим изменама плана, које су оправдане јер се место са леве обале 

реке Јужне Мораве није реализовало, како је план предвиђао, те су површине добиле садашњу 

намену. Као последицу место нема формиран парк, нити слободан простор за ову намену. 

Потенцијал за развој зелених површина у обухвату плана представљају обале река и брдо Кале 

које је под шумом, док је у непосредном окружењу, брдовито подручје под шумама и плодним 

ораницама повећавају атрактивност и лепоту предела. 
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Зеленило у центру насеља      Улично зеленило                       Сквер у центру насеља            Комплекс посебне намене 

 

Комплекс посебне намене  
Западно на самој граници обухвата Плана, налази се неперспективни комплекс посебне намене, 

на површини око 36аri. Постојећи објекат је спратности П+1, а индекс заузетости на парцели 

износи 8%. 

 

Мрежа и капацитети јавне саобраћајне, комуналне, енергетске и друге инфраструктуре 

Саобраћајна инфраструктура /трасе, коридори и регулације саобраћајница/ 

Насељено место Грделица има врло повољан положај према државној саобраћајној 

инфраструктури. У друмском саобраћају Грделица представља раскрсницу у малом и остварује 

везу са свим категоријама државних путева, од аутопута до локалне путеве. Преко петље код 

Ораовице остварује директну везу на државни пут IА реда државна граница са Мађарском 

(гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд –Ниш – државна граница са Македонијом 

(гранични прелаз Прешево) и државним путeм IА број 258 веза са државним путем А1 (петља 

Лесковац центар) – Лесковац – Владичин Хан – Врање – Бујановац – државна граница са БЈР 

Македонијом. Веза насеља Грделице са ова два важна путна правца остварује се државним 

путем IIБ број 438 Власотинце – Грделица – веза са државним путем А1 која се поклапа са 

прилазним путем Ораовица – Грделица и јужним краком главне саобраћајница у насељу 

улицом Боре Пешића. Насеље тангира са југозападне стране магистрална пруга E 70/E 85: 

Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница (Табановци).  

Примарну саобраћајну мрежу кроз насељено место чине улице које се поклапају са правцима 

пружања државних и општинских путева. На правцима пружања општинских путева посебно у 

периферним зонама, постојећи профили су недовољни за нормално одвијање саобраћаја, места 

за проширење нема, јер је већина објеката на постојећој регулацији, а због конфигурације 

терена нема услова за њихово измештање.  

Секундарна саобраћајна мрежа је разнолика. У делу насеља које се плански развијало, јужно од 

цркве у равничарском делу, мрежа је углавном ортогонална и профили улица су стандардни, на 

осталом делу, где је дошло до стихијског развоја насеља уз општинске путеве за Дедину Бару и 

Сејаницу профили улица су ванстандардни и одвијање саобраћаја је отежано. Koловози су у 

великој мери асфалтирани, док тротоара углавном нема а ако и постоје они су неуређени.  

Бициклистички саобраћај је развијен само у равничарском делу и одвија се у оквиру коловоза.  

Од саобраћајних терминала у насељу, постоје железничка станица и бензинска станица, као и 

станица за точење течног нафтног гаса. Нема изграђене аутобуске станице, а њена се функција 

тренутно обавља преко стајалишта у централном делу насеља. 

 

                         
Железничка станица  Грделица                  Аутобуска  станица  Грделица                      Бензинска станица  

 

Водоснабдевање 

Грделица, подручје Плана, се тренутно снабдева водом за пиће из система за водоснабдевање 

који се заснива на захватању воде из Рупске реке. Овај систем састоји се од следећих основних 

елемената: 
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 Тиролски водозахват на Рупској реци;  

 Цевовод сирове воде од водозахвата до ППВ;  

 Постројење за пречишћавање воде (ППВ); 

 Магистрално-дистрибутивни цевовод чисте воде, профила С Ø200 mm, од ППВ до  

резервоара у Грделици; 

 Резервоар запремине 2х250=500 m
3
 и 

 Дистрибутивна мрежа. 

Водозахват и ППВ су ван подручја Плана, у селу Градишту на територији општине Власотинце. 

Што се тиче секундарне водоводне мреже на подручју Плана она је углавном у добром стању 

и задовољава по капацитету и квалитету. Проблем су цевоводи од салонита, азбест–цементне 

цеви, који не задовољавају санитарне стандарде. 

На КП бр. 318/5 КО Ораовица постоји бушени бунар који није у функцији а који је у ранијем 

периоду коришћен за водоснабдевање Грделице. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

На подручју Плана постојећа канализациона мрежа је углавном сепаратног типа те се овом 

канализацијом одвојено одводе отпадне и атмосферске воде. Постојећа канализациона мрежа је 

задовољавајућа што се тиче одвођења отпадних вода са подручја насеља Грделица.  

Грделица нема изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Комуналне отпадне воде се канализационим системом одводе ван Грделице до места излива у 

реципијент реку Јужну Мораву. У самом насељу постоје црпне станице за препумпавање 

отпадних вода из нижих подручја. 

Канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода излива се на више места у самом насељу 

у реципијент, реку Јужну Мораву. 

 

Енергетска инфраструктура  

Унутар границе обухвата плана се не налази траса ваздушног далековода и електроенергетска 

постројења која су у власништву ,,Електромреже Србије,,. У непосредној близини је траса 

далековода 110 kV бр.113/5 ЕВП Грделица-ХЕ Врла 3 и далековод 110 kV бр.1113 ТС Лесковац 

2-ХЕ Врла 3. 

Имајући у виду постојеће стање и положај постојеће средњенапонске и нисконапонске 

дистрибутивне мреже на овом подручју, у власништву ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак 

Електродистрибуције Лесковац налази се: 

 

Објекти и далековод 35 кV 

TC 35/10 kV/kV „Грделица“ напаја целокупно конзумно подручје обухваћено Планом. Главни 

правац напајања остварује се преко високонапонског ваздушног 35 kV далековода „Југ-

Грделица“.  

 

Објекти и далековод 10 кV 

Постојећа средњенапонска мрежа 10 kV напаја се из ТС 35/10 kV/kV „Грделица“. Мрежа је 

изведена мешовито, при чему је она надземно у делу преноса ван насељеног подручја, док је у 

градском језгру изведена подземно  електроенергетским кабловима средњенапонског нивоа. 

На подручју које покривају  ТС 10/0.4 кV/kV „ЖТП“, ТС 10/0.4 кV/kV „Данило Бошковић“, 

ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“, ТС 10/0.4 кV/kV „Пијацa“, ТС 10/0.4 кV/kV „Дом Здравља“, ТС 

10/0.4 кV/kV „Нова“, ТС 10/0.4 кV/kV „29.новембар“, мрежа је изведена електроенергетским 

подземним 10 kV кабловским водовима. 

Напајање ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ1“, ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ2“ и ТС 10/0.4 кV/kV „Кале“, је 

изведено мешовито, а попречна веза између ТС 10/0.4 кV/kV „Данило Бошковић“ и ТС 10/0.4 

кV/kV „Кале“ је такође урађена мешовито тј.подземно-надземним водом. Веза између ТС 35/10 

кV/kV „Грделица“ и СТС 10/0.4 кV/kV „Калаџици“ је такође урађена мешовито, при чему је 

излаз из ТС 35/10 кV/kV „Грделица“ изведен подземно до првог стуба , а потом надземно 

далеководом 10 kV ,,Палојце,, до ТС 10/0.4 кV/kV „Калаџици“. 
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Списак електроенергетских постројења ТС 10/0,4 кV/kV  са дефинисаним типом и укупном 

тренутном инсталисаном снагом, на подручју Плана са и припадајућим нисконапонским 

дистрибутивним изводима су:  

1. КБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Пијацa“  инсталисане снаге 400kVA,            

2. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“  инсталисане снаге 400kVA,                       

3. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Нова“    инсталисане снаге 400kVA,                        

4. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Дом Здравља-Амбуланта“  инсталисане снаге 630+400kVA, 

5. БТС ТС 10/0.4 кV/kV „Калајџијци“ инсталисане снаге 250kVA,                  

6. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „29.новембар“ инсталисане снаге 630kVA,            

7. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ-1“ инсталисане снаге 3x 160kVA,            

8. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ-2“ инсталисане снаге 1000kVA,            

9. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „ЖТП Грделица“ инсталисане снаге 160kVA,            

10. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Данило Бошковић“ инсталисане снаге 400kVA.           . 

Објекти и мрежа 0.4 kV 

Нисконапонска дистрибутивна ваздушна мрежа је изведена самоносећим изолованим 

кабловским снопом и неизолованим АлЧе неизолованим проводницима уграђеним на АБ 

стубовима висине 6m, постављеним у тротоарским површинама саобраћајница. 

Јавно осветљење изведено на нисконапонским дистрибутивним АБ стубовима уз саобраћајнице 

која су  горе наведена и она је у власништву је Града Лесковца. 

 

Топлификација – На територији Грделице, не постоји систем даљинског грејања, већ је 

грејање објеката локалног карактера претежно чврстим горивом. Изградњом гасоводног 

система Ниш – Лесковац – Врање чија траса прати путни правац Коридора Х, предвиђено је 

напајање Града Лесковца са приградским насељима, као и Власотинца, Предејана и Грделице.  

 

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

Обновљиви извори енергије – Коришћење обновљивих извора енергије на подручју Плана 

још увек није присутно.  

 

Телекомуникациона инфраструктура  

На простору обухвата Плана изграђена је централизована телекомуникациона мрежа која се 

састоји од кабловске телефонске канализације, подземне дистрибутивне бакарне кабловске 

мреже, спољашњих извода на ПТТ стубовима, разводне мреже и оптичких каблова који су 

повезани на магистрални правац Лесковац - Врање. Преко бакарне приступне мреже 

корисницима су доступне широкопојасне услуге: брзи интернет, ИП ТВ и другe услуге. 

Подручје је покривено сигналом мобилне телефоније. 

На предметној територији „Телеком Србија“ а.д. има следеће капацитете: 

 Кабловска телефонска канализација; 

 Подземна дистрибутивна бакарна кабловска мрежа; 

 Спољашни изводи на ПТТ стубовима и разводна мрежа, унутрашњи изводи у стамбеним 

објектима за вишепородично становање; 

 оптички каблови на агрегационом нивоу повезани на магистрални правац Лесковац – 

Врање, 

 Приступни чвор на неколико приступних уређаја; 

Карактеристика ТТ мреже је централизована мрежа са одређеним процентом двојничких 

прикључака, по којој се на директним прикључцима пружају савремене широкопојасне услуге: 

брзи интернет, ХД ИПТВ телевизија и друго. 
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Емисиона техника на брду Кале                 Зелена пијаца                                              Сточна пијаца                       

 

Комунални објекти 

Пијаце, гробља и управљање отпадом 

Зелена пијаца – У ужем подручју Грделице (варош), непосредно уз Сејаничку реку, постоји 

зелена пијаца која послује у оквиру система ЈКП „Грделица“. Локација постојеће зелене пијаце 

одређена је на основу Плана детаљне регулације за комплекс „Зелене пијаце“ у Грделици, као 

отворена зелена пијаца. Изграђених објеката за потребе пијаце нема, постављени су само 

монтажни објекти – тезги за продају. Простор је ограђен на западу према ул. Ђорђе 

Величковића транспарентном оградом, док према улици Речица на југу је ограда привременог 

карактера.  

Сточна пијаца – У границама обухвата Плана, на десној обали Козарачке реке, постоји 

неуређен и комунално неопремљен простор где се одвија купопродаја стоке. Обухвата 

КП.бр.1851/1,2 КО Грделица (село), површине око 23аri. По култури је шумско земљиште друге 

класе у корисништву је града Лесковца. 

Кванташка пијаца – У границама грађевинског подручја Плана не постоји кванташка пијаца. 

Хумано гробље – Гробље за сахрањивање становника насељеног места Грделица (варош) је на 

подручју сеоског насеља Дедина Бара, а део становника сахрањују се и на гробљу у КО 

Ораовица. Гробља су комунално неуређена, нису у систему надлежног комуналног предузећа и 

налазе се ван  обухвата Плана. 

Сточно гробље – У границама обухвата Плана не постоји сточно гробље. 

Управљање отпадом - Подручје Плана је у систему сакупљања и одвоза отпада на санитарну 

депонију "Жељковац". 

 

Површине и објекти остале намене  

Становање 

Постојећа организација становања унутар грађевинског подручја насељеног места Грделица 

представља доминантну намену и последица je досадашњег начина живота, потреба становника 

и већим делом плански дефинисаним смерницама. 

У грађевинском подручју Плана заступљено је вишепородично и породично становање. 

 

Вишепородично становање  

У обухвату плана заступљено је мање у односу на породично становање. Објекти су претежно 

сконцентрисан у насељском центру уз улица 29.новембра, Боре Пешића и Ђорђе Величковића, 

као вишепородични објекти са пословним садржајима у приземним етажама а мање као 

вишепородични објекти. 

Целина 1 

Вишепородични објекти спратности По+П+1, лоцирани су на простору између бившег 

фабричког комплекса ТИГ и ул. Ђорђа Величковића на КП. 

бр.133/3,133/4,133/5,133/6,133/7,133/8 и 133/9 КО Грделица (варош). Између објеката саграђени 

су пословни објекти-трговине спратности П (приземље). Вишепородично становање 

заступљено је и јужно од верског комплекса на КП.бр. 288/6, 288/7 и 307/5 КО Грделица варош, 

спратности По+П+3+Пк. 

Целина 3 

На комплексу "Радничка колонија" која се наслања на ул. Данило Бошковић, саграђени су 

вишепородични објекти, спратности По+П, на КП.бр.127/2, 127/3, 127/4 КО Грделица (варош). 

Представљају нетипичан вид вишепородичног становања, куће у низу, на јединственој 

грађевинској парцели, са директним излазом на јавну површину. 
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Вишепородично становање са пословањем  
Заступљени су садржаји пословања у виду (услуга, занати, трговине, канцеларијско пословање 

и сл).  

Целина 1 

Пословно стамбени објекат спратности П+4 лоциран је на КП.бр.133/2 КО Грделица (варош), 

источно од бившег фабричког комплекса ТИГ, као и на КП.бр.251/2 КО Грделица (варош), 

спратности П+4.  

Вишепородични стамбено пословни објекти различите спратности од По+П+1 до По+П+5), 

саграђени су на КП.бр. 192/3 и 192/4(По+П+3), 198/2, 197/4, 197/5 (По+П+1), 197/6, 251/3, 

263(По+П+3), 262/1 (По+П+4 доПо+П+5) КО Грделица (варош). 

 

Породично становање  
Породично становање заступљено је у (северни и источни део Плана – целина 1 и 2) као 

претежна намена, у (западни део плана-целина 3), као групација стамбених објеката и у (јужни 

део плана-целина 4), заступљен је један породични објекат.  

Целина 1 

Одлика породичног становања које се налази у источном делу плана између Сејаничке реке и 

реке Јужне Мораве је становање делимично саграђено на равном терену а већи део на 

денивелисаном терену, са јасно дефинисаним грађевинским парцелама и саобраћајном мрежом.  

Стамбени објекти су груписани у зоне са ободном регулационом мрежом, где поред стамбених 

објеката на грађевинској парцели изграђени су помоћни и пословни објекти. Преовладавају 

зоне породичног становања са слободностојећим објектима, мање двојни објекти и у низу. 

Заступљене су грађевинске парцеле састављене од више катастарских парцела, као и парцеле 

које немају адекватну ширину и површину за градњу самосталних објеката.  

Спратност постојећих објеката је од П до П+2+Пк. Морфолошки, стилски и по бонитету 

присутна је у великој мери уједначена градња, са оформљеном матрицом хоризонталне и 

вертикалне регулације, уједначене парцелације. Дуж корита реке Јужне Мораве грађевински 

објекти за становање налазе се у оквиру своје парцеле, док на парцелама поред Сејаничке реке 

приметни су помоћни објекти саграђени делимично на водном земљишту. 

Целина 2  
У централном делу целине заступљено је породично становање социјално угрожених 

категорија становништва ромско–неформално насеље, између ул. 7 јули и границе Плана. 

Започето је плански а настављенo je стихијски да се развија као линијска групација на 

денивелисаном терену, без јасно формираних парцела и типологије објеката, где на једној  

парцели постоје и више стамбених објеката. Различите су спратности, од вишеспратних чврстог 

бонитета до приземних монтажних слабог бонитета. Већина објеката немају излаз на јавну 

површину, већ прилаз до објеката је степеништем које прати конфигурацију терена.  

На простору између Козарачке реке и спортског центра на равном терену, налази се групација 

слободностојећих кућа, чврстог бонитета, спратности од П до П+1+Пк, на формираним 

грађевинским парцелама и излаз на јавну саобраћајницу.  

Северно од ромског неформалног насеља налазе се породични објекти на формираним 

грађевинским парцелама, чврстог бонитета, спратности По+П до П+1+Пк, са излазом на јавну 

површину.  

Карактеристика објеката јужно од ромског неформалног насеља је становање спратности 

П+1+Пк, осим једног који је П+2+Пк. Саграђени су на формираним грађевинским парцелама, 

на денивелисаном терену, колски теже приступачан, са уским стамбеним прилазима. 

Између пута за Сејаницу и корито Сејаничке реке, налази се групација породичних објеката, 

чврстог бонитета, спратности С+П+Пк и П+1+Пк, саграђени на формираним грађевинским 

парцелама. 

Целина 3  
Породично становање заступљено је у виду групација породичних стамбених објеката и то: 

Породично становање северно од пута, раније деоница регионалног пута Р-214 Грделица –

Лесковац, на денивелисаном терену, (западно и источно од комплекса Данило Бошковић), са 

слободностојећим објектима, спратности С+П+Пк и С+П+1. Због конфигурације терена гараже 

и пословно стамбени објекти саграђени су на самој регулацији као и поједини стамбени 
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објекти. Помоћни објекти су спратности С+П, П+1 и због конфигурације терена налазе се у 

дубини парцеле.  

У оквиру ове групације на т.з. „Бугарска караула“ налази се породични стамбени објекат. 

Породично становање на КП.бр. 3537/1, 3562/2 , 3562/1КО Грделица (село), које се ослања на 

некадашњи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац, спратности П+1. 

На К.П. бр. 3538 и 3539 КО Грделица (село), налазе се породични објекти, спратности П, П+1, 

са помоћним објектима на катастарској парцели.  

Групација приземних објеката за становање, слабог бонитета, налази се земљишту железнице–

које се ослања на некадашљи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац . 

Две групације објеката за породично становање ослоњене су на парцелу железнице, и без 

излаза су на јавну површину. Једна групација ових објеката је чврстог бонитета, спратности П, 

осим једног који је П+1+Пк, док је друга групација породичних објеката спратности П+1, 

чврстог бонитета и ближе пруге.  

Од појединачних стамбених објеката на земљишту железнице је објекат вишепородичног 

становања П+1 за раднике железнице. 

Западно од државног пута II Б реда број 438 Грделица –Власотинце, налази се групација 

породичних објеката на денивелисаном терену у подножју брда Кале. Објекти су грађени као 

слободностојећи на парцели, чврстог бонитета, спратности П+1+Пк – до П+2 са помоћним 

објектима на парцели. 

Између државног пута II Б реда број 438 Грделица –Власотинце и Козарачке реке је породично 

становање, спратност објеката је од По+П+Пк и П+1 који је делимично саграђен на водном 

земљишту Козарачке реке. 

Целина 4 

У оквиру пољопривредног земљишта саграђен је један приземни породични стамбени објекат, 

од чврстог материјала, без излаза на јавну површину. 

 

Породично становање са пословањем 

Заступљено је претежно у насељском центру а мањи део у западном делу Плана. 

Целина 1  
У југозападном делу целине између реке Јужне Мораве и ул. Радничка, налазе се објекти 

(груписани као низ, или као двојни, мање слободностојећих), спратности По+П+1, По+П+Пк, 

чврстог бонитета. Становање са пословањем које се наслања на улицу Ђорђа Величковића, 

преко пута зелене пијаце П+1+Пк , чврстог бонитета, између ул. Боре Пешића и реке Јужне 

Мораве, По+П+1 чврстог бонитета и јужно од новог Дома здравља, П+1 до П+2, чврстог 

бонитета. 

Целина 3 

Породично становање са пословањем као изоловани објекат заступљено је на земљишту 

железнице и наслања се на некадашњи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац. Објекат је 

чврстог бонитета, спратности П+1. 

Становање са пословањем налази се између пруге и реке Јужне Мораве, спратности П+1, 

чврстог бонитета као и између некадашњи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац и корито 

реке Јужне Мораве, спратности П+1, чврстог бонитета (објекти становања саграђени на водном 

земљишту).  

Стамбено пословни објекат на самој регулацији II Б реда број 438 Грделица–Власотинце 

П+2+Пк, чврстог бонитета. 

 

Комерцијално пословни садржаји  

Kомерцијални садржаји као претежнa наменa и пратеће функције од општег значаја 

(пословање, угоститељство, туризам, трговина, култура, занатство и сл.), сконцентрисани су 

претежно у оквиру насељског центра. Грделица нема јасно наглашен центар као посебна 

целина већ су садржаји распоређени дуж главних путних праваца. Одређене услуге заступљене 

су дуж главних путних праваца у оквиру објеката породичног становања. 

Од угоститељских објеката значајно место у насељском центру има –хотел саграђен на 

КП.бр.140 КО Грделица Варош, спратности П+2+Пк (смештајни капацитети) и ресторански део 
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спратности П(приземље), који тренутно није у функцији. На парцели 139 КО Грделица (варош) 

саграђени су пословни објекти висине П, и П+Пк, поред самог хотела.  

У непосредној близини налази се угоститељски објекат на КП.бр. 133/11КО Грделица (варош), 

спратност објекта је П, саграђен је од чврстог материјала. 

Комерцијално- услужне делатности-бензинска станица на углу ул.Боре Пешића и Милентија 

Поповића на КП.бр. 259/1 и 252/2 КО Грделица (некада Пољопривредна задруга). 

Угоститељски објекат заступљен је у ул. 29 новембар у близини вртића, спратности 

По+П+1+Пк. 

Елементи линијског центра присутни су дуж ул 29. новембра и некадашњег регионалног пута 

Р-214 Грделица –Лесковац, са централним и комерцијалним садржајима. 

Линијски центри –пословни објекти (услужне делатности, сервиси), налазе се између корита 

Козарачке реке и ДП IIБ реда бе.438-Грделица –Власотинце, као и угоститељски објекти у 

подножју брда Кале који се наслањају на поменути државни пут. 

Угоститељски објекти лоцирани су и између реке Јужне Мораве а делимично својим габаритом 

саграђени на водном земљишту у ул. Боре Пешића. Максимална спратност објеката је П+1, 

грађени су од чвстог материјала као и појединачни објекти спратности П(приземље). 

Комерцијални садржји у непосредној близини комплекса Данила Бошковића на старом путу 

Лесковац –Грделица, претежно чврстог бонитета и спратности П(приземље). 

Комерцијални садржји у виду трговина и услуга заступљени су на КП.бр. 192/5(П+1),  на 

КП.бр. 199/2, 3 (По+П) и 252/4 (П), као и приземни пословни објекти саграђени на КП.бр. 

197/3КО Грделица, налазе се северно и јужно, уз вишепородични објекат на КП.бр.197/6 КО 

Грделица варош.  

Трговине и услуге постоје дуж улице Ђорђа Величковића на КП.бр. 131/1 КО Грделица 

(варош), између вишепородичних објеката и уз објеката вишепородичног становања. 

Спратности П и чврстог су бонитета. 

Дуж источне стране ДП IIБ реда бр.438-Грделица–Власотинце, постоје садржаји у виду услуга 

и сервиса (бензинска и гасна станица), чврсти објекти максималне спратности По+П+1, и лево 

од пута комплекс са објектима привременог карактера, за потребе извођача радова на изградњи 

деонице Коридора Х. 

 

Пословно стамбени комплекс 

Уоквиру насељског центра саграђен је пословно стамбени комплекс. Налази се на углу улица 

Боре Пешића и Милентија Поповића, у непосредном контакту је са вртићем. Објекти су у низу 

спратности П+1 у једном делу, а јужни део низа је спратности П.  

 

                      
Становање„Бугарска караула“       Становање на земљишту железнице            Становање на водном земљишту                                        

 

                        
Становање у подножју брда „Кале“                                              Радничка колонија 
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                                                                Ромско - неформално насеље 

 

          
                                                      Породично становање са пословањем 

 

                
Вишепородично становање        Вишепородично становање са пословањем           Пословање       

 

                                                
                                                         Пословно стамбени објекти у низу 

 

Привредне делатности и туризам 

Грделица спада у групу малих индустријских центара који се налазе у зони Коридора Х. 

Становништво се углавном бави услужним делатностима, у мањој мери пољопривредом и то 

претежно воћарством, док су постојећи индустријски капацитети девастирани а туристички 

потенцијали минимално искоришћени. Постојеће стање индустрије карактерише одсуство 

савремених просторних модела за развој, али просторна организација некадашње индустрије на 

планском подручју – постојећи фабрички комплекси „ТИГ“ и „Данило Бошковић“, без 

привредне активности представљају потенцијал за трансформацију и привлачење „brownfield“ 

инвестиције. 

 

Привредни комплекси без привредне активности 

Бивши фабрички комплекс без привредне активности „ТИГ“ – Лоциран је претежно на равном 

терену, на површини од 3,2ha на КП. бр. 134 КО Грделица (варош) На западу ограничен је 

Козарачком реком а на северу Сејаничком реком. Наслања се на ул. Радничка која се поклапа са 

трасом раније деонице регионалног пута Р – 214 Грделица –Лесковац. Постојећи привредни 

објекти на комплексу су одређени по бонитету као чврсти, спратности од П, П+1, до П+2 и 

управна зграда По+П+1. Евидентиран је само један објекат слабог бонитета. Претежно су 

зидани објекти (привредни објекти, управна зграда, складишта, помоћни објекти, димњак), 
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само два објекта су са надстрешницом. Део објекта пословне зграде „РАД“ Грделица налази се 

на КП.бр. 134 КО Грделица (варош). У оквиру фабричког комплекса „ТИГ“ налази се објекат 

Дома културе Грделица који се наслања на ул.Радничка.  

На КП.бр.131КО Грделица Варош, налази се комплекс грађевинског предузеђа „РАД“ Грделица 

– у стечају са излазом на ул. Ђорђа Величковића. Омеђен је зоном становања на југу, на западу 

комплекс „ТИГ“ – а и регулацијом корита Сејаничке реке. Постојећи објекти су претежно 

чврстог бонитета спратности П и управна зграда П+Пк.  

Бивши комплекс „Данило Бошковић“ – ослања се на некадашњи државни пут, раније деоница 

регионалног пута Р – 214 Грделица –Лесковац, лоциран северно од пута и заузима површину од 

2,49 ha. Објекти су чврстог и мешовитог бонитета, спратности П. 

 

                                                                 
Привредни комплек Данило Бошковић                                                                           Привредни комплекс ТИГ Грделица 

 

Привредни комплекси са привредним активностима 

Дуж приступне саобраћанице ка некадашњем магистралном путу М1, формирана је мања радна 

зона са неколико објеката претежно услужних делатности (сервиси, бензинска станица), као и 

непосредно поред реке Јужне Мораве уочене су привредне активности. 

 

Туризам  

Представља перспективну развојну шансу за насељено место Грделицу као секундарни 

туристички центар, комплементарну другим привредним гранама.  

Основни потенцијали планског подручја за развој туризма су Грделичка клисура, хидрографски 

– река Јужна Морава, затим шума на брду Кале, као и археолошки локалитет, као и природне 

погодности за развој риболовног туризма.  

Насељено место Грделица одликује пре свега одличан геостратешки положај, квалитетна 

природна и антропогена база за развој туризма који су недовољно искоришћени, смештајни 

капацитети нису на задовољавајућем нивоу, ни по квалитету ни по квантитету.  

Присутан је културно – манифестациони туризам (сликарска колонија у Грделици) и спортско-

рекреациони (Грделичка регата) која промовише Грделичку клисуру и реку јужну Мораву. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште 

Заузима површину од 1,47hа , или 1% од укупне површине  и налази се у југоисточном делу 

обухвата плана у непосредној близини породичних и вешепородичних објеката, и представља 

ресурс за планску градњу. 

 

Сакрални објекти 

Од сакралних објекат  у насељском центру налази се комплекс православне цркве св. Јована 

Крститеља, подигнута 1937. године. У оквиру комплекса налазе се црквени конак и помоћне 

зграде. 

 

Пољопривредне површине  
Пољопривредне површине у обухвату Плана су заступљене на око 37,71ha или 27,86% од 

укупне површине. Њихово учешће у укупном билансу површина је значајно и представљају 

битан привредни ресурс, али и битан ресурс неизграђеног земљишта за потребе развоја других 

намена.У оквиру обухвата налази се постојеће пољопривредно земљиште ораовачког атара, 

које се користи за ратарство и повртарство, а на коме се планира формирање нове радне зоне.  
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Пољопривредно земљиште обухваћено је: услед потребе за новим површинама за изградњу пре 

свега нове радне зоне, али и објеката инфраструктуре и јавне намене; у циљу формирања 

грађевинских блокова и формирања неопходних саобраћајних коридора 

Евидентни су појединачни стамбени објекти са појединачним привредним комплексима у 

окружењу. 

 

Шумско земљиште 

Обухваћено је како би се заштитило, сачувало и делом трансформисало у јавно 

зеленило.Обухвата површину од 13,54hа односно 10 % од површнне обухвата плана и 

заступљено је на брду Kале и у источном делу обухвата Плана. Просторно пејзажни објекти у 

оквиру насељеног места (паркови и друге уређене и неизграђене површине у насељима, у 

производним комплексима, на комплексима јавних служби, индивидуални вртови и сл) који су 

повезани линеарним појасевима зеленила око водотокова и саобраћајница, заједно са шумом и 

шумским земљиштем чини јединствени систем зелених површина са основним функцијама: 

декоративно-обликовном, социјално-друштвеном и санитарно–хигијенском.  

 

Водно земљиште  
У обухвату Плана, чине реке Јужна Морава, Козарачка и Сејаничка река. Јужна Морава је 

дугачка 295 km и тече углавном смером југ-север, од македонске границе до централне Србије, 

где се среће са Западном Моравом код Сталаћа и ствара Велику Мораву. Козарачка река, десна 

притока Јужне Мораве, од свог извора на Чемернику – изнад села Бајинци – до насеља Рупља 

зове се Бајинска река, од Рупља до места Градишта носи назив Рупска река, а у даљем току – до 

уливања у Јужну Мораву, у Грделици, назива се Козарачка река. Козарачка (Рупска) река је 

најдужа притока Јужне Мораве која извире на Чемернику. Сејаничка река је бујични поток који 

се у Грделици улива у Козарачку реку. Корито Јужне Мораве и остали већи део кoрита 

Козарачке и Сејаничке реке, кроз грађевинско подручје, су нерегулисани и неуређени. 

Неуређеност представља последицу интеграције природних и антропогених фактора. Природни 

фактори манифестују се бујном вегетацијом у кориту водотока, док се утицај антропогених 

фактора огледа у нередовном чишћењу, уклањању и проређивању вегетације. 

Водотоци који су обухваћени Планом (Јужна Морава, Козарачка и делимично Сејаничка река), 

према расположивим подацима немају изведене регулације корита, што намеће потребу за 

дефинисањем неизграђеног приобалног простора или саобраћајнице за прилаз механизације 

ради спровођења одбране од поплава и извођење радова на регулацији и чишћењу корита река 

од наноса. 

На основу података из Плана за проглашење ерозивних подручја на територији општине 

Лесковац, који је септембра 2007 год. израдио институт за водопривреду " Јаарослав Черни" АД 

Београд, на подручју ПГР-а имамо појаву средње и врло слабе ерозије. 

У обухвату плана не постоје зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

У непосредној близини корита реке Јужне Мораве на КП.бр. 3528/2 у КО Грделица село, 

површине 0,05 ha, налази се извештајна аутоматска хидролошка станица површинских 

вода „Грделица“, Републичког хидрометеоролошког Завода Србије и користи се за мониторинг 

вода-односно прикупљање података о стању нивоа вода, количини и квалитету површинских 

вода. Индекс заузетости на грађевинској парцели износи 12%. 

 

                              
Козарачка  река                                         Сејаничка река                                           Река Јужна Морава 
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Хидролошки подаци 

По одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС“, бр.83/10) река Јужна 

Морава припада водама I –ог реда“; 

Остали водотоци у обухвату плана су Козарачка река са Сејаничком реком као притоком и исти 

су водотоци II реда. 

Према подацима РХМЗ Србије за реку Jужну Мораву (број 922-1-71/2015.год. од 

10.02.2015.год.) и Рупску реку (назив за горњи ток Козарачке реке, број 92-1-1-307/2011 од 

13.04.2011.год.) као и из Водопривредне основе Србије (Сл.гл. РС бр.11/2002.год. од 

07.03.2002.год., оријентациони карактеристични протицаји за реке Јужна  Морава (х.с. 

Грделица) и Козарачка река су: 

-река Јужна Морава(хидролошка станица Грделица) 

Q0,1%=976 m
3
/s; Q1%=687,00 m

3
/s; Q2%=604 m

3
/s; Qsr=25,29 m

3
/s; Qmin 95%=1,45 m

3
/s; 

-Рупска река (горњи ток Козарачке реке) 

Q0,1%=121m
3
/s; Q1%=68,1 m

3
/s; Q2%=55,9 m

3
/s;  Qsr=0,91 m

3
/s;  Qmin 95%=0,091 m

3
/s; 

Река Јужна Морава у највећем делу на територији града Лесковца је уређена у делу одбране од 

поплава, изградњом левообалског насипа од старог пута Лесковац-Грделица (код Велике 

Грабовнице), до улива Јабланице код села Грданице, у дужини од 28191m. 

На простору обухвата плана генералне регулације насеља Грделица, корито реке Јужне Мораве 

није регулисано и не постоје одбрамбени насипи у систему одбране од поплава. 

Козарачка река нема регулисано корито али постоји пројекат његове регулације. До реализације 

овог пројекта, код појава великих вода угрожена су села Тупаловце и Грделица као и асфалтни 

пут на релацији Грделица-Козаре-Власотинце. Дужина речног корита Козарачке реке од села 

Тупаловце до ушћа у реку Јужну Мораву износи око 4,5km од чега кроз село Грделица је 0,8 km 

и варош Грделица око 2,0 km. На овом потезу река има плитко корито, доста меандрира и често 

плави околно пољопривредно и грађевинско земљиште. Посебан проблем за отицање великих 

вода представља постојећи мост у вароши Грделица, као и неодговарајући профил река на 

месту бетонског прага и захвата воде за потребе ТИГ-а, чиме је од плављења услед великих 

вода посебно угрожен простор Грделица варош дуж леве обале реке у дужини око 300 m 

узводно од моста. 

За Сејаничку реку, леву притоку Козарачке реке чији доњи ток и ушће се налазе у простору 

Грделица варош, не постоје одговарајући хидролошки подаци и подаци о евентуалним 

поплавама на овом подручју. Корито реке је регулисано од њеног ушћа узводно око 300 m. 

 
Табела бр.3. Постојећа намена површина у оквиру граница ПГР Грделица  
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1. Породично становање 26,84 19,8 

2. Неформално становање 2,57 1,90 

3. Вишепородично становање 0,39 0,29 

4. Пословање   3,41 2,53 

5. Пословање са породичним становањем 0,07 0,05 

6. Породично становање са пословањем 1,88 1,39 

7. Вишепородични стамбено пословни објекти 0,40 0,30 

8. Привредни  комплекси 6,26 4,50 

9. Верски комплекс 0,95 0,70 

10. Неизграђено земљиште 1,47 1,00 
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1. Саобраћајне површине 10,60 7,83 

2. Железница 4,12 3.04 

3. Зеленило 1,01 0,75` 

4. Дечја заштита -вртић 0,46 0,35 

5 Администрација и управа 0,39 0,29 
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1.5.Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту у 

просторно-планској и урбанистичкој документацији 

Ha предметном подручју Плана нема утврђених непокретних културних добара, али налазе 

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 са историјским или архитектонским вредностима; споменици, бисте, спомен–плоче и 

друта спомен–обележја, посвећена значајним личностима и догађајима такође уживају 

претходну заштиту, на основу евидентирања у службеној документацији Завода у складу са 

Законом. 

Непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту и добра која поседују 

споменичка својства не смеју се уништити или оштетити, нити се без сагласности 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 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. Планом генералне регулације насељеног места 

Грделица треба превасходно дефинисати место културног наслеђа у Плану, затим утврдити начелне, 

опште услове и мере заштите, као и поступак прикупљања и обраде података и израде посебних 

услова и мера заштите. 

 

ПРЕГЛЕД ДОБАРА СА СПОМЕНИЧКИМ СВОЈСТВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГРДЕЛИЦА 

 

Ha подручју обухваћеном Планом генералне рeгупације насељеног места Грделица, у тренутку 

добијања захтева за издавање услова од значаја за предметни План, прeма документацији која 

се чува у Заводу за заштиту спомeника културе Ниш, нема утврђених непокретних културних 

добара, a налази се више добара која су евидентирана да имају споменичка својства.  

Положај објеката који су под претходном заштитом приказани су на посебном графичком 

прилогу бр.11. Карта непокретних културних добара. 

 

ДОБРА КОЈИ ПОСЕДУЈУ СПОМЕНИЧКА СВОЈСТВА НА ТЕРИТОИРИЈИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГРДЕЛИЦА 

6. Посебне намене 0,36 0,27 

7. Образовање 0,62 0,46 

8. Комуналне делатности 0,61 0,46 

9. Здравствена заштита 0,26 0,19 

10. Социјална заштита 0,13 0,09 

11. Спорт и рекреација 3,21 2,38 

12. Хидролошка станица 0,05 0,04 

13. Јавне површине за заједничко коришћење 1,69 1,25 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 67,75 49,86 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 15,48 11,43 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 13,54 10,00 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 37,71 27,86 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 66,73 49,29 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР ГРДЕЛИЦА 135,00 100 
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Црква Св. Јована Крститеља,  

у улици 29.новембра, на кп.279/1 

 

Настала је у првој половини ХХ века, тачније грађена је од 1935 до 1940. године, као задужбина 

индустријалаца Јована П. Јовановића, мада је званично освећена 1937.године. На пројекту 

храма најпре је радио Лесковачки архитекта Бранко Тасић, али је архитектонско решење дао 

архитекта Миомир Коруновић из Београда. Основа цркве је византијски уписани крст са 

осмоугаоном централном куполом и још две мање куполе на бочним странама припрате. Храм 

је у потпуности осликан и дело је руског сликара Ивана Дакија, док је иконостас у дуборезу 

дело Нестора Алексијевића. 

 

Фабрички комплекс–ТИГ–текстилна индустрија Грделица–стара фабрика вунених тканина, 

плетива и предива Јовановића и Поповића. 

 

                                                             
Зграда радничке колоније                                Западна фабричка зграда                        Угао Радничке и  Д. Бошковића   

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                
             Фабрички комплекс поглед из                    Фабрички комплекс ТИГ   

             Радничке улице                                        

 

            
                        Фабрички комплекс ТИГ 

 

                                                                     
                                                           Управна зграда фабрике ТИГ 
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Фабрички комплекс обухвата објекте који се налазе на К.П. 134, у улици Радничка бб, као и 

објекти старе радничке колоније који се налазе на К.П. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4 и 128, у ул. 

Данила Бошковића бр. 2, 4 и 6. 

Фабрички комплекс који се налази на катастaрској парцели 134, К.О. Грделица, почео се 

развијати још 1894. године. Тада се на овој локацији налазила фабрика гајтана-поточара са 70 

чаркова коју је основао Мика Јанковић, пошто је иступио из прве лесковачке фабрике. Након 

десет година пословања продао ју је Глигорију Јовановићу и Милану Поповићу, сину Антона 

Тонке Поповића, једног од оснивача прве фабрике гајтана у Лесковцу, тачније у селу 

Стројковце 1884. године.  

Нови власници су реновирали фабрику и 1905. године отворена је нова фабрика вунених 

тканина, плетива и предива. 

Фабрика је од оснивања неколико пута проширивана, али је највеће повећање капацитета 

спроведено 1926. године, када су саграђене нове фабричке зграде од армираног бетона. 

Погонску снагу фабрике, 30-тих година ХХ века, давале су две парне машине од 500КS и 

водена турбина од 70 КS. Фабрика је функционисала све до 2011. године, када је престала са 

производњом и банкротирала. Вредност градитељских дела у архитектонском и историјском 

смислу је евидентна. Њихово се очување и презентовање мора увек сагледавати кроз очување 

амбијенталне целине коју они чине. Изградња нових објеката се мора планирати искључиво као 

интерполација садржаја у једну амбијенталну целину уз апсолутно поштовање њених 

особености. 

 

 
Водоторањ-на путу ка железничкој станици, у непосредној близини  реке Јужне Мораве на к.п.3460/1. 

 

Археолошки локалитет Кале, налази се на на  К.П. бр. 2286, 2287/1, 2287/2 и 2289/8. 

 

ПЛАНСКИ ДЕО  

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1.Концепција уређења и изградње  

Израдом ПГР –а за насељено место Грделица, испоштоване су обавезе, услови и смернице из 

важећих планских и других развојних докумената које је усвојила Скупштина града Лесковца, а 

стратешки циљеви дефинисани овим документима у великој мери определили су концепцију 

уређења, заштите и начин коришћења површина у обухвату насељеног места.  

Концептуално решење просторног размештаја функција, у највећој мери поштује затечено 

стање и принципе организације, традиционално заступљене у насељеном месту.  

Концепција изградње и уређења заснива се на унапређењу постојећих и увођење нових 

функција у насељу.  

Неопходно је нагласити да квалитетну базу развоја представља постојећа матрица и начин 

изградње, будући да су настајали плански, углавном контролисани кроз претходни период, не 

спонтаном и стихијском изградњом. Тенденција промена усмерена је ка рационалнијем 

коришћењу простора и обезбеђењу нових површина, углавном за радне комплексе. 

Најинтензивније промене у простору иницира гравитациона зона ауто–пута, те се из тог 

разлога, због веома доброг положаја и везе планира формирање новог радног комплекса, у 

јужном делу обухвата Плана на Ораовачком пољу. 

У обухвату Плана и у непосредно окружење налазе се или су планирани садржаји који имају 

регионални, национални и међународни значај (железничка пруга, планирана траса брзих 

пруга, планирана траса разводног гасовода, река Јужна Морава, саобраћајни (Коридор Х). 
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Планирану намену простора у оквиру грађевинског подручја одликује доминантно учешће 

стамбених и радних површина. Становање се планира на слободним неизграђеним површинама 

на истоку обухвата Плана и на пољопривредном земљишту и то оба типа: породично и 

вишепородично. Поред ових основних, планом се предвиђа и задржавање и унапређење јавних 

функција, размештање комерцијалних садржаја у оквиру карактеристичних целина насељеног 

места и дуж главних путних праваца. Адекватном квалитету живота и рада доприноси и 

планирана мрежа зелених и површина намењених рекреацији, као и мрежа инфраструктурних и 

комуналних објеката и површина. 

У функцији рекреативног спорта, на подручју Грделице планирају се спортски терени. Погодни 

простори за изградњу трим стаза, бициклистичких стаза и терена за „мале спортове“ су 

спортски комплекс, подручје брда Кале и обале реке Јужне Мораве. У обухвату Плана у 

функцији одмора и рекреације су и друге уређене зелене површине.  

У функцији развоја туризма планирано је уређење и обележавање као и претходна заштита, 

археолошка истраживања локалитета Кале, где је планирано спровођење обавезном израдом 

ПДР-а, а у складу са условима надлежне установе за заштиту непокретних кулурних добара. 

Пољопривредно земљиште у обухвату Плана намењује се за грађевинско земљиште за зону 

привређивања и породичног становања, у делу инфрструктурних система (магистрални гасовод 

и железничка пруга) има улогу зеленог заштитног појаса. 

Све промене у простору прате и капацитети инфраструктуре, којима је обезбеђено 

функционисање планираних садржаја.  

Планира се унапређење саобраћајног решења и паркирања. Формирана саобраћајна мрежа у 

изграђеном делу насеља употпуњује се недостајућим попречним везама, уз корекцију габарита 

појединих стамбених улица и прилаза. Формира се нова улична мрежа у планираној радној 

зони и повезује се са постојећим државним путем. Одређен је положај новог моста преко реке 

Јужна Морава и повезивање нове радне зоне са некадашњим државним путем Ораовица –

Грделица, чиме би се преусмерио теретни саобраћај из насељског центра. 

Издваја се пешачки и бициклистички саобраћај, свуда где је то могуће, а обавезно на главној 

улици где је интезиван моторни саобраћај.  

Питање мирујућег саобраћаја решавано је упоредо са променама у простору, приликом нове 

изградње, реконструкције и промене намене и одређене су три локације за јавни паркинг 

простор, као паркинг простор потребе објекта администрације и управе.  

Од планираних терминала одређена је локација аутобуске станице која се наслања на државни 

пут и зону привређивања. Насеље се повезује са планираним садржајима на простору у 

северном делу плана где се планира проширење спортског центра, поред реке и нова парковска 

површина.  

Већина садржаја у обухвату Плана реализују се директно према смерницама из ПГР за 

насељено место Грделица.  

За уређење нових радних зона, као и за изградњу нових вишепородичних објеката и 

комерцијалних садржаја, на неизграђеном грађевинском земљишту, обавезна је израда Пројекта 

за урбанистичко архитектонску разраду локације. Урбанистички пројекат је обавеза и за објекте 

од значаја за локалну самоуправу, изградња нове аутобуске станице, уређење зелене пијаце и 

комплекса спорта и рекреације.  

Прописује се обавезна израда ПДР за регулацију корита река Јужна Морава и Козарачка у циљу 

заштите од поплава и ПДР за планирану трасу брзих пруга. 

За просторе који нису детаљније разрађивани или представљају девастирано грађевинско 

земљиште односно изграђено- неформално ромско насеље, прописује се обавезна израда Плана 

детаљне регулације. Шумско земљиште у обухвату плана има функцију заштите од ерозије 

земљишта и повезује се у јединствен систем са планираним зеленилом у насељу.  

 

2.2. Подела на урбанистичке целине и зоне 

Имајући у виду постојеће урбанистичке карактеристике простора, претежне намене, као и 

планску документацију на основу које је вршена реализација у претходном периоду, у обухвату 

ПГР –е издвајау се 4 (четири) просторне целине. 
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Просторне целине физички су ограничене саобраћајницама, железничким земљиштем и корита 

река Јужне Мораве, Козарачке и Сејаничке.  

Граница грађевинског подручја и подела на целине дата је у графичком прилогу бр. 4. Граница 

обухвата плана и подела на урбанистичке целине. 

 

Целина 1 П= 50,00ha  
Обухват – Просторни положај целине одређен је у југоисточни део плана, у КО Грделица 

(варош) већи део и мањи део у КО Дедина бара. Границу целине на западу представља осовина 

Козарачке реке, северну осовина Сејаничке реке, река Јужна Морава на југу и источна граница 

се поклапа са границом обухвата Плана.  

 

Јавне површине и објекти на грађевинском земљишту 

 
Образовање-основно и средњешколско и школска радионица 

Планира се задржавање постојећих комплекса основне и средње школе и школске радионице, у 

катастарским границама и унапређење недостајућим садржајима.  

Дечја заштита –вртић 

Комплекс и претежна намена вртића се задржавају, планира се уређење комплекса и 

формирање грађевинске парцеле. 

Здравствена заштита – Дом здравља, апотека и Стари Дом здравља  

Постојећи објекти задржавају се у границама постојећег габарита и волумена, осим старе 

амбуланте за раднике ТИГ-а која се уклања и простор се приводи планираној намени-јавни 

паркинг простор. Планирано је формирање грађевинских парцела и линије разграничења 

између Дома здравља и Старог Дома здравља.  

Објекти културе–Дом културе  

Објекат Дома културе се задржава на постојећој локацији уз могућност доградње по вертикали, 

у складу са условима из Плана и услова надлежног Завода за заштиту споменика културе.  

У оквиру објекта обезбедити потребне капацитете за смештај библиотечког фонда у складу са 

условима из Плана. Планира се формирање грађевинске парцеле и дефинисање линије 

разграничења између објекта културе и фабричког комплека ТИГ-а, израдом Пројекта 

препарцелације. 

Администрација и управа-управна зграда ЈКП Грделица, пошта, објекат ПУ и службе 

локалне самоуправе 

Постојећи објекти администарције и управе, поште, управна зграда ЈКП Грделица, задржавају 

се на постојећим локацијама и унапређују према условима из Плана за ову намену објеката.  

Административна зграда органа локалне самоуправе и ПУ, задржава се у оквиру постојећег 

габарита са могућношћу доградње по вертикали. Комплекс се партерно уређује и у залеђу 

постојећег објекта планира вишенаменски паркинг простор.  

Планира се формирање грађевинске парцеле ЈКП Грделица и дефинисање линије разграничења 

између комплекса и зоне породичног становања израдом Пројекта препарцелације. Обавезна 

израда КТП (приликом израде Пројекта), јер су евидентна неслагања између фактичког и 

катастарског стања у зони становања.  

Објекат поште који се налази у центру насеља задржава се у оквиру постојећег габарита и  

волумена.  

Просторно пејзажни објекти-јавне намене 

Задржавају се постојеће зелене површине и формирају нове у виду парковског, уличног и 

заштитног зеленила. Задржава се постојеће јавно зеленило код Дома здравља, постојеће зелене 

површине код школског комплекса, зеленило и споменик поред административног објекта, 

линијско зеленило у насељском центру, зеленило између реке Јужне Мораве и ул. Боре 

Пешића. Планира се озелењавање површина- јаркова за прихват бујичних вода. Уређење јавних 

зелених површина вршити према Пројекту уређења где ће се дефинисати сви садржаји. На 

неизграђеним парцелама у грађевинском подручју у непосредној близини планираног 

вишепородичног становања, планирана је изградња парка са садржајима за рекреацију и игру 
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деце, озелењавање, пешачке стазе. За реализацију парка обавезна израда Пројекта 

препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Саобраћајна и комунална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Планира се изградња нове саобраћајне мреже у новопланираној зони породичног становања, 

регулација постојеће саобраћајне мреже и проширење, проширење стамбених пролаза, 

обезбеђивање пешачких комуникација. Планира се изградња кружне раскрснице на укрштању 

између државног пута II Б реда број 438 Грделица и некадашњег регионалног пута Р-214 

Грделица –Лесковац. На јавним површинама поред постојећих вишепородичних објеката 

формирају се јавни паркинг простори, западно од црквеног комплекса, и два у насељском 

центру а према графичком прилогу- бр. 6. План намена површина.  

Јавне блоковске површине  

Све површине ван катастарских габарита постојећих вишепородичних, пословних, објеката-

гараже, задржавају се и уређују као јавне, зеленилом, урбаним мобилијаром, јавни паркинг 

простор, простор за игру деце, према условима из Плана за ову намену, израдом Пројекта 

партерног уређења. За постојеће гараже које се планом задржавају у постојећем габариту и 

волумену у висини П (приземље), парцела се формира израдом Пројекта препарцелације. 

Затечени објекти слабог бонитета на овим површинама се уклањају, у складу са графичким 

прилогом бр.6. План намена површина.  

Јавне блоковске површине нису предвиђене за даљу изградњу објеката високоградње, гараже и 

осталих објеката. 

 

Комунална инфраструктура и објекти 

Зелена пијаца 

Задржава се плански формирана зелена пијаца на постојећој локацији између улица Речица и 

Ђорђа Величковића и комплекса ЈКП „Грделица“. Пијачна површина се уређује, изградњом 

пијачних садржаја, ограђује се и формира грађевинска парцела .  

 

Остале површине и објекти на грађевинском земљишту 
Породично становање 

Планира се задржавање постојећих зона породичног становања у западном и југоисточном делу 

целине, са изграђеним претежно слободностојећих, мање двојним и објекти у низу, и њихово 

унапређење кроз повећање животног стандарда, повећање стамбеног простора, према 

параметрима дефинисаним за зону породично становање.  

Грађевинске парцеле породичног становања које се налазе на потесу између улица Боре 

Пешића и 29 Новембар без директан излаз на јавну саобраћајницу, остварују излаз на ул. 29 

Новембар преко јавне блоковске површине. 

У новим зонама за породично становање у оквиру грађевинског подручја и по ободу насеља 

које су биле у функцији пољопривреде у складу са дозвољеним параметрима на формираним 

грађевинским парцелама, планирана је изградња објеката (стамбених, пословних, привредних, 

помоћних). 

Породично становање са пословањем 

Планира се задржавање постојећих зона породичног становања са пословањем, између реке 

Јужне Мораве и ул.Радничка, између реке Јужне Мораве и ул. Боре Пешића, јужно од Дома 

здравља и ул. Ђорђа Величковића, и њихово унапређење према параметрима дефинисаним за 

ову зону. Смернице за изградњу, доградњу у постојећим зонама породичног становања са 

пословањем издају се директно према условима из плана, а у оквиру довољеним параметрима. 

Парцелација и препарцелација земљишта у складу са правилима из Плана, уз нужне корекције 

при формирању јавних површина.  

Пословање са породичним становањем 

Задржава се пословно стамбени комплекс који се налази на углу улица Боре Пешића и 

Милентија Поповића и унапређује се према смерницама из Плана. Даје се могућност доградње 

приземног дела објекта за једну етажу, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта и решење 

паркирања на јавном паркинг простору. 
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Вишепородично становање 

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

Плана. Не предвиђа се доградња објеката по хоризонтали, јер површина ван габарита  

представља јавну блоковску површину која није предвиђена за доградњу.  

Линија разграничења између зоне породичног становања јужно од црквеног комплекса и јавне 

блоковске површине дефинисаће се Пројектом препарцелације. 

Могућа доградња по вертикали постојећих вишепородичних објеката уколико, постојећа 

спратност не прелази максималну спратност дефинисану Планом за вишепородично становање,  

уз обавезну израду Урбанистичког пројекта. 

Постојећи вишепородични објекти са пословањем-задржавају се на постојећим локацијама и 

унапређују се према условима из Плана за претежну намену. Доградња по вертикали  за 

вишепородичних објеката са пословањем могућа је уколико не прелази максималну спратност 

дату за вишепородично становање са пословањем и обавезну израду Урбанистичког пројекта. 

У случају повећање енергетске ефикасности или из конструктивних разлога (пр. стубови), 

могућа је минимална корекција габарита вишепородичних објеката и вишепородичних објеката 

са пословањем који се налазе у насељском центру. 

Планом се предвиђа формирање грађевинске парцеле за постојећи вишепородични објекат са 

пословањем који се налази на КП. бр. 251/3 КО Грделица (варош) и делу 253 КО Грделица 

(варош) у власништву физичког лица. Граница КП. бр.253 КО Грделица (варош) се коригује и 

део парцеле планиран је за јавну блоковску површину. 

За објекте који имају равну кровну терасу могућа је доградња подкровне етаже уз обавезну 

израду Урбанистичког пројекта. 

Изградња нових објеката вишепородичног становања планирана је на неизграђеним 

површинама уз обавезно формирање грађевнских парцела, према прописаним параметрима за 

зону вишепородичног становања.  

Комерцијални садржаји  

Планирано је задржавање свих постојећих комерцијалних садржаја и њихово унапређење према 

смерницама из Плана (пословање, хотелијерство-смештајни капацитети, трговине, 

угоститељство, занатсво и услуге), претежно саграђени у насељском центру.  

Постојећи пословни објекти саграђени уз вишепородичних објеката спратности П (приземље) 

који се налазе у ул. 29 Новембар и насељском центру, као и у ул.Ђорђа Величковића,  

задржавају се у границама постојећих габарита и волумена. За пословне објекте који су 

саграђени на бловским површинама даје се могућност формирања катастарске парцеле. 

Линија разграничења између зоне породичног становања и комерцијалних садржаја који се 

наслањају на ул. 29 Новембар, као и формирање грађевинских парцела дефинисаће се 

Пројектом препарцелације у складу са условима из Плана за претежну намену. 

Планирана је изградња нових комерцијалних садржаја на неизграђеном грађевинском 

земљишту, према смерницама за претежну намену и формирање грађевинске парцеле. 

Привређивање  

Планира се ревитализација бившег фабричког комплекса ТИГ-а, задржавање постојеће 

претежне намене -радна зона и допуњује се  компатибилним садржајима. Неопходно је 

решавање имовинско правних односа са Рад Грделица који има саграђен објекат на фабричком 

комплексу ТИГ-а, као и формирање грађевинске парцеле за објекат Дома културе који се 

налази јужно од комплекса. Сви објекти на комплексу представљају добра која поседују 

споменичка својства, и унапређивати их према условима надлежног Завода за заштиту споменика 

културе.  

Верски комплекс  

Задржава се верски комплекс на постојећој локацији, уз могућност формирања грађевинске 

парцеле, партерног уређења комплекса, ограђивање, изградња пратећих објеката у оквиру 

компатибилности, озелењавање у складу са прописаним параметрима за претежну намену и 

складу са условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.  
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Целина 2 П= 13,00ha 
Обухват- Налази се претежно у КО Грделица (варош) и мањи део у КО Грделица село. Границу 

целине на југу представља осовина корита Сејаничке реке, на западу осовина корита Козарачке 

реке, а на северној и источној страни граница се поклапа са границом обухвата Плана.  

 

Јавне површине и објекти на грађевинском земљишту 
Спорт и рекреација 

Планира се задржавање и унапређивање свих постојећих садржаја спорта и рекреације (базен, 

кошаркашко и фудбалско игралиште), и изградња нових садржаја као и проширење комплекса 

западно од постојећег у складу са условима из Плана за претежну намену спорт и рекреацију. 

Дефинисати линију разграничења између корита Козарачке реке и комплекса спорта и 

рекреације. 

Просторно пејзажни објекти-јавно зеленило 

Парковка површина 

Планира се промена намене постојеће неуређене сточне пијаце у парковску површину а према 

условима из Плана. Простор парковске површине уређује се Пројектом уређења према 

условима из плана. 

Заштитно зеленило 

Источно од државног пута II Б реда број 438 Грделица –Власотинце, задржава се зелена 

површина и уређује као заштитно зеленило према условима из Плана.  

Саобраћајна и комунална инфраструктура  

Саобраћајна инфраструктура 

Планира се задржавање постојеће саобраћајне мреже у северни део зоне породичног становања 

у катастарским границама, регулација постојеће саобраћајне мреже и проширење стамбених 

пролаза у складу са регулативом у јужни део зоне становања и формирање нове у делу 

неформалног породичног становања – ромско насеље.  

 

Остале површине и објекти на грађевинском земљишту 
Породично становање 

Задржава се постојећа претежна намена- породично становање у североисточни и југоисточни 

део целине, задржава се становање северно од комплекса за спорт и рекреацију, као и 

становање између пута за Сејаницу и Сејаничку реку и унапређује директно према смерницама 

из Плана за породично становање. 

Задржава се неформално породично становање – ромско насеље и дају услови за унапређење 

становања и услова живота у подстандардним насељима –социјално угрожених категорија 

становништва. Смернице за унапређење за ромска насеља дате су највишим стратешким 

документом Републике Србије који је донет у виду Закона о просторном плану Републике 

Србије од 2010. до 2020.год. („Сл.гл.Републике Србије“, бр.88/10), и локалним стратешким 

документом Просторни план града Лесковца(„Сл.гл.града Лесковца“, бр.12/11), којим је 

прописана обавезна израда Плана детаљне регулације за неформално формирана насеља. 

Простор се уређује унапређењем постојећег породичног становања, реконструкцијом и 

доградњом постојећих објеката, као и новом изградњом и то заменом постојећег грађевинског 

фонда који је слабог бонитета и евентуалном новом градњом у неизграђеним деловима насеља, 

уз адекватно комунално опремање. Заокруживање постојеће стамбене зоне опремањем и 

изградњом неизграђених, површина чиме се стварају услови за подизање хигијенско-

санитарних услова у насељу. Кроз основну намену могуће је интегрисати различите садржаје 

који не представљају супротност, а доприносе квалитенијем животу становника насеља. 

За неформално породично становање-ромско насеље прописана је обавезна израда ПДР-а у 

складу са смерницама из Плана. 

Просторно пејзажни објекти 

Северно од комплекса спорта и рекреације, предвиђено је заштитно зеленило у власништву 

физичких лица и није дозвољена грађевинска активност. Смернице за спровођење директно из 

Плана за претежну намену и обавезна израда Пројекта препарцелације за одвајање 

грађевинских парцела са наменом породично становање. 
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Целина 3 П= 37,00ha 
Обухват- Обухват целине ограничен је осовином корита Козарачке реке на истоку, делимично 

осовином реке Јужна Морава и границом водног земљишта реке Јужне Мораве на југ, и 

границом обухвата Плана на северу и западу. Налази се већим делом у КО Грделица (село) а 

обухвата и део КО Грделица (варош). 

 

Јавне површине и објекти на грађевинском земљишту 
Просторно пејзажни објекти-јавно зеленило 

Постојеће јавно заштитно зеленило задржава своју првобитну намену, у западном делу 

обухвата плана, источно од ДП пута за Козаре, поред реке Јужне Мораве и формира се ново, 

северно од зоне комерцијалних садржаја на путу за Козаре и источно од нове привредне зоне. 

Спровођење је директно према условима из Плана за претежну намену. 

Јавне блоковске површине  

Површине ван катастарских габарита постојећих вишепородичних објеката на комплексу 

„Радничка колонија“, КП. бр.127/1, 128 КО Грделица (село), представљају јавне блоковске 

површине и уређују се зеленилом, урбаним мобилијаром, јавни паркинг простор, простор за 

игру деце, према условима из Плана за ову намену, израдом Пројекта уређења. 

Сви затечени објекти слабог бонитета на овим површинама се уклањају и ове површине не 

предвиђају се за даљу изградњу. 

Комплекс посебне намене  

Планира се задржавање првобитне намене неперспективног објекта од интереса за одбрану 

земље. У случају да престане потреба за првобитну намену, промена намене и отуђење 

непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије, реализацији се може 

приступити, након предходне сагласности Министарства одбране и регулисања својинских 

односа, у складу са одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије ("Сл.гласнк  РС 

бр.53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), а у поступку пред Републичком дирекцијом за имовину 

Републике Србије. Будућа намена неперспективног комплекса "посебне" намене, одређује се у 

у функцији развоја јавно-социјалне инфраструктуре. 

Могуће намене у случају пренамене: домови за смештај старих лица, или социјално 

категорисани тип становања–(станови за трајно расељене, за лица са посебним потребама, 

сигурне куће, и др.). Станови за овакве потребе се могу реализовати на основу посебних 

програма локалне заједнице и републике у свим зонама становања.  

У случају пренамене комплекса за смештај старих лица грађевинска парцела задржава се у 

постојећим катастарским границама; 

У случају пренамене комплекса за социјално категорисани тип становања, обавезна је израда 

пројекта препарцелације за формирање грађевинских парцела према параметрима за становање;  

У случају пренамене објекта за социјалну заштиту и социјално категорисани тип становања 

обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације а према 

смерницама за претежну намену. 

Саобраћајна инфраструктура 

Дата је могућност градње јавних објеката и површина, комуналне и саобраћајне 

инфраструктуре. Планира се изградња нове саобраћајне мреже и задржавање постојеће уз 

могућност регулације и проширење. Планирани мост преко реке Јужне Мораве повезује 

некадашњи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац и нову зону привређивања са државним 

путем А1. Планирана је нова саобраћајница на железничком земљишту која ће опслуживати 

постојећу зону породичних објеката која није имала излаз на јавну површину, као и планирану 

зону привређивања. Планирано је повезивање новопланирање саобраћајнице и постојећег пута 

на који излази објекат посебне намене. 

Планирана је реконструкција саобраћајнице што пресеца комплекс Данило Бошковић, која 

добија нови карактер, формирање паркинг простора јужно од ње, док се постојећа траса укида и 

добија карактер-колско пешачки. 

Задржава се постојећа траса пруге и железничког коридора, постојећи железнички мост преко 

реке Јужне Мораве, железничко земљиште са свим пратећим објектима у оквиру претежне 

намене уз могућност реконструкције и санације, према условима железнице, као постојећи 
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објекти у функцији железнице. За нове пратеће објекте железнице обавезна израда ПДР. 

Постојећи објекти који нису компатибилни претежној намени-железничко земљиште могу се 

санирати, реконструирати без могућност доградње по хоризонтали и вертикали. Водоторањ на 

железничком комплексу се задржава и према  условима Завода за заштиту споменика 

представља објекат са споменичким својствима. Планом вишег реда дефинисана је траса брзих 

пруга које ће се реализовати Планом детаљне регулације. Планом је одређен коридор разводног 

гасовода РГ 11-02 који се реализује Планом детаљне регулације. 

Археолошки локалитет -Кале 

Простор се посматра и уређује као археолошки парк са циљем заштите наслеђа, уз формирање 

функционалног зеленила са могућношћу одвијања туристичких активности, као и одвијања 

спорта и рекреације. Могу се градити објекти у функцији туризма, угоститељства, могу се 

планирати водене површине. Обавезна израда ПДР за археолошки локалитет Кале, према 

смерницама из Плана и услова надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

 

Остале површине и објекти на грађевинском земљишту 
Породично становање 

Породично становање заступљено је у виду групација породичних стамбених објеката и то: 

-Породично становање северно од пута, раније деоница пута Р-214 Грделица –Лесковац на 

денивелисаном терену, (западно и источно од  комплекс Данило Бошковић), задржава се и 

унапређује према смерницама из Плана. Због конфигурације терена даје се могућност 

постављања пословних и помоћних објеката – гараже на регулацији. 

-Породично становање на КП.бр. 3537/1, 3562/2 , 3562/1КО Грделица (село), које се налази 

јужно од поменутог пута Р–214 Грделица –Лесковац, се задржава и унапређује према 

смерницама из Плана. 

-Породични објекти саграђени на К.П. бр. 3538 и 3539 КО Грделица (село), задржавају се и 

унапређују према Смерницама из Плана за уређење катастарских парцела на изграђено 

земљиште. 

-Зона породичног становања, западно од  државног пута II Б реда број 438 Грделица –

Власотинце, се задржава и унапређује према смерницама из Плана. Због конфигурације терена 

даје се могућност постављања пословних и помоћних објеката – гараже на регулацији. 

-Објекти породичног становања се задржавају и унапређују, између државног пута II Б реда 

број 438 Грделица –Власотинце и Козарачке реке, осим објеката који су саграђени на водно 

земљиште. За ове објекте могућа је санација, и текуће одржавање до истека периода 

експлоатације и регулације корита Козарачке реке. 

-Групација објеката за породично становање ослоњене на новоформирану саобраћајницу се 

задржава и унапређује према смерницама из Плана. 

-Постојећи објекти који нису компатибилни претежној намени-нa железничком земљишту могу 

се санирати, реконструирати без могућност доградње по хоризонтали и вертикали; 

-За групацију приземних објеката за становање слабог бонитета које се наслањају на некада 

регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац, могућа је санација и текуће одржавање до истека 

периода експлоатације. 

-За групацију објеката на КП.бр. 3462/1 и 3462/2 КО Грделица (село), у оквиру планиране радне 

зоне и у зони заштите железнице, могућа је реконструкција у оквиру постојећег габарита и 

волумена, санација и текуће одржавање до привођење простора планираној намени. 

-За појединачни породични стамбени објекти на земљишту железнице и објекта 

вишепородичног становања П+1 за раднике железнице, могућа је санација и текуће одржавање 

до истека периода експлоатације.  

Породично становање са пословањем 

-Постојеће породично становање са пословањем на земљишту железнице које се наслања на 

некадашњи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац, задржава се према према условима 

управљача земљиштем уз могућност санације и текуће одржавање објекта до истека периода 

експлоатације. 

-Становање са пословањем између пруге и реке Јужне Мораве, спратности П+1, се задржава и 

унапређује према смерницама из Плана. 
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-Становање са пословањем између некадашњи регионални пут Р-214 Грделица –Лесковац и 

корито реке Јужне Мораве, спратности П+1, се задржава осим објеката  саграђени на водном 

земљишту. Код формирања грађевинских пацела на овом простору дефинисати линију 

разграничења између водног земљишта и поменуте зоне. За објекте саграђене на водном 

земљишту могућа санација и текуће одржавање до истека периода експлоатације и регулације 

корита реке Јужне Мораве. 

-Даје се могућност изградње на неизграђеном земљишту уз обавезно формирање грађевинске 

парцеле у складу са условима за претежну намену. 

-Становање са пословањем између корита Козарачке реке и ДП II Б реда број 438 Грделица –

Власотинце се задржава и унапређује према смерницама из Плана, осим објеката саграђених на 

водном земљишту. За објекте саграђене на водном земљишту могућа санација и текуће 

одржавање до истека периода експлоатације и регулације корита реке Козарачке.  

-Стамбено пословни објекат на самој регулацији II Б реда број 438 Грделица –Власотинце 

П+2+Пк, се задржава у границама постојећег габарита и волумена, могућа санација и текуће 

одржавање. 

Вишепородично становање 

Задржавају се вишепородични објекти на потесу „Радничка колонија“, на КП. бр.127/2, 127/3 и 

127/4, у границама постојећег габарита. За постојеће објекте могућа је реконструкција, 

санација, текуће одржавање, повећање енергетске ефикасности, према условима за претежну 

намену. Могућност доградње по вертикали, за једну етажу. Санација и текуће одржавање 

постојећих објеката спроводи се директно према условима из Плана. За реконструкцију и 

доградњу постојећих објеката обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску 

разраду локације, према условима из Плана. У случају повећање енергетске ефикасности или из 

конструктивних разлога (пр. стубови), могућа је минимална корекција габарита 

вишепородичних објеката. Реконструкција и доградња могућа је по претходно прибављених 

услова надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

Комерцијални садржаји 

Планира се задржавање линијских центара -комерцијални садржаји у виду сервиса и  услуге 

источно и западно од пута II Б реда број 438 Грделица –Власотинце. Пословни садржаји у 

северни део целине између поменутог пута за Козаре и Козарачке реке се задржавају 

унапређују према смерницама из Плана уз поштовање минималних удаљења од реке и пута за 

Козаре. Обавезна израда пројекта препарцелације за формирање грађевинских парцела за 

постојеће и планиране комерцијалне садржаје. Постојећи објекти се дограђују за једну етажу. 

Максимална спратност нових објеката је две надземне етаже и индекс заузетости 50%. 

Привређивање 

-Планира се ревитализација комплекса „Данило Бошковић“ и комплекса јужно од 

саобраћајнице. Постојећи објекти на оба комплека се задржавају уз могућност реконструкције, 

санације текуће одржавање или замена новим, и допуњују компатибилним садржајима. 

Могућност препарцелације уз обавезно обезбеђивање излаза на јавну површину. 

-Планирана је нова зона привређивања која се ослања на новоформираној саобраћајници на 

земљишту железнице. Постојећи стамбени објекти затечени у овој зони, који се налазе се у 

зони заштитног коридора железнице, могуће је санирати и текуће одржавати, реконструкција, 

до привођење простора планираној претежној намени. Спровођење према смерницама из Плана 

на формираној грађевинској парцели и обавезна израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације. 

Просторно пејзажни објекти  

Постојеће пољопривредне површине пренамењују се у заштитно зеленило, између заштитног 

коридора гасовода и зоне породичног становања и пословања и зеленило између реке Јужне 

Мораве и поменуте зоне. Планирано је заштитно зеленило у власништву физичких лица и није 

дозвољена грађевинска активност. Спровођење је директно према смерницама из Плана за 

претежну намену. 
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Целина 4 П= 35,00ha 
Обухват- Целина обухвата површину између осовине реке Јужна Морава са северне и 

североисточне стране, границе обухвата Плана са јужне, југоисточне и западне стране. Налази 

се у КО Ораовица. 

 

Јавне површине и објекти на грађевинском земљишту 
Просторно пејзажни објекти-јавно зеленило 

Јавно заштитно зеленило формира се у појасу између пруге и планираног разводног гасовода 

где је планирана и траса брзих пруга, као и поред реке Јужне Мораве као појас поред реке и 

зона заштите постојећег бунара за водоснабдевање. Смернице за спровођење према условима из 

плана за претежну намену. 

Саобраћајна и комунална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Планира се изградња нове саобраћајне мреже предвиђена за тешки теретни саобраћај, која ће 

опслуживати и планиране и постојеће комплексе, комунално и инфраструктурно опремање. 

Планирана је мостовска веза преко реке Јужне Мораве која ће преусмерити теретни саобраћај 

ван насељског центра на некадашњег регионалног пута Р–214 Грделица –Лесковац.  

У непосредној близини планираног разводног гасовода планира се површина за ГМРС. 

Изградња јавне саобрћајне инфраструктуре је директно према смерницама из Плана. 

Саобраћајни терминали 

Аутобуска станица 

На предложеној локацији на путу Ораовица –Грделица (приступна саобраћајница) у наредном 

планском прериоду за насељно место Грделица планира се изградња нове аутобуске станице, са 

садржајима за овакву врсту намене и компатибилним делатностима. 

За изградњу објекта аутобуске станице обавезана је израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације на формираној грађевинској парцели према условима из 

Плана. 

 

Остале површине и објекти на грађевинском земљишту 
Привређивање 

Планира се формирање нове радне зоне која је подељена саобраћајницом на два дела, источни и 

западни. Западни део је неизграђен, док у источном делу има појединачни комплекси 

привређивања и услужне делатности. У радној зони планира се изградња садржаја секундарног 

и терцијарног сектора привреде: пословне (услужне делатности), мала привреда и занатство, 

радне активности мањег или већег обима односно капацитета уз обезбеђење услова заштите 

животне средине - производња, прерада и складиштење (сировина и готових производа).  

Постојћи комплекси се задржавају и унапређују у складу са условима из Плана за претежну  

намену, а за планирану зону привређивања обавезана је израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације на формираној грађевинској парцели према условима из 

Плана. 

 

Водно земљиште 
Планира се задржавање претежне намене водно земљиште које представљају реке Јужна 

Морава, Сејаничка и Козарачка и јазови (јаркови) за прихват бујичних вода. 

Планира се регулисање корита река Јужна Морава и Козарачка у циљу заштите од поплава, а 

према смерницама из Плана прописани за претежну намену. Планира се зацевљење, затрпавање 

и озелењавање постојећих јазова за прихват бујичних вода са околних брда, као заштита 

непосредне зоне становања од плављења.  

Постојећи стамбени и помоћни објекти саграђени на водном земљишту а који су у супротности 

са претежном наменом не могу да се унапређују, могуће је само њихово текуће одржавање, 

санација и адаптација до привођење простора планираној намени. 

За регулисање корита река Јужна Морава и Козарачка као заштита од поплава и уређење 

приобаља, обавезна је израда ПДР а према смерницама из плана. 

Спровођење плана за водно земљиште Сејаничке реке је директно према смерницама из Плана. 
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Шумско земљиште 
Задржава се у оквиру обухвата Плана у крајњи североисточни део, у непосредној зони 

породичног становања. Шумско земљиште не планира се за грађевинске активности већ има 

заштитну улогу од ерозије земљишта и обезбеђење, обзиром на велику денивелацију у односу 

на зону породичног становања. Обухваћено је у плану због целовитог сагледавања саобраћајне 

мреже и прецизно дефинисање профила новопланиране саобраћајнице која захвата и део 

шумског земљишта. Смернице за спровођење су директно из Плана. 

 

2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих компатибилних намена са 

билансом површина 

2.3.1.Основне намене у обухвату Плана 

Према просторном програмском решењу у оквиру обухвата Плана за насељено место 

Грделица, површине 135 ha заступљено је: грађевинско, водно земљиште и шумско земљиште. 

Грађевинско земљиште заузима 118,57ha или 88,75% од укупне површине обухвата Плана. 

Водно земљиште заузима 15,71ha или 11,64% од укупне површине обухвата Плана. 

Шумско земљиште заузима 0,79ha или 0,59% од укупне површине обухвата Плана.  

 

2.3.2.Претежне и компатибилне намене 

 У обухвату Плана генералне регулације за насељено место Грделица дефинисана је: 

 Основна или претежна намена; 

 Могуће компатибилне (пратеће намене) и  

 Намене објеката чија је изградња забрањена у тој зони  

 

Претежна намена је основна намена која је дефинисана графичким прилогом бр.6. План 

намена површина.  

 

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

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

Пратећа делатност може изузетно да буде и доминантна на појединим локацијама, а 

реализоваће се према правилима дефинисаним за основну намену. 

Компатибилне намене у оквиру претежне намене, могу бити и 100% заступљене на 

појединачној грађевинској парцели, док се за изградњу примењују правила уређења и грађења  

дефинисана за претежну намену. 

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

склопу допунских намена за сваку намену и дати у приложеној Табела бр.4 - Врсте и 

компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама. 

То су алтернативне намене у које целина може да се трансформише, без промене Плана, према 

условима и нормативима који важе за ту намену, под условом да не угрожава планирану 

намену шире зоне, јавни интерс и животну средину. Објекат компатибилне намене може се 

градити као монофункционалан на површинама планираним за друге доминантне намене,или 

као вишефункционалан, под условом да својом компатибилном функцијом не реметити 

основну функцију доминантне намене у којој се налази. 

 

На парцелама на којима је дефинисано две и више намена, са графичког прилога бр.6. План 

намена површина, графичким путем ће се очитавати припадајућа намена карактеристичних 

делова парцеле. 

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

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

 

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

делатност угрозила животну средину и основну намену. 
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У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви други 

компатибилни објекти, намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати штетног 

утицаја на животну средину.  
 

Табела бр.4.Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама  
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Јавне 

функције/oбразовање, 

здравсво, управа, 

социјална заштита,... 

+ + + - - - + + - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - - 

Становање + + + + + + + + + - - 

Услуге, центри + + + + + + + + + - - 

Привређивање 

/пословање/ 
+ + + + + + - + + - - 

Пољопривредно 

земљиште 
- - - - - - - - - + + 

Водно земљиште - - - - - - - - - + + 

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

 

2.3.3.Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене 

У оквиру грађевинског земљишта налазе се површине и објекти јавне и остале намене.  

Површина јавне намене заузима 54,26ha или 41,12% а остале намене заузимају 64,31ha или 

47,63% од укупне површине грађевинског подручја Плана. 

Површина јавне намене представља простор одређен планским документом за уређење или 

изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног 

интереса у складу са посебним законом. 

 

У површине јане намене спадају образовање, здравствена заштита, социјална заштита, објекти 

државне и градске управе, објекти културе, јавно зелинило, спорт и рекреација, посебне 

намене, објекти и површине саобраћајне, комуналне и остале инфраструктуре. 

У површине остале намене спадају: становање (породично и вишепородично), радне зоне, 

комерцијалне делатности, верски објекат.  

Планиране претежне намене дефинисане су на графичком прилогу бр.6. План намена 

површина.  
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Табела бр.5. Биланс планираних површина  

 

 

2.4.Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и саобраћајне 

и остале инфраструктуре 

2.4.1.Површине и објекти јавне намене  

2.4.1.1.Општа правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата простор одређен овим планским документом 

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

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

 

Површине и објекти јавне намене градиће се према следећим општим и посебним 

правилима: 

 

Претежна намена 

 Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен условима локације, 

Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 

рекреативних центара; 

 Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама у оквиру центра насеља и 

стамбеним зонама; 
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1. Породично становање 32,21 23,86 

2. Вишепородично становање 0,85 0,63 

3. Пословање   0,85 0,63 

5. Пословање са породичним становањем 1,11 0,82 

6. Породично становање са пословањем 2,57 1,90 

7. Вишепородични стамбено пословни објекти 0,40 0,30 

8. Привредни комплекси 26,2 19,4 

9. Верски комплекс 0,90 0,67 

Укупна површина остале намене 64,31 47,63 
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1. Саобраћајне површине 17,77 13,16 

2. Железница 3,91 2,90 

3. Зеленило 12,61 9,35 

4. Дечја заштита -вртић 0,43 0,32 

5. Администрација 0,36 0,27 

6. Археолошки локалитет-Кале 10,20 7,57 

7. Аутобуска станица 0,33 1,12 

8. Посебне намене 0,36 0,27 

9. Образовање 0,62 0,46 

10. Комуналне делатности 0,32 0,24 

11. Здравствена заштита 0,25 0,19 

12. Социјална заштита 0,12 0,09 

13. Хидролошка станица 0,054 0,04 

14. Спорт и рекреација 5,10 3,78 

15. Јавне површине за заједничко коришћење 1,83 1,36 

Укупна површина јавне намене 54,26 44,12 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 118,57 88,75 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 15,71 11,64 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 0.79 0.59 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 16,50 12,23 

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПГР ГРДЕЛИЦА 135,00 100 



План генералне регулације за насељено место Грделица 

38 
 

 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Величина објеката и комплекса мора бити у складу са важећим прописима и нормативима 

за одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у објекту; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Забрањена је изградња у свим комплексима других објеката, који би могли да угрозе 

животну средину и основну намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи односно 

објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 

 Најмање удаљење новог објекта од регулационе линије је 3.0m; 

 Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусобна удаљеност објеката је 2,5m; 

Најмања удаљеност јавних објеката до објеката на суседним парцелама износи: 

 Удаљеност планираних објеката од околних објеката је 5,0m; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине објеката и 

површине комплекса сваке намене; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима 

локације; 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 На парцелама се дозвољава изградња нових, доградња постојећих, а у свим сегментима 

фазна изградња; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Паркирање и гаражирање возила, за редовне кориснике, се обезбеђује на сопственој 

грађевинској парцели изван површине јавног пута, а за посетиоце на посебном 

паркингу, на парцели објекта или у његовој близини; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела комплекса ограђује се транспарентном оградом до максималне 

висине 1,40m са капијом; 

Озелењавање 

 Озелењавање на комплексима мин. 10%; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле 

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

објекта других намена; 

 Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 

Спровођење 

 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 урбанистичким пројектом; 

 Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или 

амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне службе заштите; 

 

2.4.1.2.Посебна правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

Планом дефинисана су правила грађења за јавне објекте са заједничким карактеристикама 

грађења: 

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

Плана и дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле. 
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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. 

 

2.4.1.2.1.Правила за уређење и изградњу површина и објеката образовања 

ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређње постојећег, плански дефинисаног комплекса 

намењен  образовању -основно и средње;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Постојећи школски комплекс намењен основном и средњем образовању  задржава 

грађевинску парцелу у катастарским границама на постојећој локацији, ограничен је 

улицама Првомајска и ул 29 Новембар. Величина грађевинске парцеле у складу је са 

прописима за конкретну намену и одговарајућим техничким нормативима и не може се 

вршити њена деоба; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Дозвољена је изградња нових објеката на парцели у функцији основне намене (спортски 

терени и сл.); 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну  

намену 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат на грађевинској парцели постављен је као слободностојећи 

 Минимално растојање нових објеката на парцели је 3,0m од североисточне регулације; 

 Минимално растојање нових објеката од бочних граница парцела је 2,5m; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 45%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Максимална спратност школског објекта: три етаже;  

 фискултурна сала: једна етажа 

 помоћних објеката: једна етажа 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Могу се градити и помоћни објекти, који су у функцији главног објекта; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки и колски улаз – излаз је са улице 29 Новембар.  

 Паркинг за запослене се може обезбедити на сопственој парцели или  на јавном 

наменском паркингу по утврђеном нормативу; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела школског комплекса ограђује се - транспарентном оградом до 

максималне висине 1,40m са капијом (контролисани улаз); 

Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 10%;  

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Дозвољена је доградња реконструкција, санација, енергетска ефикасност и адаптација 

постојећих објеката у функцији школе, у оквиру предвиђених параметара у циљу 

изградње садржаја који ће допринети квалитету наставе у складу са Правилником о 

нормативима школског простора, опреме и наставних средстава;  

 партерно уредити  пешачким комуникацијама.  
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 Према структури школски комплекс обавезно садржи: школску зграду, школско 

двориште, вежбалиште-спортске терене и школски врт чије су величине усклађене са 

развијеношћу школе; 

 Нормативи који се примењују при изградњи нових комплекса објеката: 

- Учионички простор.......................2,0m
2
/уч. 

- Школски простор...........................8,0m
2
/уч. 

- Школско двориште........................20,0 – 25.0m
2
/уч. 

Спровођење 

 Унапређење постојећег школског комплекса, доградња по хоризонтали и вертикали, 

санација, текуће одржавање, енергетска ефикасност је директно према условима из 

Плана за претежну намену. 

 За изградњу нових објеката на грађевинској парцели, као и за нове комплексе у оквиру 

зоне становања обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду 

локације. 

 

ШКОЛСКА РАДИОНИЦА 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређње постојећег, плански дефинисаног комплекса 

намењен за образовање –школска радионица за ученике у привреди;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Постојећа школска радионица намењена за ученике у привреди задржава грађевинску 

парцелу у катастарским границама на постојећој локацији.  

 Величина грађевинске парцеле у складу је са прописима за конкретну намену и 

одговарајућим техничким нормативима и не може се вршити њена деоба; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Дозвољена је изградња нових објеката на парцели у функцији основне намене (спортски 

терени и сл.); 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну  

намену 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат на грађевинској парцели постављен је као слободностојећи; 

 Постојећи објекат задржава постојећу грађевинску линије и код доградње по 

вертикали према регулацији 

 Минимално растојање доградњених делова постојећег објекта је 3,0m од 

североисточне регулације; 

 Минимално растојање дограђених делова постојећег објекта од бочних граница 

парцела је 2,5m и 3,0 m од корито реке Јужне Мораве; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 35%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Максимална спратност постојећег објеката: три етаже;  

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Могу се градити и помоћни објекти, који су у функцији главног објекта; 

 Постојећи помоћни објекти који се налазе у непосредној зони водног земљишта и у зони 

водног земљишта могу да се санирају и текуће одржавају до истека периода 

експлоатације; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки и колски улаз – излаз је са улице Боре Пешића;.  

 Паркинг за запослене се може обезбедити на сопственој парцели или на јавном 

наменском паркингу по утврђеном нормативу за претежну намену; 
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Ограђивање 

 Грађевинска парцела школске радионице ограђује се - транспарентном оградом до 

максималне висине 1,40m са капијом (контролисани улаз); 

Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 10%;  

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Унапређење постојећег образовног комплекса доградња по хоризонтали и вертикали 

,санација, текуће одржавање, енергетска ефикасност је директно према условима из 

Плана за претежну намену; 

 За изградњу нових објеката на грађевинској парцели, као и за нове комплексе у оквиру 

зоне становања обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду 

локације; 

 Партерно уредити пешачким комуникацијама; 

 

2.4.1.2.2.Правила за уређење и изградњу површина и објеката дечје заштите 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА-ВРТИЋ 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређње постојећег, плански дефинисаног комплекса 

намењен дечјој заштити - вртић;  

 Комплекс задовољава потребне смештајне капацитете; 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Обавезна израда пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле;  

 Величина грађевинске парцеле у складу је са прописима за конкретну намену и 

одговарајућим техничким нормативима и не може се вршити њена деоба; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Дозвољена је изградња административних објеката, становање у функцији делатности 

објекта (домар); 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну 

намену 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат на грађевинској парцели постављен  је као слободностојећи; 

 Минимално растојање нових објеката је 5,0m од североисточне регулације ул 

29.новембар и 5,0 m од ул. Милентије Поповића; 

 Минимално растојање нових објеката од бочних граница парцела је 2,5m; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 30%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Максимална спратност вртића је једна, изузетно две надземне;  

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Могу се градити и помоћни објекти, који су у функцији главног објекта; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки и колски улаз – излаз је са улице Милентије Поповића;  

 Паркинг за запослене решавати на грађевинској парцели ван комплекса; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела комплекса дечјег вртића ограђује се транспарентном оградом до 

максималне висине 1,40m са капијом (контролисани улаз); 

Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 10%;  
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Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Комплекс партерно уредити пешачким комуникацијама, озеленити и опремити урбаним 

мобилијаром, и реквизитима за игру деце;  

 Дозвољена је доградња, реконструкција, санација, енергетска ефикасност и адаптација 

постојећих објеката у функцији вртића, у оквиру предвиђених параметара у циљу 

изградње садржаја који ће допринети квалитету дечје заштите; 

Нормативи који се примењују при изградњи нових комплекса и објеката: 

 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); 

Спровођење 

 Унапређење постојећег комплекса вртића, доградња по хоризонтали и вертикали, 

санација, текуће одржавање, енергетска ефикасност, је директно према условима из 

Плана за претежну намену; 

 За изградњу нових објеката на грађевинској парцели, као и за нове комплексе у оквиру 

зоне становања обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду 

локације; 

 

2.4.1.2.3.Правила за уређење и изградњу површина и објеката здравствене заштите 

ДОМ ЗДРАВЉА И АПОТЕКА 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређење постојећег, плански дефинисаног комплекса 

намењен здравственој заштити-Дом здравља и апотека;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Обавезна израда пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле и 

дефинисање линије разграничења са старим Домом здравља;  

 Линију разграничења дефинисати на 1,50-2,50m, паралелно са старим Домом здравља;  

 Величина грађевинске парцеле у складу је са прописима за конкретну намену и 

одговарајућим техничким нормативима; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 У планском обухвату за постојећи објекат здравствене заштите и апотеке, не планирају се 

грађевинске активности на парцели и објекту. Задржавају се у границама постојећег 

габарита и волумена; Уколико се јави потреба за проширење и унапређење постојећих 

капацитета могуће је само ако дозвољавају прописани нормативи за претежну намену. 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 У оквиру објекта не планирају се садржаји који могу да угрозе претежну намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат на грађевинској парцели постављен је као слободностојећи; 

 Постојећи објекти задржавају се у границама постојећег габарита и волумена; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Постојећи индекс заузетости на парцели се задржава; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Задржава се постојећа спратност;  

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки улаз је са улице Милентије Поповића, док је колски у залеђу објекта;  

 Паркинг за запослене решавати на грађевинској парцели ван ограде комплекса према 

нормативима за ову врсту делатности; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела комплекса вртића ограђује се транспарентном оградом до 

максималне висине 1,40m са капијом (контролисани улаз); 
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Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 10%; 

 Постојећа уређена зелена површина се задржава; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Комплекс партерно уредити пешачким комуникацијама; 

 Дозвољена је санација, енергетска ефикасност, адаптација текуће одржавање, постојећих 

објеката у функцији здравства; 

Нормативи који се примењују при изградњи нових комплекса и објеката: 

 Максимална спратност здравственог објекта је: две надземне етаже 

 Површина објекта   .......................0,06 – 0,09m
2
/ст. 

 Површина комплекса.....................0,4 – 0,6m
2
/ст. 

Спровођење 

 Унапређење постојећег комплекса дома здравља и апотеке, санација, текуће одржавање, 

енергетска ефикасност, је директно према условима из Плана за претежну намену. 

 За нове комплексе у оквиру зоне становања  обавезна је израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације. 

 

СТАРИ ДОМ ЗДРАВЉА 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређење постојећег, плански дефинисаног комплекса 

намењен  здравственој и социјалној заштити;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Обавезна израда пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле и 

дефинисање линије разграничења са објектом Дома здравља;  

 Линију разграничења дефинисати на 1,50-2,50m, удаљење од објекта здравствене заштите 

–нови Дом здравља;  

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 У случају промене намене постојећег објекта или изградња објекта за социјалну заштиту 

хоризонтална и вертикална регулација дефинисаће се обавезном израдом Пројекта за 

урбанистичко архитектонску разраду локације у складу са прописаним нормативима; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну 

намену 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат на грађевинској парцели постављен је као слободностојећи; 
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине објеката и 

површине комплекса према претежној намени; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Спратност објекта зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима локације 

и прописаним параметрима; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки улаз је са улице Милентије Поповића, док је колски у североисточном делу 

парцеле;  

 Паркинг за запослене решавати на грађевинској парцели, ван ограде комплекса према 

нормативима за ову врсту делатности; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела комплекса ограђује се транспарентном оградом до максималне 

висине 1,40 m са капијом (контролисани улаз); 

Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 10%,    
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Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Комплекс партерно уредити пешачким комуникацијама, озеленити  

 Дозвољена је реконструкција, санација, енергетска ефикасност, адаптација текуће 

одржавање, постојећег  објеката; 

Нормативи који се примењују при изградњи нових комплекса и објеката социјалне заштите: 

 Површина објекта   .......................0,06 – 0,09m
2
/ст. 

 Површина комплекса.....................0,4 – 0,6m
2
/ст. 

 

Спровођење 

 Унапређење постојећег комплекса реконструкција, санација, текуће одржавање, 

енергетска ефикасност, је директно према условима из Плана за претежну намену. 

 За изградњу новог објекта на парцели обавезна је израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације. 

 

2.4.1.2.4.Правила за уређење и изградњу површина и објеката социјалне заштите 

ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА 

СОЦИЈАЛНО КАТЕГОРИСАНИ ТИП СТАНОВАЊА 

Претежна намена 

 Објекти социјалне заштите -Домови за смештај старих лица не постоје у обухвату плану 

али су могући на простору обухвата Плана и на комплексу посебне намене уколико 

дође до пренамене у случаје да престане потреба за првобитну намену; 

 Могућа је изградња и Социјално категорисани тип становања-(станови за трајно 

расељене, за лица са посебним потребама, сигурне куће, и др.) Станови за овакве 

потребе се могу реализовати на основу посебних програма локалне заједнице и 

републике у свим зонама становања. 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 У случају изградње социјално категорисани тип становања, обавезна је израда пројекта 

препарцелације за формирање грађевинских парцела према параметрима за становање;  

 У случају изградње објеката социјалне заштите обавезна је израда пројекта парцелације 

за формирање грађевинске парцеле према параметрима за претежну намену; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Код изградње објеката социјалне заштите дозвољена је изградња административних 

објеката, становање у функцији делатности објекта (домар); 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну  намену 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Објекат  на грађевинској парцели постављати као слободностојећи; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине објеката и 

површине комплекса; 

 Према типологији становања за социјално категорисани тип становања; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Спратност и тип објеката социјалне заштите зависи од његове функције и мора бити 

прилагођен условима локације; 

 Уколико се граде објекти становања-применити правила градње зависно од типологије 

становања дефинисани планом-породично или вишепородично 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 На грађевинској парцели могу да се граде и други објекти исте намене као и помоћни 

објекти у функцији главног објекта; 
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Паркинг за запослене решавати на грађевинској парцели, ван ограде комплекса према 

нормативима за ову врсту намене; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела комплекса социјалне заштите ограђује се транспарентном 

оградом до максималне висине 1,40m са капијом (контролисани улаз); 

 Грађевинска парцела за социјално категорисани тип становања по правилу се не 

ограђује 

Озелењавање 

 У оквиру комплекса социјалне заштите предвидети зеленило мин. 10%, у декоративној, 

заштитној и рекреативној функцији; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Комплекс социјалне заштите партерно уредити пешачким комуникацијама; 

у оквиру комплекса предвидети простор за седење и одмор (у засени-надстрешнице или на 

сунцу-клупе за седење); 

Нормативи који се примењују при формирање нових комплекса и изградњи објеката 

 Потребну величину нових комплекса и објеката социјалне заштите одредити применом 

следећех норматива:  

 Површина објекта................................20,0m2/кориснику;. 

 Површина комплекса......................40,0 – 50,0m2/кориснику; 

Спровођење 

 За изградњу објеката социјалне заштите и социјално категорисани тип становања 

обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 

 

2.4.1.2.5.Правила за уређење и изградњу површина и објеката културе 

ДОМ КУЛТУРЕ 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређење постојећег, плански дефинисаног комплекса Дома 

културе и обезбеђивање смештајних капацитета за библиотечки фонд према 

нормативима за библиотеке и према броју становника;  

 Комплекс задовољава потребне капацитете; 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Обавезна израда пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле и 

дефинисање линије разграничења са фабричким комплексом ТИГ Грделица;  

 Величина грађевинске парцеле у складу је са прописима за конкретну намену и 

одговарајућим техничким нормативима; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 У планском обухвату за постојећи објекат културе не планирају се грађевинске 

активности на парцели. Објекат се задржава у границама постојећег габарита; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 У оквиру објекта не планирају се садржаји који  могу да угрозе претежну намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат на грађевинској парцели постављен је са три стране на међи са 

фабричким комплексом ТИГ Грделица и задржава се у границама постојећег габарита; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Постојећи индекс заузетости на парцели се задржава; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Даје се могућност доградње по вертикали за једну етажу;  
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки и колски прилаз је са улице Радничка;  

 Паркинг за запослене и посетиоце решавати на јавном паркинг простору према 

нормативима за ову врсту објеката; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела постојећег комплекса и за нове комплексе се не ограђује; 

Озелењавање 

 На постојећем комплексу нема простора за озелењавање 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Предпростор и улазну партију Дома културе нагласити и уредити;  

 Дозвољена је реконструкција, санација, енергетска ефикасност, адаптација текуће 

одржавање, постојећег објекта Дома културе; 

Нормативи који се примењују при изградњи нових комплекса и објеката 

 Изградња нових објеката културе по нормативу 21,0 m
2
/ст. 

 за библиотеке: 30,0-35,0 m
2
/1000 ст;  

 за позоришта: 5 седишта/1000 ст; 

 за биоскопе: 20-25 седишта/1000 ст.  

 Потребна површина објекта, одређује се према нормативу: за позоришта 8,0 m
2
 а за 

биоскопе 4,0 m
2
 по седишту. 

Спровођење 

 Унапређење постојећег комплекса доградња по вертикали, реконструкција, санација, 

текуће одржавање, енергетска ефикасност је према условима из Плана за претежну 

намену, уз обавезну израду Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације 

по претходно прибављеног мишљења Завода за заштиту споменика културе; 

 

2.4.1.2.6.Правила за уређење и изградњу површина и објеката администрације и 

управе 

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВА - (Објекат органа локалне самоуправе, ЈКП Грделица, 

пошта) 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређење постојећег, плански дефинисаног комплекса 

намењен администрацији и управи у насељском центру;  

 Планира се задржавање и унапређење постојећег, плански дефинисаног комплекса ЈКП 

Грделица 

 Планира се задржавање објекта поште уграницама постојећег габарита и волумена;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Постојећа грађевинска парцела објекта локалне самоуправе, се умањује због ширења 

колско пешачке саобраћајнице;  

 Грађевинска парцела комплекса ЈКП Грделица, коригује се према зони становања; 

 Планира се задржавање објекта поште уграницама постојећег габарита;  

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 На парцели објекта локалне самоуправе, не планира се градња других објеката; 

 На комплексу ЈКП Грделица, могућа је градња осталих садржаја према табели 

компатибилних намена; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 У оквиру објекта не планирају се садржаји који  могу да угрозе претежну намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи објекат локалне самоуправе на грађевинској парцели постављен је као 

слободностојећи; 

 Постојећи објекат поште задржава се на постојећој регулацији; 
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 Положај нових објеката на комплексу ЈКП Грделица је 2,5 m у односу на регулацију, и 

3.0 m удаљен од водног земљишта Сејаничке реке; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Постојећи индекс заузетости на парцели локалне самоуправе, се задржава; 

 Максимални индекс заузетости на парцели ЈКП Грделица је 40% 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Постојећи објекат локалне самоуправе, може да се надгради за једну етажу; 

 Максимална спратност објеката на комплексу ЈКП Грделица je две етаже; 

 Објекат поште задржава се у границама постојећег волумена; 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Не планирају се нови објекти на грађевинској парцели локалне самоуправе и поште; 

 Могућа изградња и других објеката на комплексу ЈКП Грделица у складу са претежном 

наменом; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Пешачки улаз у пошти је са јавне пешачке површине, у објекат локалне самоуправе, из 

ул. 29 новембар, а у комплекс ЈКП Грделица је из ул. Речица; 

 Паркинг за запослене у ЈКП Грделица решавати на грађевинској парцели према 

нормативима за ову врсту делатности; За објекат локалне самоуправе, планира се 

паркинг простор на комплексу; За објекат поште паркирање решавати на јавном 

паркинг простору који се планира; 

Ограђивање 

 Грађевинска парцела комплекса ЈКП Грделица је ограђена транспарентном оградом;  

 Грађевинска парцела локалне самоуправе, се не ограђује; 

Озелењавање 

 Комплекс ЈКП Грделица и локалне самоуправе, озеленити мин. 10%; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Поменуте комплексе партерно уредити пешачким комуникацијама; 

Спровођење 

 Унапређење постојећих комплекса реконструкција, санација, текуће одржавање, 

енергетска ефикасност, је директно према условима из Плана за претежну намену. 

 За доградњу објеката локалне самоуправе и ЈКП Грделица, обавезна је израда Пројекта за 

урбанистичко архитектонску разраду локације. 

 

2.4.1.2.7.Правила за уређење и изградњу површина и објеката спорта и рекреације 

(комплекс од фудбалског травнатог терена, отвореног базена за купање и асфалтираног терена 

за кошарку у целини 2).  

- Постојеће спортско-рекреативне површине се задржавају и не дозвољава се њихова 

пренамена у друге наменe. Западно од постојећих спортских садржаја – фудбалског терена и 

базена даје се могућност проширења намене спорта и рекреације, уколико се искаже потреба 

могу се формирати нови спортски терени, отворени и затворени, трим стазе, шетне стазе, 

плaтои за игру и др. Поред намене спорт и рекреација издваја се допунска намена заштитно 

зеленило, која се задржава и као основна до реализације. Постојећи  угоститељски објекат се 

задржава као комплементарна делатност са могућношћу унапређења према датим условима. На 

локацијама предвиђеним за спортске комплексе или објекте не дозвољава се привремена 

изградња објеката друге намене који нису у функцији спорта.  

- Дозвољава се изградња нових објеката, као и доградња, реконструкција, адаптација, 

употпуњавање потребним спортским садржајима отвореним или затвореним спортским 

објектима у оквиру спорта као пратеће намене. Спортски комплекси се формирају 

ревитализацијом постојећих уз доградњу нових садржаја. Уколико се укаже потреба, могу се 

градити и као потпуно нови садржаји у јавном или приватном власништву (фитнес клубови, 

тениски терени, куглане, базени и др), а могуће је спортске терене реализовати у оквиру других 



План генералне регулације за насељено место Грделица 

48 
 

 

намена- најчешће у оквиру зелених површина, затим комерцијалних зона, радних зона и зона 

становања. 

- Код изградње нових спортских објеката на претежној намени спорт и рекреација, као и 

на другим наменама где је спорт компатибилна намена, тежити отвореном типу, са 

минималним захтевима у погледу одржавања: рукомет, фудбал, мали фудбал, кошарка, одбојка, 

тенис, трим стазе, бициклистичке стазе и сл.  

- На постојећим спортско-рекреативним површинама дозвољава се изградња пратећих 

садржаја свлачионице, купатило, умиваоници, тоалет, справарница, кабинет особља, амбуланта, 

сауна, просторије за терапије, мултимедијални простор, магацин, радионице, гаража, 

котларница, угоститељски простор, отворених и наткривених трибина, угоститељских објеката, 

објеката за обављање сродних делатности, у зависности од потреба потенцијалних корисника.  

- Спортско-рекреативне центре постојеће и нове могу оснивати правна или физичка 

лица, а имају јавни или селективни (клупски) режим коришћења.  

Недостатак бављења другим спортовима може бити отклоњена уметањем нових садржаја у 

постојећи комплекс уколико су сродни, нпр атлетика, а такође су могући и изузетно 

специјализовани објекти попут затвореног базена, аква-парка, затворене спортске хале или 

специјализованих великих отворених терена, могући уз обавезну израду Урбанистичког 

пројекта.  

Изградњу нових, доградњу постојећих недостајућим сарджајима и унапређење вршити према 

општим правилима и нормативима:  

- макс. индекс заузетости објектима је 30% (у заузетост земљишта се не урачунавају партерни 

објекти: спортски терени и игралишта); 

- макс. спратност је две надземне етаже, а хала висине 12,0m;  

- објекат се поставља на грађевинску линију одређену графичким прилогом План регулације и 

нивелације; 

-паркирање решити на парцели по нормативу: 2 паркинг места за сваки терен или игралиште и 

(за посетиоце) 2 паркинг места на сваких 200m
2
 објекта;  

Комплекс се ограђује живом зеленом или транспаретном оградом висине до 1,40m. 

За комплекс намењен спорту и рекреацији у целини 2 за изградњу нових објеката или уметање 

нових садржаја предвиђена је израда Урбанистичког пројекта. УП се може радити и фазно где 

је прва фаза са постојећим објектима, а друга западно од њих. 

 

2.4.1.2.8.Правила за уређење и изградњу зелених површина - просторно-пејзажни 

објекти 

На подручју Плана уочавају се просторно-пејзажни објекти – зеленило јавног коришћења 

и заштино зеленило - специјалне намене.  

Зелене површинејавног коришћења и јавне намене својом слободном доступношћу за све 

становнике и начином коришћења испуњавају најважније функције.  

У обухвату плана се издвајају више раздвојених скверова- паркова површине мање од 1hа. 

Налазе се у целини 1 у центру места на следећим катастарским парцелама: 199/1, 187/2, 188/1, 

188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 266/10 и 264/1 КО Грделица Варош. То су скверови који задржавају 

своју намену. Планиран је сквер на деловима КП 309/2 и 307/2, на месту неизграђеног 

земљишта, који би имао улогу мањег централног парка, обзиром да такав садржај недостаје у 

Грделици. Такође планира се сквер на КП бр. 317. Уз реку се планирају јавне зелене површине 

које имају пре свега јавни карактер у односу на заштитни, заступљени су на КП бр. 3545, 436 и 

124. Потребно је редовно одржавање и по потреби реконструкција, у случајевима нарушавања 

изгледа, деградације, девастирања, или ради уметања нових садржаја. Имперетив је не 

уклањати дрвеће, изузетно због лошег здравственог стања, које доказују стручњаци шумарских 

профила (само санитарна сеча).  

Правила уређења  

Како се ради о површинама од јавног значаја, зеленило јавне намене, својина мора 

бити јавна, са обавезним поштовањем предвиђене намене површина са правилима 

уређења и грађења. За потребу формирања новог сквера на деловима КП 309/2 и 307/2 

неопходна је израда Пројекта партерног уређења. Пројектом осмислити ново обликовно 
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решење стаза и зеленила, под условом да је однос травњака према трвдим подлогама (бетон и 

плоче) до 60:40. Планирани сквер на КП бр. 317 се такође формира кроз одговарајуће 

процедуре - израда пројекта уређења и озелењавања, при чему се поштују следећи услови: 

најмање 70% површине треба да буде под вегетацијом, преостало су стазе и места за одмор и 

рекреацију опремљени одговарајућим мобилијаром. Обзиром на издужену форму и положај 

према улицама површина је специфична и погодна је за централно позициониран травњак са 

густим тампонима дрвореда по ободу и местимичним продорима. На скверовима уз речно 

корито могуће је природније уређење са мањим платоима и мобилијаром у складу са 

амбијентом. За потребу реконструкције скверова неопходна је израда пројекта (техничке 

документације) уз сагласности надлежних јавних институција.  

Планом се предвиђа формирање отворене јавне зелене површине без могућности изградње 

објеката, осим платоа за седење са пешачким комуникацијама. Могуће је постављање летњих 

позорница, трибина, мањих отворених амфитеатара за културне манифестације, или пак 

објеката за комплементарне намене.  

Уз главне саобраћајнице су формирани дрвореди-линеарно зеленило, које је неопходно 

задржати. По потреби прогустити их и формирати нове у улицама са тротоарима минималне 

ширине од 2,50m. За дрворедне саднице обезбедити отворе за садњу минимално пречника 1,0m 

и минимално растојање од објекта је 2,0m, а размак између њих је од 6,0m до 9,0m у зависности 

од врсте. Специјално за дрворед платана дуж ДП 2 реда Грделица – Власотинце предлаже се 

заштита коју Завод за заштиту природе треба да иницира, а према закону о заштити природе чл. 

41.  

           

Заштитно зеленило - просторно-пејзажни објекти специјалне намене се налазе се у 

катастарској општини Ораовица, на улазу у Грделицу, затим уз реку у целини 4 и у западном 

делу обухвата Плана између пруге и реке. Предвиђени су као заштитни зелени појасеви 

промењљиве ширине дефинисани регулационим линијама. Заштитно зеленило чине еколошки 

функционални подсистем у систему зеленила. Најефектнија заштита се постиже формирањем 

масива по ободу, са декоративним уређењем, и на местима где ширина дозвољава са 

могућношћу одмора и одвијања пасивне и активне рекреације унутар зоне. Поред заштитне 

имају и декоративну функцију и улогу у зонирању простора.  

Услови за подизање заштитних зелених појасева: комбиновани засади (заштитно-декоративни, 

заштитно-воћни) могу се формирати при укључивању постојећих воћњака у заштитни појас, а 

њихово газдовање превести на методе пејзажног одржавања; у оквиру заштитног појаса 

забранити изградњу сваке врсте са изузетком инфраструктурних објеката; пратећим зеленилом 

обезбедити заштиту од сунца, налета прашине и снежних наноса; користити садњу у редове 

(једнострани и двострани дрвореди, једноструки и двоструки) и групе (мешовити масиви 

дрвећа и жбуња); висока стабла садити на растојању 4,5-5,0m од коловозног дела пута; у оквиру 

заштитних појасева могуће је формирати стазе за шетњу, бициклистичке и трим стазе.  

По питању својине над земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од јавног 

значаја -зеленило специјалне намене, може бити приватне и државне својине, са 

обавезним поштовањем планиране намене површина са правилима уређења и грађења. 
Могуће је даље одвијање пољопривредне производње до реализације, мада су ливада и пашњак 



План генералне регулације за насељено место Грделица 

50 
 

 

сасвим прихватљива решења у заштитним појасевима, уз неопходно прогушћавање вегетацијом 

по ободима.  

У заштитном подручју гасовода се налази заштитно зеленило, које је искључиво у виду 

травњака и без икакве садње друге високе вегетације.  

Зелене површине у оквиру других намена, су представљене као комплементарана намена у 

оквиру површина јавне намене – школски комплекси, у оквиру радних зона, вишепородичног 

становања, као на површинама грађевинских парцела и у оквиру породичног становања. 

Процентуално учешће зеленила у оквиру комерцијално-пословних комплекса-мин. проценат 

зелених површина 10%, остале радне зоне и комплекси- зелене површине мин. 10%. Препорука 

је формирање дрвореда по ободима комплекса и декоративно решен партеr уз управну зграду. 

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. За вишепородичне објекте минимум уређених зелених површина 

на парцели је 10%, које морају да пре свега буду у функцији становника, да заштите од утицаја 

околних садржаја и саобраћајница и да дају естетски оквир објекту.  

Код зеленила у оквиру породичног становања композиционо решење зависи од могућности, 

потреба и жеља корисника. Зелене површине ограниченог коришћења су такође јавне 

површине али у оквиру друге доминантене намене. Ту спадају површине око вртића, школа, 

објеката здравствене заштите, црквених комплекса, комуналних објеката. Зелене површине 

школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију изолације самог 

комплекса од околних улица.  

Зелене површине јавне намене које се преплићу са другим функцијама – водно земљиште. Уз 

косине насипа речног корита, предвиђа се на вишем форланду, постављање урбаног мобилијара 

- клупа и садња појединачног стабла високог растиња. Озелењавање и уметање новог садржаја 

се врши обзиром на дозвољене активности: пешачење (шетне туре), трим, стаза здравља, 

рекреација на травнатој подлози (спортске игре на тлу, мали фудбал, бадмингтон, и др), дечје 

игре и рекреација, излети, дечја игралишта, изложбе на отвореном. Нису дозвољене активности 

- спортови који могу утицати на загађење животне средине, а за које није могуће успостављање 

мониторинга. Садња вегетације у речном кориту у складу са мишљењем и условима ЈВП 

''Србијаводе''.  

 

Заштитно зеленило око археoлошког локалитета Кале у целини 3 - постављање нових 

садржаја према даљој разради са смерницама. Простор посматрати као археолошки парк. 

Главна функција је заштита наслеђа, уз формирање функционалног зеленила са могућношћу 

одвијања туристичких активности, као и одвијања спорта и рекреације. У оквиру парковских 

површина не могу се градити објекти чија је функција супротна основној функцији парка; могу 

се наћи објекти у функцији туризма, угоститељства, могу се планирати водене површине.  

Парк-Кале повољан је за активну и пасивну рекреацију већег броја корисника, а такође треба 

остварити велики естетски и санитарно-хигијенски значај, нарочито преко шумског масива, 

како за кориснике комплекса, тако и за становнике у широм окружењу. Заснивати нове 

травњаке, уредити постојеће и формирати прилазне стазе. Потребно је искористити посебно 

вредна стабла као места одмора у засени. Видиковце уз прилазни пут уредити, проширити их, 

поставити одговарајући застор, уградити клупе за седење, а чистине непосредно испод њих не 

попуњавати високом вегетацијом да не би ометали визуелни продор. Потребно је постављање 

вртне опреме-клупа за седење, надстрешница у случају лошег времена, канти за отпатке, 

путоказа за оријентацију, огласних табли, као и расвете. Обогаћивање новим садржајем-

опремом се подразумева и у зони масовних активности.  

 

Код изградње нових просторно-пејзажних објеката потребно је следити следеће услове: 

израда одговарајуће планске и пројектне документације по следећим ставкама: партерна 

решења ускладити са наменом и функцијом; нивелациона решења ускладити са 

конфигурацијом терена; пејзажна решења ускладити са трасама подземних инсталација 

испоштовати потребна минимална одстојања, у складу са важећим техничким прописима; 

избор врста (са акцентом на аутохтоне врсте озелењавања) усагласити са наменом и функцијом 

објекта, као и са условима станишта; у зависности од намене објекта предвидети опремање 
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одговарајућом опремом и садржајима: елементи урбаног мобилијара, клупе, канте, чесме, 

билборди, дечије игралиште, фитнес парк и др.  

Постоји могућност изградње објекта спорта и рекреације изузетно на скверу у оквиру 

заједничких површина вишепородичног становања, као пратеће делатности, уколико се јави 

потреба. 

Mогуће пратеће намене су и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале 

техничке инфраструктуре, као и постављање елемента урбаног мобилијара. 

Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони су све намене чија би делатност угрозила 

животну средину и основну намену.  

Планирани параметри који указују на квантитативно стање зеленила су следећи: ниво 

озелењености који се односи на процентуално учешће зеленила у Грделици је 9,3%. Обзиром на 

велику површину под шумом у обухвату Плана и поред очуваног природног предела у 

околини, ниво озелењености се може посматрати као задовољавајуће. Рачунајући и јавне 

блоковске површине које су у одређеној мери под зеленилом, вредност нивоа озелењености је 

11,4 %, што је у потпуности задовољавајуће за насеља те величине и броја становника.  

Степен озелењености изражава комфорне могућности система зеленила у односу на животну 

средину. Представља однос укупне површине зеленила према броју становника, минимално је 

25, а препоручена вредност је 30-80 m
2
/становнику. Само зеленило у Грделици би дало 

вредност од 53 m
2
/становнику, такође рачунајући површину под шумом и јавним блоковским 

површинама вредност је 60 m
2
/становнику, што је одлично. 

 

2.4.1.2.9.Правила за уређење и изградњу јавних блоковских површина 

Као једну од категорија коришћења јавног земљишта издвајамо и јавне 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. Потребно је реконструисати или реализовати пешачке или 

колске комуникације уз постојеће или планиране објекте. Партерно уређење пешачких 

комуникација реализовати тако да чине целину, односно да се третирају јединствено и 

целовито. Неопходно је да је минимум 10% под зеленим површинама. На овај начин остварује 

се функционално повезивање садржаја најатрактивнијих тачака унутар простора. 

Уређења биће реализована кроз пројекте партерних уређења уколико се врши реконструкција 

или уметање нових сдржаја. До израде пројеката задржава се фактичко стање. У случају 

адаптације, замене застора на стазама или садње нове вегетације није потребна израда 

Пројекта. 

 

2.4.2.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Планирана саобраћајна мрежа је у већем делу насеља усклађена са већ реализованим 

улицама. Главна насељска улица је улица Боре Пешића, која целом дужином прати ток реке 

Јужне Мораве, на добром делу одвојена редом објеката од реке, а у југозападном делу се 

непосредно ослања на Мораву. Приступна саобраћајница од петље „Ораовица“ до планиране 

кружне раскрснице у центру насеља, северозападни део улице Боре Пешића до моста на 

Козарачкој реци, а надаље улица за село Грделицу, поклапају се са правцем пружања државног 

IIБ број 438 Власотинце – Грделица – веза са државним путем А1. Приступна саобраћајница је 

и најнебезбеднија, поред великог друмског саобраћаја и великог броја пешака и бициклиста 

који се крећу коловозом ширине 5,50m. Планирани габарит ове улице је са коловозом ширине 

6,00 m и обостраним бициклистичким тракама, тротоарима и зеленилом, којим се штити 

постојећи дрворед. Коловоз на улици Боре Пешића је различит и креће се од 6,00-8,00 m. Овим 

планом коловоз се планира ширине 6,50m са тротоарима различите ширине, који се креће од 

2,00-4,00 m. Улица којим се повезује насеље село Грделица планира се са коловозом ширине 

6,00m  и тротоарима ширине 1,50 m. Ранија деоница регионалног пута Р-214 од Козарачке реке 

према Лесковцу задржава постојећу трасу и враћа се кроз раније дрвопређивачког фабричког 

комплекса „Данило Бошковић“ јер је престала потреба за целином комплекса, а девијација се 

показала као лоше решење, јер је постала црна тачка на овој деоници пута. Најкритичније 

саобраћајнице на примарној градској мрежу су улице које по изласку из насеља прелазе у 
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општинске путеве за насеља Сејаница и Дедина Бара. Планирана ширина коловоза је 5,00m, 

који је на добром делу и габарит, али је његова реализација критична због изграђених објеката. 

Највећи део уличне мреже је реализован према важећим плановима и задовољава важеће 

стандарде, осим у деловима насеља која су настала као последице непланске изградње. У овим 

насељима је углавном задржано затечено стање, са евентуалним корекцијама како би саобраћај 

могао да се одвија. За насеље наспрам железничке станице једина саобраћајна веза је преко 

пружне парцеле, и тако функционише преко 60 година. Планом је коригована ова улица, 

померањем на 8,00 m од задњег колосека. Западно од Јужне Мораве планира се нова улична 

мрежа за потребе планиране зоне привређивања, која је усклађена са постојећим путевима и 

добрим делом са постојећим катастарским парцелама. Повезивање ове зоне са насељем 

Грделица је преко постојећег моста и планираног моста, непосредно иза ушћа Козарачке реке у 

Јужну Мораву. Елементи хоризонталне регулације су дати у графичком прилогу, координатама 

осовинских тачака и попречним профилима.  

У Грделици нема изграђене аутобуске станице, а њена се функција тренутно обавља преко 

стајалишта у централном делу насеља.  

 

Аутобуска станица 

Планирана површине за изградњу нове аутобуске станице износи око 33,21ari., у оквиру нове 

радне зоне. 

Аутобуска станица се планира са северозападне стране прилазне саобраћајнице. Према 

величини насеља и очекиваном саобраћају планира се мања станица са четири перона за 

аутобусе и једно паркинг место за зглобни аутобус. Станица се планира као пролазна јер 

заузима најмање простора. При пројектовању објеката и простора намењених за аутобуску 

станицу обавезно је њихово усклађивање са Правилником о ближим саобраћајно-техничким 

условима за изградњу аутобуских станица и стајалишта („Сл. гласник РС“ бр. 20/1996, 18/2004, 

56/2005 и 11/2006). 

Планирана је изградња објеката станичне услуге и продаја карата, могући су комерцијални 

садржаји у виду услуге и трговине. 

Индекс заузетости на парцели износи 30%;  

Максимална спратност објекта станичне услуге  П+1; 

Грађевинска линија планираног објекта износи 5.0m од регулације; 

Грађевинска парцела комплекса ограђује се транспарентном оградом до максималне висине 

1,40m са капијом (контролисани улаз); 

Обавезна израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације 

 

Железничка станица 
У северозападном, периферном делу насеља постоји железничка станица. Простор око 

железничке станице дозвољава реконструкцију и доградњу комплекса, а у складу са потребама 

и плановима надлежног предузећа.  

Организованог паркиралишта у насељу има испред дома здравља и обданишта. 

Најзаступљеније паркирање је улично и у оквиру сопствене парцеле. Унутар стамбених 

блокова где има места за паркирање углавном влада хаотично стање, како због лоше 

организације, а и од импровизованих гаража. Овај проблем ће се у будућности решавати 

израдом пројекта уређења простора којим ће издвојити простори за паркирање, прилазних 

саобраћајница до паркиралишта и околних објеката, као и површина са зеленилом и 

мобилијаром. Исто тако и простор иза објекта бивше општине треба уредити за вишенаменско 

паркирање, а укинути паркирање испред улаза, који представља конфликтно место на улици 29. 

новембра.  

Планом се не резервише простор за изградњу бензинских станица, обзиром да у централном  

делу насеља постоји изграђена бензинска станица, али се оставља могућност изградње у оквиру 

пословних и радних комплекса и објеката.  

 

Бензинске станице 

Постојећa станицa за снабдевање течним горивом се задржава као пратећи садржај саобраћаја.  
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За предметни простор тренутно нема нових локација за ову намену. Уколико се укаже потреба, 

могу да буду пратећи садржај у зони становања, комерцијалних садржаја и радној зони, а према 

параметрима за претежну намену. 

У оквиру ових станица, у зависности од расположивог простора и положаја у односу на 

безбедно одвијање саобраћаја, дозвољена је изградња следећих објеката у оквиру станице за 

снабдевање возила погонским горивом: објекат бензинске станице, продавница са рестораном, 

смештајни објекат, надстрешница, подземне цистерне резервоара за гориво, подземна цистерна 

резервоара за Т.Н.Г., острва са пумпним аутоматима, услужних сервиса (праоница возила, 

аутомеханичарска и вулканизерска радња и сл.), сепаратор, трансформаторска станица, агрегат, 

Дозвољени су следећи пратећи садржаји у оквиру бензинске станице (а у зависности од 

конкретне локације, расположивог простора и других потребних услова): - сервиси: вулканизер, 

аутомеханичар, аутоелектричар, шлеп служба, и сл., - аутотрговина: ауто делови, 

аутокозметика, и сл., - делатности/услуге:за сопствене канцеларијске/административне потребе, 

инфопункт, трговина на мало, кафе, ресторан,банкарске/поштанске услуге, изнајмљивање и 

продаја возила, аутоперионица, мотел и сл. Ограђивање није дозвољено осим ускладу са 

безбедоносним и сигурносним условљеностима. 

Уколико се гради само бензинска станица као самостални објекат на грађевинској парцели 

параметри су: 

- максимални степен заузетости Из = 30%  

- максимална спратност објекта је приземље (П) 

- минимални проценат зелених површина= 40% 

- остало чине саобраћајне, манипулативне и поплочане површине  

- паркирање за потребе запослених и за садржаје који се у комплексу налазе (нпр. ресторан, 

кафе, трговина и сл.) обавезно решити на сопственој парцели а према важећим нормативима за 

паркирање возила - подземни резервоари морају бити у границама комплекса, тј. предметне 

грађевинске парцеле, дубина постављања дефинисана након израде детаљних геолошких 

истраживања а њихов положај не сме ометати суседне објекте и елементе као што су ограде 

и/или подзиди суседних парцела - приликом пројектовања и изградње обавезно се придржавати 

свих важећих закона, техничких прописа и норматива за ову врсту објеката, са применом свих 

мера заштите. За изградњу нових бензинских станица потребна је израда Пројекта за 

урбанистичко архитектонску разраду локације.  

 

Нивелационо решење изведених улица  
Се задржава или се врше незнатне корекције на нивелетама. Код израде нивелационог решења 

нових улица поштовати 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. Максимални подужни 

падови су до 12% који се односе на бесправно подигнута насеља.  
Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасом државног пута 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. 

Услови за изградњу нових саобраћајних прикључака на прилазну саобраћајницу издаје 

надлежни орган локалне самоуправе уз следеће услове. Коловозну конструкцију 

димензионисати за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50t на осовини). 

Коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о 

јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/2005). 

 

Услови за изградњу бициклистичких и пешачких трака 

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. 

Потребно је урадиту саобраћајну анализу постојећег и перспективног бициклистичког и 

пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања постојећих и 
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перспективних, прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или 

упозоравајућу светлосну сигнализацију. 

 

Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стајалишта  

Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на постојећим стационажама и реконструишу 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. До изградње аутобуске станице 

уређење аутобуских стајалишта у непоредној близини, локације будуће аутобуске станице, се 

могу реконструисати. 

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, 

изузетно 2,50 m, где теренски услови и окружење захтевају знатна инвестициона улагања за 

рачишћавање терена.  

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. 

 

Правила уређења и грађења железничке инфрaструктуре  

Цевоводи (водоводи и канализација), електричне, телефонске линије, подземни каблови и друге 

сличне инсталације и уређаји могу се укрштати са железничком пругом тако да се поставе кроз 

труп пруге испод колосека на најмањој дубини 1,8 метара, мерено од горње ивице прага до 

горње ивице заштитне цеви, односно изводити паралелно са железничком пругом ван 

железничког подручја под условом да се њиховим постављањем, извођењем и коришћењем не 

угрожава безбедност железничког саобраћаја. При изради техничке документације за изградњу 

ових објеката, као и осталих објеката у заштитном пружном појасу, инвеститор је у обавези да 

се обрати управљачу пруге за услове и сагласност. Железничким земљиштем управља 

ЈП,,Железнице Србије“ и не може се отуђити без сагласности железнице. У заштитном 

пружном појасу не могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити објекти 

на удаљености мањој од 25m, рачунајући од осе крајњег колосека. 

Нова траса за будућу двоколосечну пругу за саобраћај возова великих брзина, која је 

дефинисана у Просторном плану подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница 

Републике Македоније („Службени гласник РС“, бр. 77/02). На овом делу траса пруге за велике 

брзине пружаће се на простору између постојећег пута М-1 и Јужне Мораве, поред планирање 

петље“ Грделица“ лоцираће се нова железничка станица  „Грделица“. Израђен је генерални 

пројекат  са више варијантних решења који још увек није усвојен. Сви укрштаји будуће пруге 

са путевима и улицама планирати у два нивоа. 

 

2.4.3.Комунална инфраструктура 

Водовод-снабдевање водом 

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

планира се: 

 повезивање водоводне мреже Грделице на водосистем "Барје". Постојеће извориште биће 

у функцији водоснабдевања насеља у околини Грделице који се не могу везати на 

водосистем "Барје" и као резервно извориште за водоснабдевање Грделице у случају 

хаварије на водосистему "Барје"; 
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 реконструкција свих цевовода од салонитних цеви;  

 изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама.  

Приликом 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. 

Бунар на КП 318/5 КО Ораовица који је раније коришћен за водоснабдевање Грделице, пре 

изградње водозахвата и постројења у Градишту, може да се користи за снабдевање корисника 

техничком или водом за наводњавање. 

 

Минимална дубина укопавања цевовода је 1,0m 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. 

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 Ø200mm или минимум 3,0m, ако је пречник 

водовода већи или једнак Ø200 mm.   

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, планира се: 

 градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар блока;  

 реконструкција дела постојеће канализационе мреже малог капацитета ради пријема 

нових корисника и  

 изградња атмосферске канализационе мреже где год је то могуће. 

Канализациона мрежа на подручју Плана се планира сепаратног типа. 

Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 

 

Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити на 

основу хидрауличког прорачуна.  

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 

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

отпадне воде из објеката који се прикључују на њу. 

За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и 

водити рачуна о минималним и максималним падовима. 

Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу 

канализацију. 

Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум 3,0m. 
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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. 

 

2.4.4. Енергетска инфраструктура 

2.4.4.1. Електроенергетска инфраструктура 

Унутар границе обухвата плана се не налази траса ваздушног далековода и 

електроенергетска постројења која су у власништву ,,Електромреже Србије,,. Према плану 

инвестиција и плану развоја преносног система планирана је реконструкција далековода 110 kV 

бр.113/5 ХЕ Врла 3-ЕВП Грделица. 

У власништву ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац  налазе 

се електроенергетски објекти ТС 35/10kV/kV и ТС 10/0,4kV/kV  са припадајућим далеководима 

средњенапонског  нивоа. Планом је прдвиђено измештање TC 35/10 кV/kV „Грделица“ 8MVA 

са постојеће локације у близини петље за искључење са новог аутопута. Нова трафо станица TC 

35/10 kV/kV „Грделица“ капацитета 2х8 MVA биће изграђена на КП бр.940 и бр.941 КО 

Ораовица. Главни правац напајања остварује се преко 35 kV далековода ,,Југ-Грделица,, док је 

алтернативни правац напајања изведен из ТС 110/35 kV/ kV ,,Власотинце,, 35 kV далеководом 

,,Власотинце-Грделица,, . У делу новоизграђене петље расплет одрадити подземно до првих 

стубова далековода. 

 

Електроенергетски објекти преносног односа ТС 10/0,4kV/kV који имају могућност проширења 

капацитета на подручју израде планске документације су: 

1. КБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Пијацa“  инсталисане снаге 400kVA,            

2. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“  инсталисане снаге 400kVA,                       

3. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Нова“    инсталисане снаге 400kVA,                        

4. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Дом Здравља-Амбуланта“  инсталисане снаге 630+400kVA,                

5. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ-1“ инсталисане снаге 3x 160kVA,            

6. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ-2“ инсталисане снаге 1000kVA,            

7. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „ЖТП Грделица“ инсталисане снаге 160kVA,            

8. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Данило Бошковић“ инсталисане снаге 400kVA.  

           

Поред могућности повећања капацитета на постојећим трафостаницама преносног ТС 

10/0,4kV/kV, планирана је и изградња нових трафостаница у оквиру обухвата плана на 

следећим катастарским парцелама:  

 

1. ТС 10/0.4 кV/kV „Стари пут“ на КП бр.3328 КО Грделица; 

2. ТС 10/0.4 кV/kV „Ново насеље“ на КП бр.357/15 КО Грделица; 

3. ТС 10/0.4 кV/kV „Ораовачко поље“ на КП бр.326/1 КО Грделица; 

 

У плану инвестиција ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац 

планира се међусобно повезивање електроенергетских постројења ТС 10/0.4 кV/kV полагањем 

10 kV каблова који ће омогућити повезивање постојећих и новопланираних трафостаница са 

формирањем следећих траса: 

 

1. Траса кабловског вода ТС 35/10 кV/kV „Грделица нова“- ТС 10/0.4 кV/kV „Ораовачко 

поље 2“-  ТС 10/0.4 кV/kV „Ораовачко поље 3“- разводно постројење 10kV  „ТИГ“, 

чиме ће се омогућити демонтажа постојећег 10 kV далековода на релацији  ТС 35/10 

кV/kV „Грделица“-РП „ТИГ“; 

2. На траси  ТС 35/10 кV/kV „Грделица нова“- ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“ извршити уметање 

нове везе (петље) са ТС 10/0.4 кV/kV „Ораовачко поље 1“ пресецањем постојећег 

кабловског 10 kV вода и уградњом две 10 kV кабловске спојнице, како би се формирале 
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две нове везе: ТС 35/10 кV/kV „Грделица нова“- ТС 10/0.4 кV/kV „Ораовачко поље 1“  и  

ТС 10/0.4 кV/kV „Ораовачко поље 1“- ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“; 

3. Извлачење постојећег 10 kV кабла из ТС 10/0.4 кV/kV „ЖТП Гредлица“ на траси ТС 

10/0.4 кV/kV „ЖТП Грделица“- ТС 10/0.4 кV/kV „Данило Бошковић“ и исти наставити 

наставити до будуће ТС 10/0.4 кV/kV „Стари пут“, а од будуће ТС 10/0.4 кV/kV „Стари 

пут“ до ТС 10/0.4 кV/kV „ЖТП Грделица“  положити нови 10 kV кабли.Тако ће се 

формирати нове међусобне везе: ТС 10/0.4 кV/kV „Данило Бошковић“- kV - ТС 10/0.4 

кV/kV „ЖТП Грделица“; 

4.  Полагање новог 10 kV вода од ТС 10/0.4 кV/kV „Пијаца“- ТС 10/0.4 кV/kV „ТИГ2“ 

5. У траси кабловског 10 kV вода између ТС 10/0.4 кV/kV „Нова“- ТС 10/0.4 кV/kV 

„29.новембар“ извршити уметањем нове везе са ТС 10/0.4 кV/kV „13.бригаде“ 

пресецањем кабла и уградњом две кабловске спојнице.Тако би се формирале нове везе 

између ТС 10/0.4 кV/kV „Нова“ ТС 10/0.4 кV/kV „13.бригаде“ –ново планирана ТС 

10/0.4 кV/kV „Ново насеље“, тако што се постојећи 10 kV кабл извлачи из ТС 10/0.4 

кV/kV „29.новембар“ и наставља даље до ново планиране ТС 10/0.4 кV/kV „Ново 

насеље“; 

6. Формирање нове међусобне 10 kV кабловске везе између ТС 10/0.4 кV/kV „Ново насеље“ 

ТС 10/0.4 кV/kV- „29.новембар“ и ТС 10/0.4 кV/kV „29.новембар“- ТС 10/0.4 кV/kV 

„Дом здравље“.        

             

Општи услови изградње електроенергетских објеката 

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетски водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 65/88 и 

"Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92) и Правилником о техничким нормативима за електроенергетска 

постројења називног напона изнад 1 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 7/74), изградња објеката (који 

нису намењени за трајни боравак људи) и друге инфраструктуре у коридору заштитног и 

извођачког појаса далековода је по правилу могућа. Обавеза инвеститора је да у фази 

планирања, пројектовања и изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и 

по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за 

изградњу/газдовање далеководом.  

У заштитном појасу далековода спроводе се искључиво ограничења права својине (без 

промене власништва). Ограничење права својине се односи на обавезу прибављања претходних 

услова и сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање предметним далеководом 

код планирања, пројектовања и извођења свих врсти грађевинских радова и пренамене 

површина. Заштитни електроенергетски појас далековода 35kV износи 2х15 метара, са обе 

стране ваздушног вода од крајњег фазног проводника по 15 метара. 

У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна 

правила коришћења и уређења за потребе изградње далековода дефинисан је као радни или 

извођачки појас. Ширина радног појаса далековода износи 8,0m. У извођачком појасу 

далековода обезбеђује се простор за постављање стубова, службености пролаза за потребе 

извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација далековода. Прибављање земљишта 

у јавно власништво (потпуна експропријација односно право трајног заузећа) спроводи се у 

делу извођачког појаса искључиво за стубна места. 

Планирану 10kV мрежу, за повезивање новопланираних трафо станица градити подземно (у 

насељеном делу) или надземно ( ван насељеног места), а у складу са општим условима на 

терену и захтеву од стране ЕДС. Све подземне водове полагати у профилима постојећих и 

планираних саобраћајница у тротоарским површинама, а изузетно у коловозу (код уских 

профила саобраћајница и саобраћјница без тротоара). Каблови се могу полагати  и испод 

зелених површина ако је то неопходно. 

У случају постављања стубова  јавног осветљења у заштитном појасу далековода, потребно је 

исте уважити при изради Елабората.Јавно осветљење поставити на постојеће бетонске стубове 

АБ нисконапонске дистрибутивне мреже или челично цевасте стубове који се користе 

искључиво за светиљке јавног осветљења. Јавно осветљење примарних саобраћаница мора бити 

на вишим стубовима, а детаље као што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. 
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одредити главним пројектом у складу са условима надлежног ДОС-а и урађеног 

фотометријског прорачуна. 

Приликом изградње електроенергетског постројења ван заштитне ограде обезбедити ширину 

од 10 m за пожарни пут.  

Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  инсталацијама у 

облику фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама са 

раним стартовањем, у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката 

од атмосферског пражњења ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96). 

У случају градње испод или у близини далековода 220 kV и 110 kV , потребна је сагласност 

ЈП,,Електромрежа Србије,, при чему се даје сагласност на Елаборат који Инвеститор 

планираних објекта треба да обезбеди. 

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са Идејним пројектом или Пројектом за 

грађевинску дозволу према важећим законским прописима и обједињеној процедури. 

Локације за потребе изградње нових ТС 10/0,4 кV морају имати излаз на јавну саобраћајницу, 

површину око 50м2, и да су  ван зоне плављења.  

 

Услови за изградњу високонапонских далековода 

На локацијама стубова, једновремено са ископом темељних јама обавља се и ископ ободног 

рова дубине 0,7 m, на удаљености до 1,0 m од темељних јама. У сваку темељну јаму и ров 

постављају се у форми међусобно повезаних прстенова уземљивачи од поцинкованог гвожђа. 

Веза са конструкцијом стуба се обезбеђује на два места, преко анкера стубова. 

Обезбеђује се на траси далековода  просек високе вегетације у ширини која, према Правилнику, 

обезбеђује минималну сигурносну удаљеност и висину од 5,0 m између стабла и проводника. 

Приближавање и укрштање далековода са путевима обезбеђује се у складу са Правилником о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 

од 1 kV до 400 kV, ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92). 

Правила укрштања далековода са државним путем II реда (регионалним путем) спроводе се и 

код укрштања далековода са осталим локалним јавним путевима/улицама, тј. да се у распону 

укрштања далековода са путем (улицом) обезбеђује електрично појачана изолација проводника 

са сигурносном висином од минимално 9,0m рачунајући растојање између најнижег 

проводника и највише коте коловоза. Сигурносна висина се мора очувати код појачаног 

електричног оптерећења и експлатационог истезања проводника. Код укрштања са 

некатегорисаним (шумским и пољским ) путевима сигурносна висина износи минимум 7,0 m. 

Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напоном поставља се 

са електрично појачаном изолацијом, изнад вода са нижим напоном. Сигурносна висина од 4,5 

m и удаљеност од 3,0 m мора бити очувана и при додатном оптерећењу само горњег вода. 

Код паралелног вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном сигурносном 

размаку за вод вишег напона при највећем отклону једног од проводника под утицајем  ветра. 

Код преласка високонапонског далековода преко нисконапонског вода обезбеђује се 

електрично појачана изолација, сигурносна висина од мин. 4,5 m и сигурносна удаљеност од 

мин. 4,0 m. Потреба за додатном механичком или електричном заштитом утврђује се посебним 

пројектом укрштања. 

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са другим 

електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу Пројекта за 

грађевинску дозволу, поред техничког решења обрадити и прорачун међусобног утицаја у 

различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност 

предузећа надлежног за предметну инсталацију и надлежног за далековод  35kV и 10kV 

ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац. Проводници 

далековода се постављају изнад ТТ водова на сигурносној висини од минимум 5,5 m, под углом 

не мањим од 45
0
', а изузетно од 30

0
. Уколико се у распону укрштања изводи електрично и 

механички појачана изолација сигурносна удаљеност водова одговара вредности сигурносне 

висине. У супротном, хоризонтална удаљеност између најближих водова одговара висини 

вишег стуба увећаној за 5,0 m.Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од ТТ вода не сме 

бити мања од 4,0 m. У случају да висинска разлика између водова износи мање од 10,0 m, 

хоризонтална удаљеност најближег проводника од ТТ стуба не сме бити мања од 7,0 m. Код 
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кабловских извода сигурносна удаљеност проводника/стуба далековода мора бити најмање 

једнака висини стуба /проводника на месту укрштаја увећаној за 5,0 m. 

Код подземних телекомуникационих каблова (са металним језгром) обезбеђује се сигурносна 

удаљеност стуба далековода од минимално 25,0 m и минимално 10,0 m од савремених каблова 

за оптички систем преноса (без металних елемената ). 

Прописана, сигурносна висина проводника изнад обрадивог земљишта износи минимум 7,0 m, 

а сигурносно растојање између проводника и круне засада минимум 5,0 m. Деонице далековода 

где је потребно прилагодити или ограничити висину постојећих засада или постоји 

инвестиционо прихватљива могућност повећања сигурносне висине проводника одредиће се 

Пројектом.Сигурносна висина и удаљеност проводника, при нормалном раду далековода, од 

жичане мреже у пољима (нпр. виногради, воћњаци, ново гробље и сл.) износи мин. 5,75 m. 

Поред појачане електричне заштите, посебним пројектом се обавезно срачунава вредност 

индукованих напона. Уколико је очекивани или накнадно регистрован индуковани напон, у 

условима појачаног електричног оптерећења проводника, већи од прописане вредности (65 V) 

обавезно се спроводе мере електричне заштите (уземљење и друго).У заштитном појасу 

далековода, на обрадивом земљишту се могу мењати пољопривредне културе у структури која 

је уобичајена за плодоред. Претходни услови електропривредног предузећа надлежног за 

далековод 35kV и 10kV ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције 

Лесковац, су потребни код формирања нових плантажа и поља са жичаним мрежама, шумских 

и других вишегодишњих (пољопривредних) засада који у пуној вегетационој зрелости могу 

нарушити минималне сигурносне висине и удаљености од инсталације далековода.У 

заштитном појасу је ограничено коришћење система за наводњавање са распрскавањем, док се 

остала стандардна агротехничка опрема и механизација могу примењивати без посебних 

ограничења, уз услов да се испоштују прописи за рад у близини електроенергетских 

инсталација. 

Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност од 5,0 m између 

проводника и било ког дела стабла, се одређује Главним пројектом на основу: отклона 

проводника под дејством ветра при температури проводника од 400 C и процени прираста 

стабала у наредних 5 година. Сигурносна удаљеност мора бити очувана и у случају пада стабла, 

при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају. 

Сигурносна висина проводника код преласка водотокова износи минимум 8,0 m, а сигурносна 

висина проводника се одређује према водостају великих вода 100-годишње вероватноће 

(Q1%).Траса далековода се укршта са Јужном Моравом и Инвеститор је у обавези да прибави 

посебне услове водопривредног предузећа. 

 

Услови за подземну дистрибутивну електромрежу 

Дубина рова за полагање електроенергетских каблова је мин. 0.80 m, односно 1.0 m за 

каблове 10 kV. Електро мрежу полагати на минималном растојању од 0.5m од темеља објеката.  

Укрштање електроенергетског кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се 

полагањем кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у 

хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода. Дубина између горње ивице 

кабловске канализације и површине пута је минимално 0.80m.  

Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 

оптерећења, а минимално растојање је 0.07m код паралелног вођења и минимално 0.2m код 

укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења 

тако и код укрштања.  

Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 0.50m 

за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 35kV. Растојање приликом 

укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање од 0.50m. Укрштање са 

телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30
о
 по могућству што 

ближе 90
о
, а ван насеља минимални угао од 45

о
. По правилу електроенергетски кабл се полаже 

испод телекомуникационог кабла. 

Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних и 

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

електроенергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом цеви може да буде 

испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0.4m за каблове 35kV или минимално 0.3m 

за остале каблове. 

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

електроенергетског кабла провлачи се кроз заштитну цев.  

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

Размак између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у 

насељеним местима је минимално 0.80m, а изван насеља 1.2m. У ситуацијама када су 

просторни услови неадекватни електроенергетски кабл се мора полагати у заштитној цеви на 

минималном растојању 0.30m, дужина цеви мора бити најмање 2.0m са обе стране укрштања 

или целом дужином паралелног вођења.  

 

Услови за надземну дистрибутивну електромрежу  

Нисконапонски сaмоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове АБ 9/ са 

међусобним размаком до 40m (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта 

по важећим прописима и нормативима). Није дозвољено полагање нисконапонских и 

самоносивих кабловских снопова у земљу или у малтер. 

Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за стални 

боравак људи ( вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3.0m од објекта ( 10kV) 

или 5,0m 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 СН надземни водови. Није дозвољено водити 

надземне водове изнад објеката у којима се налазе лако запаљиви материјали, на пролазу поред 

таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3.0m, а 

износи најмање 15,0m. 

Одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање 

електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са 

Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и електроенергетских водова 

напона од 1kV до 400kV (  ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88 ). 

 

Услови за прикључење објекта на нисконапонску електроенергетску мрежу 

Прикључење објекта вршити према техничким препорукама ТП бр.13 и ТП 13а. ЕД Србије. 

Димензионисање прикључка 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 без сајле или ојачаног 

нултог проводника је 25,0m за веће распоне планирати помоћни стуб. Сваки објекат се напаја 

само преко једног прикључка, изузетно за двојни објекат када се уз сагласност ЕД могу 

одобрити два или више 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 

надземне прикључке се користе самоносиви кабловски снопови СКС. За подземне прикључке 

се користе електроенергетски каблови одговарајућег пресека. 

Прикључно мерни орман типа ИМО извести на стубу или као слободностојећи СИМО на 

регулационој линији. Код прикључења потрошача са већим оптерећењем прикључити директно 

у ТС одговарајућим каблом, на основу ИДП. Код прикључења станбених зграда прикључење 

извести преко слободностојећих ормана ГРО смештених унутар објекта, у заједничком 

простору или ходнику. 

 

Услови за изградњу трафостанице типа 10/0,4kV/kV 

Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине електричне енергије, напонског 

преноса 10/0,4 kV/kV, поставити у центар потрошње. ТС градити на прописаним растојањима 

од постојећих и планираних објеката.ТС се могу градити и унутар објекта као посебне 
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просторије. У рубним зонама насеља ТС градити као СТС. ТС по правилу градити на 

сопственим парцелама, деловима парцела на којима се граде производни објекти, а које ће 

служити за напајање електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на 

парцелама ЗЈН. Локације за потребе изградње ТС 10/0,4 kV/kV дефинисати на парцелама не 

мање површине од 50m
2
. 

У складу са захтевима и потребама, препоручују се типски следећи типови трафо станица: 

1.за зоне индивидуалног становања-слободностојећи типски објекти за снагу 1х630kVAили 

стубне СТС 1х250kVA; 

2.за објекте друштвеног стандарда трафостанице се могу градити у саставу објекта или 

слободностојеће зидане за снагу 1х630kVA,односно 2х630kVA; 

3.за индустријске комплексе према ангажованој снази и разрадом урбанистичког плана према 

захтеву инвеститора. 

Посебни услови код изградње Електроенергетска постројења напонског преносног односа 

10/0,4kV/kV су: 

- ТС градити као МБТС, КБТС, челичнорешеткасту стубну ТС или зидану ТС; 

- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;  

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

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

- Положај трафостаница овог напонског нивоа, за поједине кориснике или групе корисника, 

може се лоцирати и на просторима који нису дефинисани овим планом, уз сагласност 

власника, корисника, парцеле и надлежног јавног предузећа, а према општим условима 

изградње електроенергетских објеката 

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

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

- Обезбедити прописане нивое заштите од буке(dB). 

 

2.4.4.2.Топлификациона инфраструктура 

Не планира се централно снабдевање корисника топлотном енергијом већ се дозвољава 

локално организовање становника у погледу избора и начина грејања простора. 

 

2.4.4.3.Гасоводна инфраструктура 

Yugorosgaz на подручју захваћеном границом предметног Плана генералне регулације, са 

становишта прописане заштите гасовода и гасоводних објеката, има посебне услове потребне за 

израду предметног планског документа, обзиром да Yugorosgaz има унутар поменуте границе 

планиране гасоводе и гасоводне објекте.  

Унутар граница предметног планског документа налази се планиран део Разводног гасовода РГ 

11-02 Лесковац-Врање, деоница од БС „Велика Копашница“ до границе општине Владичин Хан 

и града Врања, за који у складу са Одлуком Владе РС, 05 бр. 350-9280/2014 („Сл.гласник РС“, 

бр.87/14) израђен Просторни план подручја посебне намене за који је Миснистарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спровело јавни увид у периоду од 01.-

30.04.2015.године. 

У складу са горе наведеним приликом израде Плана генералне регулације за насељено место 

Грделица примењене су  одредбе Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт 

природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар  („Сл.гласник РС“, бр.37/13) за трасу 

Разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац-Врање, деоница од БС „ Велика Копашница“ до границе 

општине Владичин Хан и града Врања, у близини и унутар граница Плана генералне регулације 

за насељено место Грделица. 

 

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. 
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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 15,00m х 15,00m. Контролне мернорегулационе 

станице (КМРС) се могу формирати у оквиру комплекса без издвајања  грађевинске парцеле за 

њихову изградњу.  

На простору плана предвиђа се изградња нове МРС, која ће бити  прикључење Грделице на 

гасоводни систем. 

 

Дистрибутивна гасна мрежа са максималним радним притиском у мрежи од 16 bar-а. 

Траса гасоводне мреже приказана је у графичком прилогу бр.9 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 гасна мрежа (ДГМ) са максималним радним притиском у мрежи од 4 bar-а. 

Траса дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) приказана је у графичком прилогу бр.9 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 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. 

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.  
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2.4.5.Обновљиви извори енергије 

У оквиру грађевинског подручја даје се могућност изградње и коришћења обновљивих 

извора енергије и то за сопствене или за комерцијалне потребе.  

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 стамбених, пословних и производних објеката, на слободним 

површинама унутар комплекса, на јавним објектима. Такође се препоручује и што већа 

употреба изолационих елемената приликом изградње објеката ради смањења потрошње и 

повећања енергетске ефикасности.  

На истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, на начин да се не омета 

редовно коришћење суседних објеката, може се постављати опрема за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе коришћењем сунчеве енергије. За постављање ове опреме 

потребно је прибавити решење којим се одобрава извођење радова на монтажи опреме. 

 

2.4.6.Tелекомуникациона инфраструктура  

Потребно је децентрализовати мрежу у наредном периоду применом ИПАН уређаја са 

петљом до 250m (приступни уређај који омогућава велике брзине приступа широкопојасним 

сервисима и услугама заснованим на ИП, код кога је говорни сервис СИП контролисан), 

полагањем оптичких каблова за повезивање истих на ИП/МПЛС мрежу, и полагањем нових 

ДСЛ бакарних каблова у приступном делу. Цело подручје обухвата Плана подлеже 

децентрализацији, односно реконструкцији у смислу Закона о планирању и изградњи. 

 

2.4.6.1.Комуникациони системи  

ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ 

каблова је 0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на 

минималном одстојању од регулационе линије 0,50m. Код укрштања са другим инсталацијама 

ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања мора бити 90º. Код паралелног вођења са 

електроенергетским кабловима напона 1 kV, 10 kV и 20 kV минимално одстојање мора бити 

0,50m. Код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35 kV минимално 

одстојање мора бити 1,00m. Код укрштања са електроенергетским кабловима минимално 

вертикално растојање је 0,50m изнад; угао укрштања мора бити што ближи 90º а минимално 

30º; у случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се провлачи кроз 

заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m. Код паралелног вођења са водоводом, 

канализацијом, гасоводом минимално растојање мора бити 1,00m, а код укрштања минимално 

растојање је 0,50m, а угао укрштања што ближи 90º. ТТ каблове који служе искључиво 

електродистрибуцији, водити у истом рову на растојању који се прорачуном покаже 

задовољавајућим али не мањим од 0,20m. 

У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), 

предвиђа се полагање бакарних и/или оптичких каблова, а прелази саобраћајница предвиђају се 

код сваке раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100,00m, на правцу саобраћајнице 

без укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није предвиђена 

за изградњу стамбених или пословних објеката, онда се само једном страном предвиђа ТК 

коридор. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу 

потребно је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких 

каблова у приступној мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров 

са кабловима разводне мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис 

корисника и крајњих корисника. Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће 

сагледати коначне потребе подручја, планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати 

у одговарајућим приводним окнима. 

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 

приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 
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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 Ø110;  

- при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне коруговане ПЕ 

цеви Ø110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз поштовање следећих 

принципа: 

- главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати 

само у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног 

повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 1200x2, 

1000x2 и 800x2. У осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 200x150 и 

250x150. Дубина ових окана је до 190cm. 

- дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери, са монтажним 

мини окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, за правце полагања два или више кабла 

капацитета до 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 100 cm, изузетно до 130cm. 

За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање 

каблова и цеви у тзв. мини/микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када 

нема слободних цеви ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су 

садржани у Упутствима ЗЈПТТ - ПТТ Весник бр. 7-8/2003 и 13-14/2003.године). 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан 

је пословни простор корисне површине око 15,00m
2
 опремљен електроенергетским 

прикључком. Он се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом 

новог. Уколико се гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно 

предвидети локације у тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из 

разлога непрекорачења максималних дужина претплатничких петљи.  

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене кабинете 

типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђена бетонска постоља 

димензија 344x130x105 cm. 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). 
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2.4.6.2.Мобилна телефонија  

Ово подручје је делимично покривено сигналом мобилне телефоније различитих мобилних 

оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање 

следећих услова: 

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на највишим 

објектима (стубови), кровне и горње фасадне површине објеката, уз обавезну сагласност 

власника, односно корисника тих објеката, односно скупштине станара; 

- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких 

препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације; 

- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном 

окружењу; 

-  користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то 

захтева неким решењем;  

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити 

могућност заједничке употребе; 

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини 

антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или 

сличној висини као и антенски систем. 

- Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење 

јачине зрачења како је то важећим правилницима дефинисано. 

 

2.4.6.3.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. 

 

2.4.7.Комунални објекти 

2.4.7.1.Зелена пијаца  

Претежна намена  

 Планира се задржавање и унапређње постојећег, плански дефинисаног комплекса 

комуналне делатности - зелена пијаца; 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Обавезна је израда пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле у оквиру 

планиране регулације; 

 Величина грађевинске парцеле постојеће зелене пијаце дефинисана је Планом у оквиру 

регулација улица, у складу је са прописима за конкретну намену и одговарајућим 

техничким нормативима и не може се вршити њена деоба; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Дозвољена је изградња административних објеката, занатске услуге, комерцијалне 

услуге, трговина, угоститељство; 

 Плато са стационарним тезгама може се наткрити посебном кровном конструкцијом у 

функцији заштите од сунца и атмосферских падавина;  
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Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну  

намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Минимум 3,0 m од регулационих линија; 

 Минимално растојање 3,0 m од границе водног земљишта Сејаничке реке; 

 Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусобна удаљеност објеката је 2,5 m; 

 Удаљеност планираних објеката од околних објеката је 5,0 m; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 35%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Максимална спратност административних објеката: две етаже;  

 Максимална висина надстрешнице је 6,0 m; 

 Комерцијални садржаји спратност: једна етажа;  

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 На истој грађевинској парцели могу се градити објекти пратећих и компатибилних 

намена; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Паркинг се може обезбедити на јавном паркингу по утврђеном нормативу;  

 Пијаца мора имати директан приступ на јавну површину минималне ширине 6.0m; 

 Улаз за дотур робе предвиђа се са јужне стране комплекса, док се пешачки улази 

предвиђају са западне и јужне стране;  

Ограђивање 

 Грађевинска парцела ограђује се транспарентном оградом до висине максимум 1.40m и 

мора имати контролисани улаз; 

Озелењавање 

 Предвиђено зеленило на парцели  мин. 10%; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/ Комунални отпад 

 Пијаца према основној архитектонској форми може бити отворена и покривена; 

 Основни елементи пијаце су: 

- улазни плато, 

- плато за стационарне или покретне тезге, 

- чесма, санитарни чвор и простор за одлагање смећа, 

- простор за паркирање (отворени паркинг); 

 Простор треба да буде поплочан уз довољан број канализационих отвора а чесме се 

постављају на тржном простору;   

 Обезбедити простор и одговарајуће судове за контролисано сакупљање, разврставање, 

привремено складиштње и испоруку отпадних материја. Контејнере лоцирати у оквиру 

границе комплекса пијаце у ниши, посебном изграђеном боксу или смећари са 

обезбеђеним директним и несметаним прилазом за комунална возиља и раднике 

надлежног комуналног предузећа, према нормативима из Плана у поглављу 2.4.7.2. 

Управљање отпадом; 

 Својим изгледом, материјализацијом и волуменом, објекат не сме да наруши 

архитектонски и урбанистички концепт окружења; 

Спровођење 

 Уређење комплекса врши се обавезном израдом Пројекта за урбанистичко архитектонску 

разраду локације; 

 

2.4.7.2.Управљање отпадом 

У циљу смањења загађења животне средине и деградације простора успоставља се одрживи 

интегрални систем управљања отпадом.  
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Сакупљање отпада се врши у специјалним посудама, типизираним контејнерима запремине 

1,10m³ и типизираним пластичним кантама, запремине 140 литара.  

Нови корисници услуга као власници, односно инвеститори изградње стамбених (породичних 

објеката), пословно-стамбених, пословних и других објеката у обавези су да прибаве 

одговарајуће посуде у броју и типу који одреди давалац услуге и да их поставе у оквиру својих 

парцела. Простор намењен за смештај контејнера треба да буде на месту приступачном за 

прилаз возила за одвоз смећа. За сакупљање амбалажног отпада користе се жичани контејнери 

и типизирана пластична кеса. 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 пут 

седмично. 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.  

За правна лица у оквиру јавне намене (школа, вртић, администрација, управа, култура и др), 

остале намене (пословање - комерцијални садржаји - трговинe и услуге и радних зона) која 

користе пословни простор површине до 1000m², број и врсту посуда одређује Porr-

Werner&Weber Лесковац д.о.о., 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 1000 m², за сваких 1000 m² 

пословног простора поставља се један типизирани контејнер. У зонама намењених пословању у 

оквиру комплекса, предвидети простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања -примарне 

селекције и одношење комуналног отпада.  

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 

амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава одређује се по следећем 

нормативу: једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 m
3
 за 60 домаћинства, минимум 

једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1m
3
 уз сабирно место за комунални отпад. 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 

амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) код пословно-индивудуалних корисника, 

одређује се по следећем нормативу: Једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 m
3
 за 

укупну површину до 1000 m
2
. На сваких следећих 1000m

2
 по једна типизирана посуда за 

амбалажни отпад од 1,1 m
3
. За третман инфективног медицинског отпада надлежан је Завод за 

јавно здравље Лесковац који је овлашћен од стране Министарства здравља као Централно 

место (ЦМТ) за подручје Јабланичког округа, као и да врши сакупљање, превоз, третман и 

одлагање инфективног медицинског отпада. Овај систем подразумева прикупљање и третман 

отпада из свих домова здравља са подручја округа, као и сопственог. Специјализовано возило 

ЗЗЈЗ Лесковац за транспорт инфективног медицинског отпада, у складу са АДР прописима, 

превози отпад, два до три пута недељно, из свих домова здравља на округу до ЦМТ. Процес 

стерилизације медицинског отпада не производи никакве опасне издувне гасове који би могли 

да загаде околину. Tретирани отпад спакован у црне кесе одлаже се као комунални отпад. 

 

2.5.Услови за уређење и изградњу површина и објеката остале намене  

2.5.1.Становање  

У обухвату плана заступљена су два типа становање породично и вишепородично.  

Породично становање 
Становање има доминантну намену у обухвату плана, док је вишепородично мање заступљено 

и то претежно у насељском центру.  

Становање је планирано као основна/доминантна намена, али је дозвољена изградња других 

делатности, које су компатибилне са становањем, као пратећи садржаји, с тим што делатност 

може бити и једина и доминантна намена на парцели.  

Дозвољене пратеће делатности су: пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 

здравство, дечија заштита, образовање, култура, верски објекти. 

Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине на мало, 

производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности, као и делатности из 
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области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и друге 

делатности које не утичу негативно на становање. 

Дозвољава се изградња и реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, 

помоћни, пословни, производни). 

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 и формирање 

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

породичног становања.  

У зони изграђених породичних објеката не предвиђа се урбана трансформција из породичног у 

вишепородично становање.  

За нове зоне породичног становања обавезна израда Пројекта препарцелације, за формирање 

грађевинске парцеле, према условима из Плана за минималну грађевинску парцелу. 

На парцелама породичног становања могуће су следеће промене: изградња нових као и 

реконструкција, адаптација, доградња и замена постојећих стамбених објеката, увођење на 

парцелу делатности пословања или мањих производних делатности, различити радови на 

помоћним објектима, реорганизација простора на парцели, препарцелација у складу са 

смерницама из плана за претежну намену. 

Вишепородично становање 

За нове зоне вишепородичног становања  формирање грађевинских парцела врши се израдом 

Пројекта препарцелације, према условима из плана за вишепородично становање. Услови за 

изградњу као и сви елементи просторно-архитектонског обликовања објеката, прецизније 

разрадити израдом Урбанистичког пројекта за формирање нових садржаја и прецизирање 

конкретне намене. Вишепородично становање може бити заступљено и у комбинацији са 

пословањем у оквиру приземних етажа. 

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

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

енергетске ефикасности). Не предвиђа се доградња објеката по хоризонтали. Површина ван 

габарита вишепородичног објекта  представља јавну блоковску површину која није предвиђена 

за градњу. У случају повећање енергетске ефикасности или из конструктивних разлога (пр. 

стубови), могућа је минимална корекција габарита вишепородичних објеката и 

вишепородичних објеката са пословањем који се налазе у насељском центру. 

Могућа доградња по вертикали вишепородичних објеката уколико не прелази максималну 

спратност дефинисану за вишепородично становање у Плану и обавезну израду Урбанистичког 

пројекта. 

Постојећи вишепородични објекти са пословањем, задржавају се на постојећим локацијама и 

унапређују се према условима из Плана за вишепородичне објекте са пословањем кроз 

(доградњу, санацију, адаптацију и повећање енергетске ефикасности). Доградња по вертикали  

за вишепородичних објеката са пословањем могућа је уколико не прелази максималну 

спратност дату за вишепородично становање са пословањем и обавезну израду Урбанистичког 

пројекта. 

Објекти који који имају равну кровну терасу, могућа је доградња поткровне етаже, уз обавезну 

израду Урбанистичког пројекта. 

 

2.5.2.Комерцијалне делатности 

Комерцијалне делатности у обухвату Плана заступљени су као претежна намена на парцели 

или као компатибилна намена становању, и то у виду пословно-комерцијалне, услужне, 

занатско-производне делатности, угоститељске. Планирана је изградња нових површина 

комерцијалне делатности у насељском центру. 

У планском периоду комерцијални садржаји предвиђени су као компатибилна намена 

стамбеној намени, тако да се могу развијати, као пратећа и допунска намена становању или као 

доминантна намена на парцели, у свим зонама становања, директно према условима из Плана 

за претежну намену. 
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За нове зоне комерцијалних садржаја обавезна је израда Урбанистичког пројекта на формираној 

грађевинској парцели, израдом пројекта препарцелације. 

 

2.5.3.Радне зоне/привређивање 

Планом је предвиђено задржавање и реактивирање постојећих привредних објеката, пре 

свега ревитализацијом и трансформацијом. Даје се могућност уситњавања парцела постојећег 

фабричког комплекса Данило Бошковић, парцелацијом. Ревитализација некадашњег фабричког 

комплекса ТИГ и препарцелација у циљу формирања јединствене грађевинске парцеле 

поменутог комплекса ТИГ, Дома културе и Рад Грделица. 

Mањи привредни објекти на појединачним локацијама у оквиру зоне становања, не смеју 

угрожавати животну средину и основну намену зоне којој припадају. 

Формира се нова радна зона где ће бити заступљени услужне, комерцијалне и пословно 

производне делатности.  

За постојеће формиране комплексе у новој радној зони спровођење је директно према условима 

из Плана, уз могућност реконструкције, доградње, текуће одржавање, санација као и изградња 

нових објеката у оквиру претежне намене. За све производне, прерађивачке, складишне и друге 

садржаје за које постоји сумња да могу, на било који начин, негативно утицати на стање 

животне средине неопходна је израда Студије о процени утицаја објеката на животну средину.  

У оквиру радне зоне намењене производњи дозвољена је изградња комерцијалних садржаја 

(магацини, продавнице, дуж пута смештајни капацитети, мотели ) као и изградња спортских 

терена за запослених. У оквиру радне зоне могуће је у склопу административног  објекта 

могући су садржаји пословног становања. 

За изградњу нових комплекса обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску 

разраду локације, на формираној грађевинској парцели израдом пројекта препарцелације. 

 

2.5.4.Верски објекти 

У обухвату Плана налази се црквени комплекс са црквом Св. Јована Крститеља, који 

задовољава потребе становника насељеног места Грделица, тако да нови комплекси и изградња 

нових верских објеката се не планирају. 

 

2.6.Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 

издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање 

локацијских услова и грађевинске дозволе, зависи од зоне у којој се гради објекат, као и врсте и 

намене објеката. 

 Свака грађевинска парцела (изграђена или неизграђена) која је планом предвиђена за 

изградњу мора имати приступ јавној саобраћајној површини, постојећи (директан, 

право службености и сл.) или планирани; 

 Грађевинске парцеле на којима се налазе или планирају објекти јавне намене, поред 

дефинисаног саобраћајног приступа, морају бити уређене постојећом или планираном: 

електроенергетском инфраструктуром, водоводном мрежом, мрежом фекалне 

канализације, мрежом атмосферске канализације и термоенергетском инфраструктуром; 

 Грађевинске парцеле на којима се налазе или планирају стамбени, пословни, привредни 

објекти, поред дефинисаног саобраћајног приступа, морају бити уређене постојећом или 

планираном: електроенергетском инфраструктуром, водоводном мрежом, мрежом 

фекалне канализације и мрежом атмосферске канализације; 

 До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена 

техничких (прелазних) решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности 

надлежних институција; 

 

2.7.Услови мере заштите непокретних културних добара и заштите природног и 

културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи 
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2.7.1.Услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају 

претходну заштиту и евидентираних добара 

Када су у питању утврђена непокретна културна добра, добра која уживају претходну 

заштиту и евидентираних добара, неопходно je израдити Студију којом би биле обухваћане 

следеће активности: 

 Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких 

вредности евидентираних добара са израдом графичког приказа; 

 Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекса 

дефинисањем граница заштите и заштићене околине; 

До израде посебних услова заштите који ће се израдити тек након обезбеђивања услова за 

рад на терену, важе следеђи услови заштите добара са споменичким својствима: 

 Сви радови на добрима са споменичким својствима, могу се изводити под условима 

Завода за заштиту споменика културе Ниш и на начин утврђен одредбама Закона о 

културним добрима; 

 Не дозвољава се ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и 

вршење било каквих радова који могу нарушити њихова својства; 

 Не дозвољава се коришћење или употреба добара са споменичким својствима на овом 

подручју у сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем, или на 

начин који може довести до његовог оштеђења; 

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

 Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и 

презентацију добара са споменичким својстима; 

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

променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова и 

сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

 Добра са споменичким својствима могу се користити у својој изворној, или одговарајућој 

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

 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; 

 Власник, корисник, или други субјекат који по 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. 

 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 надлежни Завод, прибавља се пре израде 

локацијске дозволе. Пројектна документација доставља се надлежном Заводу на 

сагласност;  

 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;  

 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 кoja уживају претходну заштиту 

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

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

спровођењу Плана. 
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Предвидети Законом регулисану обавезу: 

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

налазишта или археолошке предмете, извођач радова je дужан да одмах, без одлагања 

прекине радове и обавести 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; 

 Планом предвидети археолошка истраживања на евентуалним новооткривеним 

локалитетима, a у смислу заштите и презентације непокретног културног наслеђа; 

 Обезбедити услове за израду посебне студије о валоризацији добара са споменичким 

својствима на територији подручја обухваћеног границама Плана генералне регулације 

насељеног места Грделица, 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 од стране 

инвеститора израде Плана; 

 Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 

потпуне детаљне стручне и техничке документације свих евидентираних добара под 

претходном заштитом; 

 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); 

 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; 

 Планом генералне регулације 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, према  интервенцијама у складу 

са Законом; 

 Повећање габарита и спратности доградњама 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;  

 Планом генералне регулације треба створити предуслове за корекцију свих негативних 

појава у односу према добрима са споменичким својствима. Пре свега односи се 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.  

 Планом генералне регулације инсистирати на успостављању хармоничног просторног 

склада у амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, 

ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које 

доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва у 

обухваћеном простору; 

 

Смернице за примену и спровођење услoвa и мера заштите 

 Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, 

a нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл; 

 Акт о условима и мерама заштите поред текста садржи и графички прилог који конкретно 

дефинише добра са споменичким својствима као део целине; 
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 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 заштите 

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

коришћењам и утврђеним мерама заштите културних добара и добара коja уживају 

претходну заштиту на подручју Плана генералне регулције насељеног места Грделица,  

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; 

 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; 

 

Услови чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и 

добара која уживају претходну заштиту од значаја за План генералне регулације насељеног 

места Грделица, у складу су са:  

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

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

насељеног места Грделица, бр. 720/2 од 10.06.2015.године, издат од стране Завода за заштиту 

споменика културе Ниш.“ 

 

2.7.2.Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи 

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;  

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 насељеног места, 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; 

- регулације саобраћаја (измештање транспортних коридора и временско ограничавање 

коришћења саобраћајница) у циљу смањења емисије загађења; 

- регулацијом речних корита, како би смањило загађивање земљишта приликом плављења; 
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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 пешачких и бициклистичких коридора, у циљу смањења коришћења моторних 

возила; 

- планирање зеленила између саобраћајница и стамбених објеката у циљу редуковања утицаја 

саобраћајних извора буке на стамбена подручја; 

 

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  

 

Дописом 173/15-09 од 27.08.2015.године, Одељење за заштиту животне – Градске управе 

града Лесковца, доставило је мишљење да за израду ПГР за насељено место Грделица на 

подручју Просторног плана града Лесковца, није потребна израда Стратешке процене 

утицаја на животну средину.  

 

Мере заштите од елементарних непогода 

На сеизмолошкој карти публикованој 1987.год., која показује очекивани максимални 

интензитет земљотреса са вероватноћом појаве 63%, територија града Лесковца налази се у 

рејону 8°MCS сеизмичког интензитета (на олеати за повратни период од 500 година).  

У употреби је: "Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

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

 

Мере заштите од ратних разарања 

На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 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;  

-усмеравати градњу нових привредних објеката у плански дефинисаним зонама; 

 

2.8.Услови и мере којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 

особама са инвалидитетом 

Објекти намењени за коришћење већег броја људи морају се пројектовати и градити тако да 

особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући приступ, кретање, боравак и 

коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15).  
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Стандарди приступачности подразумевају урбанистичко – техничке услове за планирање 

простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање 

објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за 

јавно коришћење и др), као и посебних уређаја у њима. Објекти за јавно коришћење јесу: 

здравствени објекти, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа, 

локалне самоуправе, пословни објекти, поште, спортски и рекреативни објекти, угоститељски 

објекти, хотели, хостели, школе и други објекти. Објекти високоградње са десет и више станова 

и пословни објекти морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, 

деци и старима омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад. 

 

2.9.Мере енергетске ефикасности изградње 

Енергетски ефикасна изградња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и 

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

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

да при том не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се 

говорити и о одрживој изградњи. Одржива изградња подразумева правилан избор локације, 

добру 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. 

Усмеравање оријентације објеката у односу на положај локације према ружи ветрова, као и 

њихова материјализација савременим материјалима омогућава додатну уштеду енергије. Дата 

могућност за коришћење обновљивих извора енергије даје додатни допринос повећању 

енергетске ефикасности објеката свих намена. 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин 

којим се обезбеђују прописана енергетска својства у складу са важећим законом и 

правилницима. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који 

чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне 

дозволе. 

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 земљиша 

заузетом изграђеним објектима;  

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:  

-максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекaта (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.  
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3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења дефинисана су Планом на основу смерница из Просторног плана града 

Лесковца и других донетих планова, усклађених у међувремену донетим Правилником о 

општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, 

бр.22/2015). Правила грађења у Плану су одређена за грађевинске парцеле односно појединачне 

комплексе у обухвату плана у оквиру предвиђених претежних намена површина.  

Планом су дефинисана општа правила грађења која су заједничка за све зоне и целине у 

осталом грађевинском земљишту као и појединачна и посебна правила која су дефинисана  за  

сваку карактеристичну зону. Правила грађења важе за изградњу нових објеката, за доградњу и 

реконструкцију постојећих. Приликом реконструкције и доградње постојећих објеката важе 

урбанистички параметри дефисани за изградњу нових објеката. Планом су одређене претежне 

намене површина, а у оквиру сваке претежне намене површина дозвољена је изградња објеката 

компатибилних намена и садржаја. 

 

Правила грађења намењена су: 

-За регулисање изградње, за површине где се спровођење врши директно издавањем локацијске 

дозволе на основу ПГР-а; 

-За израду урбанистичког пројекта за површине за које се прописује обавезна израда 

урбанистичког пројекта; 

- За регулисање изградње површина и објеката јавне намене, директним спровођењем ПГР-а 

или израдом урбанистичког пројекта; 

- Зао смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је прописана обавезна израда 

планова детаљне регулације. 

За планиране намене у оквиру издвојених целина и зона општа и посебна правила грађења, се 

директно примењују на земљишту претежне намене, изузев на подручјима за која прописана 

обавезна израда планова детаљне регулације. 

Сва правила грађења која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максимална 

(спратност објеката, индекс заузетости, и др.) или минималне могућности (минимална 

растојања, нормативи за зелене површине, услови за паркирање возилa и сл.) док се конкретни 

услови појединачно дефинишу на основу свих дефинисаних параметара.  

Вредност остварених параметара на конкретној парцели може бити мања од максимално 

дефинисаних и већа од минимално дефинисаних, што зависи од намене и величине парцеле и 

типологије изградње.  

Према карактеристикама и типу изграђености, планираним садржајима и њиховом значају, 

положају у насељу, односно катастарској општини, простор обухвата Плана је подељен на 4 

урбанистичке целине у оквиру којих су издвојене карактеристичне зоне и комплекси, према 

графичком прилогу бр.4. Граница обухвата плана и подела на урбанистичке целине. 

 

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

обухвату плана, а друга (појединачна и посебна правила) само за поједине намене предвиђене 

планом у грађевинском подручју. 

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

- правила за парцелацију, 

- правила за регулацију и  

- правила за изградњу. 

Општа правила за парцелацију су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира. 

Општа правила за регулацију обухватају планске елементе за одређивање регулационе и 

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

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

линија и осовинска линија јавне саобраћајне површине). 

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

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

тим зонама, положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, 
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удаљеност објекта, висина или спратност објекта, услови за изградњу других објеката на истој 

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

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

обликовања, материјализације, завршне обраде, колорита и друго. 

 

3.1.Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена 

3.3.1.Општа правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинских 

парцела 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира. 

Облик и површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 

изградњу објекта у складу са решењима из планског документа, односно општим правилима за 

парцелацију. 

Формирање грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до минимума утврђеног правила о 

парцелацији. 

Минимална површина грађевинске парцеле је 300m
2.
. 

Деоба из претходног става може се утврдити пројектом парцелације односно препарцелације. 

Грађевинска парцела може се укрупнити према планираној или постојећој изграђености, 

односно планираној или постојећој намени грађевинске парцеле. 

Укрупњавање из претходног става може се утврдити пројектом парцелације односно 

препарцелације. 

Пројектом препарцелације на већем броју катастарских парцела може се формирати једна или 

више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним овим планом и уколико се 

налази у оквиру исте намене. Пројектом парцелације на једној катастарској парцели може се 

формирати већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним овим планом. 

Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације придржавати се правила грађења 

дефинисаних планом. 

Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са правилима 

парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле. 

Грађевинска парцела мање површине од утврђене овим планом може се формирати за грађење, 

односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката или 

уређаја, под условом да постоји и приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и 

отклањања кварова или хаварије.  

Земљиште за редовну употребу објекта одређује се у складу са законом о планирању и 

изградњи. Катастарске парцеле које су мање површине од површине за минималну грађевинску 

парцелу утврђену планом може се одредити за редовну употребу објекта. 

За редовну употребу објекта могуће је формирати парцелу испод објекта уколико се објекат 

налази у отвореном блоку или уколико има више власника објеката или етажних власника на 

парцели. 

Исправка граница суседних парцела  

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 може се утврдити ако су испуњени 

услови за примену општих правила парцелације. За остале појединачне зоне парцеле се 

дефинишу у складу са посебном наменом, односно у складу са инфраструктурним објектима. 

Код постојећих грађевинских парцела на којима су изграђени двојни стамбени објекти, могуће 

је пројектом парцелације формирати две грађевинске парцеле мање површине и ширине од дате 

планом. 
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У поступку озакоњења, уколико се објекат налази на више делова катастарских парцела, могуће 

је пројектом препарцелације формирати катастарску парцелу мање површине од површине 

планиране за одређену зону. 

Уколико се постојећи елементи објекта (рампе, степениште и сл.) налазе на парцели јавне 

површине, могуће је урадити исправку граница парцеле. 

Исправка граница парцела може да се врши пројектом препарцелације када се од катастарске 

парцеле која не може бити грађевинска могу формирати парцеле мање површине од површине 

прописане правилима грађења и могу се припојити власницима суседних парцела. 

 

3.1.2.Општа правила за регулацију 

Општа правила регулације, 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). 

Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута) или на 

граничну линију (кеј, траса пруге, болница и сл.) и обележава за све постојеће и планиране 

јавне саобраћајне површинe. Линија која раздваја површину одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале намене. Дефинисана је графичким прилогом 

бр.8. Урбанистистичка регулација. 

Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у зависности од 

функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као хоризонтална, надземна и 

подземна регулација. 

Локацијски услови могу се издати уколико грађевинска парцела има излаз на јавну саобраћајну 

површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације по 

врстама улица: 

-сабирне улице - 10,00 m; 

-стамбене улице - 8,00 m; 

-колски пролази - 5,00 m; 

-приватни пролази - 2,50 m; 

Јавне саобраћајне поврине 

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. 

Нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном падова и 

попречних и подужних профила појаса регулације. 

Утврђене аналитичке координате(коте нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације 

представља основ за утврђивање нивелета регулационих линија, као основ за постављање улаза 

у објекат и уређење осталог простора ван појаса регулације. 

Грађевинска линија утврђује се за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката у 

односу на регулациону линију и представља крајњу линију од које се може вршити изградња 

објеката. Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или 

се налази на растојању које је за поједине зоне утврђено овим планом. Грађевински објекат 

поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар простора оивиченог 

грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница 

суседних парцела). Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће 

поставити објекте на парцели и која се не сме прекорачити према регулационој линији, а може 

бити више повучена ка унутрашњости комплекса. 

Линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног 

габарита објекта. 

За зоне планиране за директну изградњу, позиција грађевинских линија плански је дефинисана, 

а самим тим и позиција објеката на парцелама. Дефинисана је графичким прилогом бр.8 

Урбанистичка регулација. 
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Грађевинске линије поштују постојећу изграђеност, првенствено катастарско стање изграђених 

главних објеката. На неизграђеним грађевинским парцелама грађевинске линије поштују 

принцип минималне удаљености од регулационе линије. 

У ситуацијама где планирана грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, не 

подразумева се рушење тог објекта, већ његово задржавање у постојећим габаритима. Њихова 

хоризонтална и вертикална доградња, могућа је уз поштовање нове грађевинске линије и 

осталих параметара дати Планом. 

У случају рушења постојећег објекта за изградњу новог објекта важи планирана грађевинска 

линија. 

На раскрсницама улица, где су грађевинске линије описане радијусима, као и на свим правцима 

на којима су грађевинске линије дате криволинијски, габарит објекта може да тангира или да на 

други начин одступи од криве линије ка унутрашњости грађевинске парцеле/комплекса. 

Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле. 

Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, 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. 

 

3.1.3.Општа правила за изградњу објеката 

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које 

омогућавају функционисање различитих активности и остваривање различитих потреба уз 

максимално раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности 

које се могу очекивати у њима. 

Правила за изградњу објеката по зонама и целинама обухватају услове који се односе на 

изградњу објеката по зонама и целинама из Плана, према потребама и специфичностма насеља, 

за све планиране намене. 

Постојећи изграђени објекти, чија намена не представља пратећу или допунску намену 

основној намени зоне у којој се налазе, задржавају се, без могућности даљег ширења или 

унапређења. 

Класа и намена објеката чија је изградња забрањена 

Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама су објекти: 

-За које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се 

у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне 

средине на Студију процене утицаја на животну средину; 

-На постојећој и планираној јавној површини или на објектима или коридорима постојеће 

инфраструктуре; 

-У заштитном појасу јавних путева ван насеља, а који се утврђује у складу са Законом о јавним 

путевима и износи за државне путеве првог реда 20m, за државне путеве другог реда 10m, 

односно за општинске путеве 5m са обе стране пута; 

-у заштитној зони водотокова, у складу са законом и прописима којим се уређује управљање 

водама; 

-у заштитном појасу разводног гасовода; 

-заштитном појасу пруге; 

-у заштитној зони електроенергетског појаса, који се утврђује се у складу са Правилником о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 

1 кВ до 400 кВ ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92) објеката 

и износи за надземни вод 10 кВ – 6m, за надземни вод 35 кВ – 15m, за надземни вод 110 кВ - 15 

m и за надземни вод 220 кВ – 15m. 

Положај објеката на парцели 

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

-у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле, 

-у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле, 

- као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле, 

- као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле и 
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- 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. 

При издавању Локацијских услова, типологија објекта се одређује на основу претежне 

заступљене типологије објеката у блоку. 

Висина новог објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом правила о висинској 

регулацији, односно дозвољеном висином објеката из важећег правилника. 

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. 

Највећа дозвољена спратност објеката, односно највећа дозвољена висина објеката, дефинише 

се правилима за поједине намене за појединачне грађевинске парцеле. 

Релативна висина објекта се одређује према другим објектима или ширини регулације. 

Релативна висина објекта је: 

-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; 

-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; 

-Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта; 

-Висина назитка поткровне етаже није ограничена. Ограничава се само висина венца објекта. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта: 

-Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута; 

-Кота приземља може бити виша од нулте коте највише ´ спратне висине од нулте коте; 

-Ка објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 

нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише ½ спратне висине; 

-За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота 

приземља утврђује се локацијским условима у складу са важећим правилником; 

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели – Дозвољена је изградња и других 

објеката исте или компатибилне намене, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених 

овим Планом. У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу, 

обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у 

односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.  

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, производни  

или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, цистерне за воду, летња кухиња, и сл). 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону 

линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

- излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m, а испод 

те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m на целој 

ширини објекта са висином изнад 3,00 m; 

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,00 m, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 

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

Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 

надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно 

регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. 
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Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 m од бочне границе парцеле 

претежно северне оријентације, односно, 2,50 m од бочне границе парцеле претежно јужне 

оријентације. 

Отворене спољне степенице -могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска 

линија мин. 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 m; 

степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у оквиру габарита објекта. 

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 3,00 m. 

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), уколико тиме 

нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то: 

-стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине тротоара, а 

испод те дубине - 0,50 m; 

-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 

корисника парцеле.  

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање 

објеката - Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну 

површину, директно или приватним пролазом. 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној површини 

не може бити мања од 2,50 m. Објекти у привредним и индустријским зонама морају обезбедити 

противпожарни  пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, 

односно 6,0m за двосмерно кретање возила. 

Објекат се поставља на парцели тако да остварује везу са приступним саобраћајницама и омогућује 

функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са приступом простору за 

паркирање. 

За паркирање возила за сопствене потребе - власници породичних и стамбених објеката свих 

врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне 

саобраћајне површине, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан. 

Гараже објеката планирају се у или, подземно у габариту или изван габарита објекта или 

надземно, на грађевинској парцели. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на 

сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине.  

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, у примењује се 

за нову изградњу и доградњу постојећих објеката, и то по једно паркинг или гаражно место (у 

даљем тексту:ПМ), на следећи начин: 

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно ПМ 

на 70 m
2
 корисног простора; 

- пошта - једно ПМ на 150 m
2
 корисног простора; 

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m
2
 корисног простора; 

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица; 

- хотелијерска установа - једно ПМ на користан простор за 10 кревета; 

- позориште или биоскоп - једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;  

- спортска хала - једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца; 

- производни, магацински и индустријски објекат - једно ПМ на 200 m
2
 корисног простора. 

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван габарита објекта или надземно, на 

грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској 
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парцели урачунавају се при утврђивању односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а 

подземне гараже се не урачунавају у индексе. 

Грађевинске парцеле у обухвату Плана које немају могућност паркирања на сопственој 

парцели, у случају доградње постојећих објеката морају да обезбеде места за паркирање у 

складу са Одлуком о утврђивању накнаде за недостајућа паркинг места („Службени гласник 

града Лесковца“, бр.11/2014). 

Одводњавање и нивелација - површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према 

риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим 

падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према 

другој парцели. 

Одвођење атмосферских вода мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради 

објекат. 

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

боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Архитектонским 

облицима тежити ка успостављању јединствене  естетски визуелне целине у оквиру 

грађевинске парцеле и саме зоне. Архитектуру прилагодити намени и врсти објекта 

усклађујући је са традицијом и новим трендовима. Препоручена је изградња косог крова; 

кровни покривач је у зависности од нагиба кровне равни. Обрада објеката треба бити од 

квалитетних материјала.  

Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се са 

конзерваторским условима. 

Ограђивање-грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 

0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном 

оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни 

општински орган. 

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови 

ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност суседа, 

тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 

осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се 

поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту 

власника ограде. 

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

У насељима се парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката по правилу не 

ограђују. 

Парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 

безбедносних разлога. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по 

живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди 

надлежни орган. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни 

објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом 

висине до 2,20m.  

Услови за уређење парцеле/комплекса - Дозвољена је фазна реализација комплекса и градња 

објекта, до реализације максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано 

функционисање у смислу саобраћајног приступа, паркирања, уређења слободних и зелених 

површина и задовољење технолошких и инфраструктурних потреба. 

Интерну саобраћајну мрежу у пословним и привредним комплексима планирати тако да 

опслужује све планиране објекте и кружни ток за возила посебне намене (противпожарна и 

слично).  

Правила изградње за постојеће објекте 

Код постојећих објеката дозвољена је замена постојећег објекта, реконструкција, доградња, 

надградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање 
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објекта, као и промена намене, уз поштовање свих прописаних урбанистичких параметара који 

се примењују за нову изградњу.  

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, индекс изграђености, 

спратност, грађевинска линија).  

За постојеће објекте на грађевинској парцели који су премашили планом дефинисане 

урбанистичке параметре дозвољена је реконструкција, адапатација, санација, текуће и 

инвестиционо одржавање, али не и доградња. 

Реконструкција објеката који су у супротности са наменом дефинисаном планом 

Постојећи објекти који су у супротности са планираном наменом површина могу се санирати и 

реконстрисати у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада до привођења 

простора намени.  

Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада 

сматра се: обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине 

у постојећем габариту; реконструкција свих врста инсталација; доградња санитарних 

просторија до 12m
2
; адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор. 

 

3.1.4.Посебна правила изградње на земљишту осталих намена 

Правила грађења за објекте остале намене дата по претежним наменама (становање-

породично и вишепородично, пословање, привређивање 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.  

 

3.1.4.1.Правила грађења за зоне породичног становања 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

Претежна намена 

 Претежно породично становање, становање са пословањем, пословање, пословање са 

становањем; 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

Минимална површина за формирање грађевинске парцеле: 

 Слободностојећи објекат..............................................................................................300.00 m
2
 

 Двојни објекат.................................................................................400.00m
2
 (две по 200,00 m

2
) 

 Објекат у прекинутом низу......................................................................................... 200,00 m
2
 

 Објекат у непрекинутом низу.......................................................................................200,00 m
2
 

 Атријумски, полуатријумски објекат...........................................................................200,00 m
2
 

Минимална ширина за изградњу грађевинске парцеле је:  

 Слободностојећи објекат................................................................................................10.00 m 

 Двојни објекат..........................................................................................16.00m (два по 8,00 m) 

 Објекат у непрекинутом низу.......................................................................................... 5,00 m 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Пословање, привеђивање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија 

заштита, образовање, култура;  

 На грађевинској парцели објекти пословања и привређивања могу да буду: као део 

стамбеног објекта, као други објекат на парцели породичног становања, али и као 

самостална намена на парцели; у свему према одговарајућим урбанистичким 

параметрима (за зону и целину у којој се налазе),  

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 све намене за које се на основу процене утицаја на животну средину установи да могу да 

угрозе животну средину и намену становање.  
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 Имајући у виду карактер самог насеља не предвиђа се урбана обнова односно 

трансформација породичног у вишепородично становање  

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

-За нове зоне становања минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије за 

изградњу  објеката је 3.0 m; 

-У зони у којој постоје изграђени објекти, ово растојање утврђује се на основу позиције већине 

изграђених објеката (преко 50%); 

-За објекат који има индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза растојање 

између грађевинске и регулационе линије утврђује се локацијским условима.  

Најмање дозвољено растојање новог објекта од суседних објеката и линије суседне 

грађевинске парцеле 

За нове зоне становања 

 Минимално растојање нових објеката од околних објеката на парцели је 5,0 m; 

 Минимално дозвољено растојање и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусебна удаљеност објеката је 2,5 m;  

За изграђене зоне становања 

Минимално дозвољено растојање и линије суседне грађевинске парцеле: 

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

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

 двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта .......................4,00 m 

 први или последњи објекат у непрекинутом низу ..........................................................1,50 m 

-За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 m, у случају 

реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених 

просторија. 

-За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од 

вредности утврђених у претходном ставу, могу се нови објекти постављати и на растојањима 

која су ранијим правилима постављена и то: 

 слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације .................1,00 m; 

 слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације .....................3,00 m; 

Максимални индекс заузетости парцеле  

 максимум.............40% 

Максимално дозвољена спратност/или висина 

 највише четири надземне етаже. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели  

 Дозвољена је изградња и других објеката исте или компатибилне намене, уз поштовање 

свих прописаних параметара утврђених овим Планом;  

 Дозвољена је изградња помоћних објеката као П (приземни),максималне висине 5.0 m, 

стим да кота венца не може да пређе 3,0 m од нулте коте терена. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање 

возила 

 Параметри за паркирање дати су у општим правилима грађења; 

Ограђивање 

 Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(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 1,40 m 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. 

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ  

Правила грађења и параметри за зону претежне намене породично становање примењују се и за 

зону претежне намене породично становање са пословањем. За зоне које се ослањају на водном 
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земљишту обезбедити 3.0 m удаљење нових објеката од регулације водног земљишта река 

Јужне Мораве и Козарачке. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НЕФОРМАЛНО РОМСКО НАСЕЉЕ 

Зона породичног становања –неформално ромско насеље се задржава и унапређује према 

општим смерницама и смерницама из Плана дефинисана за ову зону; 

Обухвата површину од 2,63 ha, непосредно ослоњена је на ул.7 јули; 

Правила грађења за неформално ромско насеље су усмеравајућа и примењују се за израду 

плана детаљне регулације у складу са условима из плана; 

-Минимална површина грађевинске парцеле зависи од типологије објеката а према условима из 

плана за породично становање; 

-Компатибилне намене: пословање, трговина, занатсво и услуге, дуж улице 7 јули; 

-Индекс заузетости на парцели:40%; 

-Максимална спратност: три надземне етаже; 

-Помоћни објекти: могу да се нађу у склопу основног објекта или посебно као други објекат на 

парцели и у том случају површина износи максимум 30m
2
, максималне спратности П 

(приземље), максималне висине 5,0m (мерено од нулте коте до коте слемена за објекте са косим 

кровом) која не може да прелази висину главног објекта; 

-Паркирање:0,5ПМ/1стан; 1ПМ/100m
2
 за остале намене; 

-Ограђивање према општим условима из плана; 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА ИЗГРАЂЕНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

Катастарска парцела представља површину, у грађевинском подручју, која има мању 

прописану површину за грађевинску (испод 300 m
2
), те се на овим парцелама могу применити 

следећа правила уређења и грађења: 

Задржавају се сви објекти на катастарској парцели, у постојећем габариту и волумену. Даје се 

могућност 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 . Може се 

извршити промена намене стамбеног објекта у пословни. Не предвиђа се доградња постојећих 

помоћних објеката и њихова пренамена у стамбени или пословни простор. 

 

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, грађени од чврстог материјала, а који су у супротности са планираном 

наменом површина и који су на локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког 

пројекта, могу се реконстрисати, адаптирати, текуће и инвестиционо одржавати, у обиму 

неопходном за побољшање услова живота и рада.  

Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада 

сматра се: обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине 

у постојећем габариту, а такође и реконструкција свих врста инсталација. 

До привођење простора планираној намени могућа је адаптација таванског простора у оквиру 

постојећег габарита стамбеног објекта и пренамена у стамбени простор, (доградњом по 

вертикали) таванског простора до висине 1,60 m . 

Није предвиђена промена намене постојећих помоћних објеката и њихова доградња, осим 

текућег одржавања до привођење простора планираној намени. 

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА 

У СУВЛАСНИШТВУ РАЗЛИЧИТИХ ЛИЦА ИЛИ ОБЈЕКТА САСТАВЉЕНОГ ОД 

ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА КОЈИ СУ У ВЛАСНИШТВУ РАЗЛИЧИТИХ ЛИЦА 

Ова правила важе искључиво за изграђено грађевинско земљиште. 
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Правила се прописују искључиво за грађевинске парцеле и објекте који су у сувласништву 

различитих лица који су стечено право на власништво стекли у наследном -оставинском 

судском поступку. 

Посебна правила уређења и изградње на грађевинским парцелама у сувласништву 

различитих лица или објекта састављеног од посебних делова који су у власништву 

различитих лица омогућавају грађанима да остваре своја права на: 

-Право својине на катастарској парцели или сувласничког удела на тој парцели односно 

објеката или делова објеката који се налазе на тој парцели; 

-Успостављање јединстава непокретности објекта или посебног физичког дела објекта и 

грађевинског земљишта на ком је тај објекат изграђен;  

-Потребе развргнућа сувласничке заједнице у судском поступку; 

-Несметан прилаз објекту или његовом физичком делу; 

-Саобраћајна инфраструктура  

-Инсталациона инфраструктура  

-Зеленило 

-Несметано редовно одржавање објекта или физичког дела објекта, његову санацију, 

адаптацију, доградњу и реконструкцију 

-Несметану изградњу помоћних објеката  

-Израда пројекта парцелације за потребе развргнућа сувласничке заједнице у судском поступку. 

Правила уређења 

На посебна правила уређења грађевинских парцела која су у сувласништву различитих лица се 

не примењују одредбе општих правила прописаних овим планским документом за предметну 

зону а нарочито одредбе о минималној површини грађевинске парцеле и приступу јавној 

саобраћајној површини, висини и удаљењу објекта. 

Правила парцелације и препарцелације 

Приликом израде пројекта парцелације за потребе развргнућа сувласничке заједнице у судском 

постипку не морају се примењивати одредбе о минималној површини грађевинске парцеле, о 

приступу јавној површини, висини и удаљењу објеката који су прописани планским 

документом за ту зону, већ се као полазна основа за израду пројекта парцелације, 

препарцелације и промена границе гређевинске парцеле, узима судска пресуда о физичкој 

подели. 

 

3.1.4.2.Правила грађења за зоне вишепородичног становања 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

Претежна намена 

 Планирана претежна намена - становање, становање са пословањем, пословање;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Минимална 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. 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 На грађевинској парцели могу се градити пословни објекти- комерцијалне намене, 

трговине, занатске услуге, угоститељство, сервисне услуге; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Производни објекти који неповољно утичу на животну средину и претежну намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Положај нових објеката у односу на регулацију је 5,0 m; 

 Минимално растојање нових објеката од околних објеката на парцели је 5,0 m; 

 Минимално дозвољено растојање и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусебна удаљеност објеката је 2,5 m;  
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 Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом 

објекту више од половине трајања директног осунчања. 

 При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу. на новом објекту се ставља 

светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта. 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 50%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Пет надземних етажа 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Могу се градити пословни објекти у оквиру максималних параметара за претежну 

намену; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Простор за паркирање  возила обезбедити на грађевинској парцели изван јавне површине 

по нормативу за вишепородично становање 1пм/стан. 

 За објекте пословно стамбене намене, пословне, обезбеђује се паркинг простор на основу 

намене и врсту делатности; 

 Гаражирање решавати у склопу габарита објекта, подземно, у оквиру приземне етаже. Не 

планирају се гараже као посебни објекти на парцели. 

Ограђивање 

 Грађевинске парцеле намењене вишепородичном становању по правилу се не ограђују; 

Озелењавање 

 Грађевинске парцеле озеленити мин. 10%; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Код изградње објеката вишепородичног становања, могућа је израда косе кровне 

конструкције са могућношћу коришћења таванског простора у сврху становања 

(станови, атељеи, помоћне просторије). Тавански простор може бити обликован у виду 

галерије, у случају изградње дуплекс станова (последња етажа и тавански простор). 

Спровођење 

 За изградњу објеката у планираној зони вишепородичног становања, обавезна је израда 

Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације на формираној грађевинској 

парцели према условима из Плана; 

 

3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

У складу са планираним размештајем привредних активности дефинисана су: правила за 

привређивање у радним зонама (општа правила која важе у свим радним зонама и посебна 

правила грађења карактеристична за сваку радну зону), правила грађења за планиране радне 

зоне и правила грађења за постојеће радне зоне. 

 
РАДНА ЗОНА-ПРИВРЕЂИВАЊЕ 

Претежна намена 

 У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, 

производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-

производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или 

пословно-производно-складишни објекат и сл. 

 Дозвољава се изградња специфичних објеката, као што су: силоси, димњаци, водоводни 

торњеви, рекламни стубови, и др,  

 За инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, у складу са технолошким 

потребама; уколико су специфични објекти виши од 30,00m неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја 

 Комплексе организовати тако да се: комерцијални објекти, административно-управна 

зграда и садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори 
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и сл), позиционирају према јавној површини (улици), а производни објекти у залеђу 

парцеле; 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за привредне, пословне, производне и 

индустријске објекте је 16,0 m, а најмања површина нове парцеле за нову изградњу је 

800 m2. 

 Минимална величина парцеле производних и комерцијално-пословних комплекса 

(велетрговине, складишта, хипермаркети и др.) је 800 m
2
;  

 Минимална ширина парцеле –фронта према улици је 16,0m. 

 Препорука је да површина грађевинске парцеле износи минимално 1000m
2
, а за парцелу 

чисте производне делатности 1500m2, уз минимално ширину уличног фронта 20,0m. 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Пословање, трговина, угоститељство, занатсво и услуге , сервиси, бензинске станице 

 У оквиру привредно-производних зона могу се градити: производни, комерцијално-

пословни и мешовити: производно-комерцијални комплекси. Комерцијално-пословни 

комплекси могу се наћи, сем у склопу зона, и дуж примарних саобраћајница и у оквиру 

осталих компатибилних намена (велетрговине, складишта, мањи дистрибутивни центри 

–откупне станице, хипермаркети и др). 

 Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је изградња других објеката: 

помоћни, објекти, портирнице, гараже, оставе, силоси, надстрешнице за возила или 

робу, типске трафостанице, објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, 

водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење), ограде и сл. 

 Дозвољена је изградња већег броја објеката на једној грађевинској парцели. Објекти су 

најчешће слободностојећи, а могу се груписати на различите начине у оквиру 

комплекса; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Све намене за које се на основу процене утицаја на животну средину установи да могу да 

угрозе животну средину и намену радне зоне.  

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну  

намену  

 За које се ради или се може захтевати процена утицаја на животну средину а за које се у 

прописаној процедури не обезбеди саглаасност надлежног органа за послове заштите 

животне средине на Студију процене утицаја на животну средину;  

 Није дозвољена индустријска производња и становање. 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 

 Положај објекта  у односу на границе грађевинске парцеле  је минимум 2,5m;  

 За изградњу нових објеката грађевинска линија је у односу на регулациону на растојању 

од 5.0 m, односно на растојању од 10.0 m, од државних путева II реда. 

 Међусобно удаљење слободностојећих објеката не може бити мање од 5,0 m. 

Максимална спратност/или висина објеката 

- Спратност објекта у зависности је од намене. Дозвољена спратност је за објекте: 

- Пословне намене: максимално П+2 (приземље + два спрата); 

- Производне намене: максимално П+1 (приземље + један спрат); 

- Складишне (магацини, надстрешнице): максимално П+1 (приземље + један спрат); 

- помоћне: П (приземље). 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Могу се градити и помоћни објекти, који су у функцији главног објекта; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Простор за паркирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван 

јавне саобраћајне површине по утврђеном нормативу. Гараже објеката могу се 
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планирати подземно и надземно у габариту објекта или изван габарита објекта надземно 

на грађевинској парцели. Подземне гараже се не урачунавају у индексе.  

 Број потребних паркинг места у складу је са наменом и врстом делатности.  

Ограђивање 

 Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти и остали радни и пословни 

објекти (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 

2,20m. 

Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 10%; 

У оквиру комплекса предвидети појасева заштитног зеленила (компактни засади листопадне и 

четинарске вегетације).   

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Испред главне фасаде објеката могуће је постављати јарболе и тотеме у оквиру зелене 

или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај. 

 Око објеката мора бити обезбеђен противпожарни пут, који не може бити ужи од 3,5 m, 

за једносмерну комуникацију, односно 6.0 m за двосмерно кретање возила. 

 Партерно уредити пешачким комуникацијама; 

 Технолошке и саобраћајне површине мин. 30%; уколико не постоји потреба за 

технолошким површинама, оне могу прећи у категорију површина намењених за 

изградњу објеката; 

 У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса планирати неопходан 

манипулативни простор, саобраћајне, паркинг површине, пожарне путеве и др. 

 У оквиру комплекса предвидети простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања - 

примарне селекције и одношење комуналног и индустријског отпада; 

 Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно заклонити 

објектима или зеленилом; 

 У простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити портирница; 

Спровођење 

 За изградњу објеката и уређење комплекса у новој радној зони обавезна је израда 

Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације на формираној грађевинској 

парцели према условима из Плана. 

 

Планиране радне зоне 

Посебна правила за изградњу објеката карактеристичне за зону 
У планираном стању издвајају се следеће просторне целине са доминантном наменом –радна 

зона привређивање: 

 

„Нова радна зона“ 

Планирана је у Целини 4 источно и западно од приступне саобраћајнице од петље „Ораовица“, 

непосредно поред корита реке Јужне Мораве, и Нова радна зона у Целини 3, која се ослања на 

планираној саобраћајници која се формира на железничком комплексу.  

У оквире нове радне зоне у Целини 4, постоје изграђени комплекси услужне делатности и 

привређивање.  

Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према условима из овог Плана, према 

следећим правилима грађења: 

 

За неизграђене грађевинске парцеле у целини 1 и 4 :  

-Индекс заузетости парцеле је маx. 60%;  

-Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00 m; 

-Спратност макс. три надземне етаже; 

-Зелене површине мин. 10%. 

Спровођење је обавезном израдом Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације 
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За изграђене грађевинске парцеле у целини 4:  

-Индекс заузетости парцеле је маx. 60%; 

-За постојеће објекте задржава се постојећа грађевинска линија, за планиране објекте 

минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00 m; 

-Спратност објеката је макс. три надземне етаже; 

-Зелене површине мин. 10%. 

Спровођење и унапређње постојећих објеката је директно према смерницама из Плана, за 

изградњу нових објеката на парцелама обавезна је израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације. 

 

Постојеће радне зоне  

 

ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКС ТИГ 

Комплекс се задржава на постојећој локацији у површину од око 3,0 ha. Ослања се на 

ул.Радничка. Задржава се претежна намена  привређивање и допуњује компатибилним 

садржајима, мешовито пословање, комерцијални садржаји; 

Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према условима из овог Плана, према 

следећим правилима грађења: 

-Индекс заузетости парцеле је маx. 60%; 

-За постојеће објекте задржава се постојећа грађевинска линија, за планиране објекте 

минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00 m; 

-Спратност макс. три надземне етаже; 

-Зелене површине мин. 10%. 

Спровођење и унапређње постојећих објекатa, реконструкција, санација, текуће и 

инвестиционо одржавање је директно према смерницама из Плана, за изградњу нових објеката 

на парцели обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 

Комплекс представља добро са споменичким својствима и унапређење вршити у свему према 

условима надлежног Завода за заштиту споменика културе. Исправка границе између 

фабричког комплекса ТИГ и РАД Грделица и објекта Дома културе, врши се Пројектом 

препарцелације. Новоформирана грађевинска парцела задржава се као целина без даљу 

препарцелацију и уситњавање. 

 

ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКС ДАНИЛО БОШКОВИЋ 

Комплекс се задржава на постојећој локацији, у површину од око 2,5 ha, а и комплекс јужно од 

саобраћајнице. Задржава се претежна намена привређивање и допуњује компатибилним 

садржајима, мешовито пословање, комерцијални садржаји. Комплекс се наслања на ранији 

државни пут Грделица –Лесковац; 

Даља разрада простора и унапређивање обе зоне врши ће се према условима из овог Плана, 

према следећим правилима грађења: 

-Постоји могућност деобе фабричког комплекса Данило Бошковић и формирање више 

грађевинских парцела, под услов да минимална парцела буде минимум 800 m
2
; 

-Индекс заузетости парцеле је маx. 60%; 

-За постојеће објекте задржава се постојећа грађевинска линија, за планиране објекте 

минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00m у складу са графичком 

прилогу бр. 6. Урбанистичка регулација; 

-Спратност макс. три надземне етаже; 

-Зелене површине мин. 10%; 

Спровођење и унапређње постојећих објекатa, реконструкција, санација, текуће и 

инвестиционо одржавање је директно према смерницама из Плана, за изградњу нових објеката 

на парцели обавезна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. 

 

 

 



План генералне регулације за насељено место Грделица 

90 
 

 

3.1.4.4.Правила грађења за објекте комерцијално-пословне намене 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ 

Претежна намена 

 У оквиру постојећих објеката, изграђени као објекти пословне намене, задржавају се 

пословање, трговина и услуге, као доминантне намене и планирају нове на 

неизграђеним површинама; 

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Најмања површина грађевинске парцеле, за пословне и друге објекте компатибилних 

намена је 800,00 m
2
. 

 Минимална ширина фронта парцеле: 

 За слободностојеће објекте је16,00 m; 

 За објекте у непрекинутом низу је 12,00 m; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Дозвољене компатибилне намене, уколико су мањег обима и не угрожавају доминантну 

намену су угоститељство, занатство и пословно становање;  

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 За кој се ради или се може захтевати процена утицаја на животну средину, производне 

делатности и све делатности који могу да угрозе претежну намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Минимално растојање нових објеката је 5,0m од регулације; 

 Минимално растојање нових објеката од бочних граница парцела је 5,0m; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 60%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Максимална спратност објеката - четири надземне етаже 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Простор за паркирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван 

јавне саобраћајне површине, по утврђеном нормативу; 

Ограђивање 

 Грађевинске парцеле се по правилу не ограђују. 

 У случају да постоји потреба за ограђивање грађевинске парцеле ограђивати 

траспарентном оградом до висине 1,40m;. 

Озелењавање 

 Минимална површина под зеленилом је 10%; 

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Дозвољена је доградња реконструкција, санација, енергетска ефикасност и адаптација 

постојећих објеката на грађевиској парцели у оквиру предвиђених параметара; 

Спровођење 

 Унапређење постојећих комплекса, доградња по хоризонтали и вертикали ,санација, 

текуће одржавање, енергетска ефикасност је директно према условима из Плана за 

претежну намену; 

 За изградњу објеката на неизграђеној грађевинској парцели, обавезна је израда Пројекта 

за урбанистичко архитектонску разраду локације; 

 

3.1.4.5.Правила грађења за објекте верског карактера 

ВЕРСКИ КОМПЛЕКС 

Претежна намена 

 Планира се задржавање и унапређње постојећег верског комплекса на већ плански 

утврђеној локацији;  
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Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле 

 Обавезна израда пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле, у складу са  

са Планом;  

 Величина грађевинске парцеле у складу је са прописима за конкретну намену и не може 

се вршити њена деоба; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 На грађевинској парцели верског комплекса, поред објекта цркве могућа је иградња 

компатибилних намена карактеристични за верски комплекс (управно-административни 

објекти, пословни објекти за продају сувенира, верских књига, изградња помоћних 

објеката; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Становање, производне делатности и све делатности који могу да угрозе претежну  

намену; 

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Постојећи верски објекат на грађевинској парцели постављен је као слободностојећи и 

задржава се; 

 Постојећи помоћни и пратећи објекти на грађевинској парцели задржавају постојећу 

грађевинску линију; 

 Положај нових објеката у односу на регулацију је 3,0 m; 

 Минимално дозвољено растојање и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 

обезбеђује међусебна удаљеност објеката је 2,5m; 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Максимум 40%; 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Задржава се постојећи православни објекат у границама постојећег габарита и волумена; 

 Максимална спратност пратећих објеката на комплексу је до једне надземне етаже;  

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Могу се градити помоћни, пословни објекти за потребе верског објекта, а који су у 

функцији главног објекта у оквиру максималних параметара за претежну намену; 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање 

возила 

 Простор за паркирање и возила обезбедити на планираном јавном паркингу 

северозападно од верског комплекса;  

 Приступ парцели обезбедити са улице 29 новембар;  

Ограђивање 

 Грађевинска парцела верског комплекса ограђује се живом зеленом оградом или 

транспарентном оградом до максималне висине 1,40m са капијом; 

Озелењавање 

 Комплекс озеленити мин. 30% ;  

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

 Постојећи комплекс партерно уредити пешачким комуникацијама, опремити урбаним 

мобилијаром у складу са претежном наменом;  

 Реконструкција, санација, енергетска ефикасност и адаптација постојећих објеката у 

функцији верског комплекса, могућа је директно према условима из Плана за претежну 

намену и у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе; 

 Спољни изглед објеката на комплексу посебних културних вредности усклађује се са 

конзерваторским условима; 

Спровођење 

 За изградњу нових садржаја на комплексу обавезна је израда Пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације, у складу са условима из Плана и према претходно 

прибављеним условима надлежне институције за заштиту споменика културе; 
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3.2.Водно земљиште 

Претежна намена 

 На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде и 

одржавања водотока;  

Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле и минимална 

површина и ширина грађевинске парцеле; 

 Формирање грађевинске парцеле је у границама регулације водног земљишта; 

Врста и компатибилне намене објеката који се могу градити 

 Дозвољена је изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у 

пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу 

са стандардима прописаним законом и то:  

 објекти за туристичко-рекреативне и спортске сврхе, пратећи објекти; 

 шанк-барови, одморишта, и сл;  

 партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.; 

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена 

 Забрањена је изградња привредних и других објеката чије отпадне материје могу 

загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре. 

Максимална спратност/или висина објеката 

 Пратећи објекти могу бити спратности од једне до две надземне етаже. 

 Максимална дозвољена висина настрешнице је 7,00m;  

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели  

 У зони заштите водотока објекти инфраструктуре и супраструктуре (ограде, помоћни 

објекти и сл.), могу се постављати на 3,00 m од регулације водног земљишта, чиме се 

дефинише неизграђени приобални простор или саобраћајнице за прилаз механизације 

ради спровођења одбране од поплава и извођење радова на регулацији и чишћењу 

корита река од наноса. 

Ограђивање 

 Водно земљиште се не ограђује, осим у делу насељског центра на реку Јужна Морава, код 

бус стајалишта  као заштитна ограда за пешаке; 

 Приобално земљиште озеленити према условима из Плана за водно земљиште;  

Остали услови/ Уређење грађевинске парцеле/  

За све објекте и радове, који могу трајно, повремено или привремено утицати на водни режим и 

обрнуто, морају се благовремено прибавити водни услови за пројектовање, водне сагласности 

за грађење и водне дозволе за коришћење вода, заштиту квалитета вода, заштиту људи и добара 

од штетног дејства вода, а у складу са одредбама чл.113.-128. Закона о водама, ради 

јединственог управљања водама. 

Спровођење 

 Обавезна израда Плана детаљне регулације, за регулисање корита река Јужне Мораве и 

Козарачке. 

 Спровођење плана за Сејаничку реку је директно према условима из Плана. 

 

Извештајна аутоматска хидролошка станица површинских вода -„Грделица“, 
Републичког хидрометеоролошког Завода Србије-задржава се на постојећој локацији ( у 

непосредној близини реке Јужне Мораве) и користиће и даље за мониторинг вода-односно 

прикупљаће податке о стању нивоа вода, количини и квалитету површинских вода.  

Према планском решењу налази се у заштитном коридиру планиране трасе разводног гасовода 

РГ 11-02. 

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ 

КОРИТА РЕКЕ ЈУЖНЕ МОРАВЕ И КОЗАРАЧКЕ РЕКЕ 

 

ПДР за регулисање корита реке Јужне Мораве и ПДР за регулисање Козарачке реке израдити у 

складу са ВОДНИМ УСЛОВИМА бр. 2-07-5164/2 од 17.08.2017 год. издатим од стране ЈВП 

"СРБИЈАВОДЕ" Београд В.Ц. "МОРАВА" Ниш. 
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Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при 

пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати 

на промене у водном режиму, односно угрозити угрозити циљеве животне средине, и то: 

 

 Планску документацију израдити у складу са важећим прописима и нормативима за 

ову врсту објеката односно радова; 

 Плански документ, концепцију и прогнозу развоја, изградњу свих водних, 

инфраструктурних и других објеката који могу имати утицај на статус вода, 

интегрално управљање водама и/или водним објектима, водну делатност и др. 

урадити у складу са важећим законом и прописима из области водопривреде; 

 Да се плански документ усагласи са Просторним планом града и Стратегијом 

управљања водама на територији Републике Србије и предвиди предвиди 

усаглашавање са другом планском документацијом из области водопривреде: 

Планом управљања водама на водном подручју са програмом мера, Планом 

управљања ризицима од поплава са картама угрожености и картама ризика од 

поплава, Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, Планом заштите 

вода од загађења и др; 

 Да се планским документом обухвати и прикаже водно земљиште у оквиру граница 

обухвата плана и по посебним целинама и зонама и обухвате постојећи и планирани 

водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и бујица, за 

коришћење вода, за сакупљање и одвођење и пречишћавање отпадних вода и 

заштиту вода и водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода; 

 Да се планским документом обухвате објекти, радови и мере чији се утицај простире 

ван обухвата плана, или који чине функционалну целину са објектима и радовима 

ван територије подручја плана (насипи, канали, главни колектори, постројења за 

пречишћавање отпадних вода итд.); 

 Да се ширина приобалног земљишта прописана законом, а у случају заштите добара 

посебних вредности и капиталних објеката, обављања другин послова од општег 

интереса, других послова за заштиту вода, уређење вода итд. може одредити 

другачије одлуком надлежног органа; 

 Да се водно земљиште може користити за изградњу водних објеката, постављање 

уређаја намењених уређењу вода, одржавање корита водотока и водних објеката, 

спровођење заштите од штетног дејства вода, а за остале намене у складу са законом 

и у складу са прописаним забранама, ограничењима права и обавезама за кориснике 

водног земљишта и водних објеката; 

 Да је неопходно оставити слободни коридор у ширини од минимум 3,0 м код 

регулисаних корита, за пролаз механизације у случају одбране од поплава или 

редовног одржавања/уређења корита водотока. Код нерегулисаних корита река 

неопходно је одредити ширину простирања плавних зона при наиласку великих вода 

вероватноће појаве p=0,1%, p=1%, p=2% и p=5%. На простору плавних зона није 

дозвољена изградња објеката који нису у функцији водопривреде; 

 Да се прикажу плавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћења и мере и 

радови за заштиту од поплава, ерозије и бујица; 

 Да се утврди међусобни положај обухвата плана и зона заштите изворишта 

водоснабдевања. Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од 

зона санитарне заштите применити правила грађења у складу са прописима из 

области санитарне заштите; 

 При изради ПДР за регулисање корита реке Јужне Мораве и ПДР за регулисање 

Козарачке реке неопходно је предхоно урадити Идејни пројекат који ће обухватити 

све објекте, мере и радове за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и 

бујица, за коришћење вода, за сакупљање и одвођење и пречишћавање отпадних вода 

и заштиту вода и водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода 

 Граница ПДР биће прецизно дефинисана на основу идејног пројекта. Постоји 

могућност да планирана улица у зони привређивања која прати ток реке, буде у 
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функцији одбрамбеног насипа. На источном делу ове зоне, где није планирана улица, 

обезбедити простор грађевинским линијама, у коме би се евентуално изградили 

водни објекти у функцији заштите. 

 

3.3.Шумско земљиште 

Правила уређења и грађења се не прописују, јер на шумском земљишту у обухвату Плана није 

дозвољена грађевинска активност, већ има заштитну функцију од ерозије земљишта. 

 

4.СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

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 директно спроводе на основу Плана генералне 

регулације; 

 Плановима детаљне регулације;  

 Урбанистичким пројектима: за целине/зоне за које је планом прописана обавеза њихове 

израде; 

 Дозвољено је коришћење неизграђеног грађевинског земљишта у функцији 

пољопривреде до привођења простора планираној намени.  

 

4.1.Зоне за које се обавезно доноси План детаљне регулације и смернице за њихову 

израду  

 Спровођење Плана генералне регулације може се вршити израдом Планова детаљне 

регулације, поред обухвата за које се обавезно доносе, и 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; 

 -План детаљне регулације се може израђивати и на захтев инвеститора; 

 У оквиру грађевинског подручја Плана одређени су простори за даљу разраду Планом 

детаљне регулације и предвиђени рокови за израду ПДР-а, са прописаном забраном 

градње нових објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у 

простору) до усвајања плана. 

 За даљу разраду Планом детаљне регулације предвиђа се неформално ромско насеље на 

северу обухвата Плана и регулацију корита река Јужне Мораве и Козарачке и 

планираној траси брзих пруга. 

 Рок за израду временски није прецизиран и зависиће од Плана и програма Локалне 

самоуправе. 

 Као смернице за израду планова детаљне регулације користе се услови и правила из овог 

Плана. 

 Начин спровођења прописан је у следећој табели, уз напомену да се инфраструктурни 

коридори /примарна и секундарна саобраћајна и инфраструктурна мрежа/ , разрађују и 

спроводе према смерницама из ПГР за насељено место Грделица. 

 Локације за које је обавезна израда Плана детаљне регулације приказани су на графичком 

прилогу: бр.10. Карта спровођења плана. 
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Табела бр.6.Планови детаљне регулације који се обавезно доносе  

 

ПДР 
Ознака 

целине 

Површина 

обухвата 

(ha) 

Претежна 

намена 
Опис / карактеристике 

ПДР 1 

Неформално 

становање 
2 2,57 

Породично  

становање 

Одређени број парцела не испуњава критеријуме 

за грађевинске парцеле: имају површину мању 

од прописане и немају излаз на јавну површину. 

Важе услови из Плана за овај тип парцеле. 

Израда Плана детаљне регулације прописује се 

ради обезбеђивања услова за решавање 

присутних проблема, формирање грађевинских 

парцела, решење имовинских односа, 

саобраћајно и инфраструктурно опремање 

насеља. 

ПДР 2 

Корито  реке 

Ј.Мораве и 

Козарачка река 

Делови 1, 

3, 4 
3,90 

Водно  

земљиште 

Простор предвиђен за израду Плана детаљне 

регулације користи се као водно земљиште. 

 

ПДР 3 

Брзе пруге  

Делови 4, 

3 
 

Железничко 

земљиште 

Према плану и програму железнице 

 

4.2.Предвиђени рокови за израду плана детаљне регулације са обавезно 

прописаном забраном градње нових објеката (изградња објеката или извођење 

радова којима се мења стање у простору) до усвајања плана 
 
Табела бр.7.Предвиђени рокови за израду планова детаљне регулације са прописаном забраном 

градње нових објеката  

ПДР 
Ознака 

целине 

Предвиђени рок за 

израду плана детаљне 

регулације 

Забрана градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката 

ПДР 1 

Неформално 

становање–ромско 

насеље 

2 

Према динамици управе 

за урбанизам до 

2020.год. 

Забрањена је градња нових објеката; дозвољена је 

реконструкција постојећих објеката у границама 

постојећег габарита и волумена, санација, 

инвестиционо и текуће одржавање постојећих 

објеката. 

ПДР 2 

Корито  реке 

Ј.Мораве  

Делови 1, 

3, 4 

Према динамици управе 

за урбанизам до 2020.год  

Забрањена је градња објеката на водном земљишту  

  

ПДР 3 

Брзе пруге 

Делови 4, 

3 

Према плану и програму 

железнице  

Забрањена је градња објеката на планираној траси  

за брзе пруге  

 

4.3.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. 

 

4.4.Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације, односно 

препарцелације и Урбанистичких пројеката 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.  
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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, као и правилницима који регулишу конкретну област и прибављеним условима 

надлежних предузећа, у складу са процедуром за потврђивање урбанистичког пројекта 

утврђеној законом.  

До израде Урбанистичког пројекта, за парцеле на којима се налазе објекти дозвољена је 

санација, текуће одржавање, реконструкција у складу са општим правилима из овог Плана.  

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.10.Карта спровођења плана. 

 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се и за: 

-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 пословно стамбених објеката;   

-За изградњу и доградњу нових објеката на постојећим локацијама са наменом- привређивање 

-За доградњу равних кровних тераса код вишепородничних објеката;  

-За парцеле на којима се планирају садржаји, као што су већи пословни објекти у зони 

становања, радни комплекси -производни објекти мале привреде, складишта, магацини и сл.,  

-Сложеније намене или специфични објекти који захтевају посебну проверу у зони централних 

садржаја, објекти од јавног значаја (нове комплексе културе, спорта, рекреације, туризма, 

здравства, образовања, администрације, верски објекти), 

-Већи садржаји компатибилне намене који се граде у оквиру појединих зона ради провере 

урбанистичко архитектонских параметара и уклопљености у окружење (нови компатибилни 

садржаји у оквиру зоне становања: туризам, угоститељство, здравство. 

 
За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

 
Целина 1 

Урбанистички пројекат – УП1 

Претежна намена: вишепородично становање 

Земљиште: остало грађевинско земљиште 

Површина обухвата пројекта:око 0,46 ha 

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене 

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта: 

-неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 297/1, 289/2, 299/1, 307/2 КО Грделица 

(варош). 

Правила уређења и грађења:Према општим смерницама у поглављу 3.1. Правила грађења на 

грађевинском земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.2.Правила грађења за зоне 

вишепородичног становања 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинских парцела 

за вишепородично становање. Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  
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Целина 1 

Урбанистички пројекат – УП2 

Претежна намена: комерцијално-пословна 

Земљиште: остало грађевинско земљиште 

Површина обухвата пројекта:око 0,29 ha 

Компатибилне намене:према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене 

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта: 

-неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 307/2 и 306/9 КО Грделица (варош). 

Правила уређења и грађења:Према општим смерницама у поглављу 3.1. Правила грађења на 

грађевинском земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.4.Правила грађења за објекте 

комерцијално –пословне намене. 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор, уколико се формирају више 

парцеле за градњу.  

 

Целина 1 

Урбанистички пројекат – УП3  

Претежна намена:комунална делатност - зелена пијаца 

Земљиште: јавно грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 0,32 ha 

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

-неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 148/2 и делова КП.бр.148/1 и 148/3 КО Грделица 

(варош). 

Правила уређења и грађења:према поглављу 2.4.1.1.Општа правила за уређење и изградњу 

површина и објеката јавне намене и поглављу 2.4.7.1.Зелена пијаца 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

 

Целина 2 

Урбанистички пројекат – УП4  

Претежна намена: спорт и рекреација 

Земљиште: јавно грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 5,10 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 21,  8, 9, 10, 11, 12, 14, 99, 100, 101, 103, 102, 

122, 123, 104, 105, 107, 108, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 112/3,112/4 КО Грделица (варош). 

-изграђено грађевинско земљиште од КП.бр.113, 112/2 и делова КП.бр.96, 130/2 и 114 КО 

Грделица (варош). 

Правила уређења и грађења:према поглављу 2.4.1.1.Општа правила за уређење и изградњу 

површина и објеката јавне намене, 2.4.1.2.7.Правила за уређење и изградњу површина и 

објеката спорта и рекреације  

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор. 

 

Целина 3 

Урбанистички пројекат – УП17 

Претежна намена:радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,30 ha  
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Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Планирана намена површина и објеката и 

могућих компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне 

намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта: 

-неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 3519, 3513, 3514, 3480, 3478, 3479, 3464, 

3463, 3465, 3466, 3461, 3467, 3468, 3469 и 3470 КО Грделица (село). 

-изграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 3462/1 и 3462/2 КО Грделица (село). 

Правила уређења и грађења:Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови:Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Целина 4 

Урбанистички пројекат – УП5  

Претежна намена:аутобуска станица 

Земљиште: јавно грађевинско земљиште 

Површина обухвата пројекта:око 0,33 ha  

Компатибилне намене:према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

-неизграђено грађевинско земљиште - делови КП.бр. 314, 315/3, 316/3, 317/4, 317/5, 312/1, 

313/2, 313/1, 312/2 све у КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 2.4.Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре; 2.4.2.Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура-аутобуска станица. 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

 

Урбанистички пројекат – УП6  

Претежна намена: радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,33 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. КП.бр. 280/3, 281/1, 281/2, 281/3, 280/2, 280/1, 

280/4, 277/2, 315/2, 316/2, 317/6 КО КО Ораовица и делова КП.бр. 276, 282/3, 282/1, 282/2, 283/1, 

285, 302/3, 277/1, 279/3, 278/3, 279/4, 315/3, 316/3, 317/5, 317/4, 315/1, 316/1, 317/8, 317/9, 317/7 

КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор. 

 

Урбанистички пројекат – УП7  

Претежна намена: радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,78 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене 

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр.1017/2, 284/1, 284/2, 284/3, 283/2, 283/3 КО 

Ораовица и делова КП.бр. 1018, 1017/1, 1020, 1021, 1016, 287/3, 287/2, 287/1, 285, 274, 275, 

282/1, 282/2, 282/3, 283/1, 286/1 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења:Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 
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Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП8  

Претежна намена:радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,12 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене   

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта: 

- неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 1010, 1023, 1025, 1024, 1022, 1008, 1009, 

1019, 1011, 1012, 1007, 995 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења:Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП9  

Претежна намена:радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,65 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 288/4, 289/3, 289/2, 290/3, 290/1, 291/3, 290/2 КО 

Ораовица и делова КП.бр.294, 293, 292, 1013, 1014, 1015, 288/3, 288/2, 288/1, 289/1, 289/4, 291/2, 

291/1, 286/2, 286/1 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП10  

Претежна намена: радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 0,99 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене 

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 994, 993, 992, 991 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења:Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП11 

Претежна намена: радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,56 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене   

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 311/1, 311/2, 310/1, 310/2, 309 КО Ораовица и 

делова КП.бр. 296, 295, 297/1, 298/1, 298/2, 297/2, 303, 304/1, 304/2, 308, 307, 305/1, 305/2, 302/2 

КО Ораовица. 
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Правила уређења и грађења:Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП12 

Претежна намена: радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 0,60 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене   

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

-неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 300/1, 299/1, 299/2, 300/2, 301/1, 301/2, 

987, 988/2, 981/5, 982/2, 983/2, 989/3, 990/3, 977/3 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП13 

Претежна намена: радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,93 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене   

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 975 КО Ораовица и делова КП.бр. 978/2, 977/2, 

977/1, 979/2, 979/1, 978/1, 976,972, 973, 975/1, 956, 964, 963, 974, 965, 966, 967 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП14 

Претежна намена:радна зона 

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 1,70 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Планирана намена површина и објеката и 

могућих компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2.Претежне и компатибилне 

намене   

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 353/8, 323 КО Ораовица и делова КП.бр. 971/1, 

971/2, 972, 973, 974, 968, 354, 322, 324, 325, 355, 967, 320, 321,  КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП15 

Претежна намена: радна зона  

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 4,38 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене  

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  
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- неизграђено грађевинско земљиште од КП.бр. 350, 356, 357, 358, 359, 338/1, 341, 343, 342, 348, 

347, 401, 402, 403, 404, 398 КО Ораовица и делова КП.бр. 327, 326/1, 355,  331, 330/1, 360, 349, 

339/1, 397, 399, 400 и 406 КО Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

 

Урбанистички пројекат – УП16 

Претежна намена: радна зона  

Земљиште: остало грађевинско земљиште. 

Површина обухвата пројекта:око 0,54 ha  

Компатибилне намене: према поглављу 2.3.Планирана намена површина и објеката и могућих 

компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене   

Катастарске парцеле у обухвату урбанистичког пројекта:  

- неизграђено грађевинско земљиште од делова КП.бр. 329, 330/2, 333, 332, 334, 335,336 КО 

Ораовица. 

Правила уређења и грађења: Према поглављу 3.1.Правила грађења на грађевинском 

земљишту осталих намена и поглављу 3.1.4.3.Правила грађења за радне зоне /привређивање 

Остали услови: Обавезна израда Пројекта препарцелације за формирање грађевинске парцеле. 

Могућа је израда више урбанистичких пројеката за дати простор.  

Табела бр.8.Остварени урбанистички параметри 

Г
Р
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Ђ
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В
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Н

С
К

О
  

П
О

Д
Р

У
Ч

ЈЕ
 

Намена површина 

Постојеће намене  Планиране намене 

Површина 

(ha) 

Проценат 

% 

Површина 

(ha) 

Проценат 

% 

ОБЈЕКТИ И 

ПОВРШИНЕ  

ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 

Породично становање 26,84 19,8 32,21 23,86 

Неформално становање 2,57 1,90 / / 

Вишепородично становање 0,39 0,29 0,85 0,63 

Пословање  3,41 2,53 1,11 0,82 

Пословање са породичним 

становањем 
0,07 0,05 

0,07 0,05 

Породично становање са 

пословањем 
1,88 1,39 

2,57 1,90 

Вишепородични стамбено-

пословни објекти 
0,40 0,30 0,40 0,30 

Привредни комплекси 6,26 4,50 26,2 19,4 

Верски комплекс 0,95 0,70 0,90 0,67 

Наизграђено грађевинско 

земљиште 
1,47 1,00 

/ / 

Укупна површина остале намене 44,24 32,46 64,31 47,63 

ОБЈЕКТИИ 

ПОВРШИНЕ  

ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

 

Саобраћајне површине 10,60 7,83 17,77 13,16 

Железница 4,12 3,04 3,91 2,90 

Зеленило 1,01 0,75 12,61 9,35 

Дечја заштита -вртић 0,46 0,35 0,43 0,32 

Администрација и управа 0,39 0,29 0,36 0,27 

Посебне намене 0,36 0,27 0,36 0,27 

Образовање 0,62 0,46 0,62 0,46 

Комуналне делатности 0,61 0,46 0,32 0,24 

Здравствена заштита 0,26 0,19 0,25 0,19 

Спорт и рекреација 3,21 2,38 5,10 3,78 

Социјална заштита 0,13 0,09 0,12 0,09 

Аутобуска станица / / 0,33 1,12 
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4.5.Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета 

Упоредни приказ постојећих и планираних урбанистичких параметара који ће се остварити 

реализацијом Плана, показује да се насеље унапређује изградњом аутобуске станице и 

саобраћајницама којима се насеље повезује са државним путевима чиме се повећава доступност 

и јачају функционалне везе са урбаним центрима у окружењу. 

Уређује се насељски центар активирањем просторних потенцијала изградњом стамбених и 

комерцијалних садржаја, који се допуњују и оплемењују просторно пејзажним објектима. 

Ревитализацијом и активирањем постојећих радних комплекса и изградњом нових, 

подстицајним мерама за развој малих и средњих предузећа и других облика мале привреде, 

омогућиће се демографска обнова у обухвату Плана. 

5.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације за насељено место Грделица урађен је у пет примерака у 

аналогном облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине града 

Лесковца и шест примерака у дигиталном облику, од којих:  

 један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града

Лесковца; 

 три примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу градске управе надлежне

за његово спровођење; 

 један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП Урбанизам и

изградња Лесковац; 

 један дигитални примерак Плана генералне регулације доставља се за потребе регистра

надлежном Министарству. 

 Право на увид у План генералне регулације за насељено место Грделица имају сва 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. 

Хидролошка станица 0,05 0,04 0,05 0,04 

Археолошки локалитет-Кале / / 10,20 7,57 

Јавне површине за заједничко 

коришћење 
1,69 1,25 1,83 1,36 

Укупна површина јавне  намене 23,51 17,40 54,26 41,12 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 67,75 49,86 118,57 88,75 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 15,48 11,43 15,71 11,64 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 13,54 10,00 0.79 0.59 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 37,71 27,86 / / 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 66,73 49,29 16,50 12,23 

УКУПНА ПОВРШИНА ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ГРДЕЛИЦА 
135,00 100,0 135,00 100,0 


