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План генералне регулације за насељено место Печењевце  
 
 
ОПШТИ ДЕО 

1. УВОДНИ ДЕО 

1.1. Правни и плански основ 
Правни основ за израду  Плана генералне регулације за насељено место Печењевце 
представља Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Печењевце 
(Сл. гласник града Лесковца, број 27/11 од 17. децембра 2011. год.).  
Законски основ за израду ПГР-а за насељено место Печењевце представља 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.).   
Плански основ за израду ПГР-а за насељено место Печењевце је Просторни план града 
Лесковца (Службени гласник града Лесковца, број 12/11). 
За потребе израде ПГР-а коришћене су геодетске подлоге и прибављени услови надлежних 
предузећа и  институција и саставни су део аналитичко-документационе основе Плана. 

1.2. Извод из Просторног плана града Лесковца  
Положај, функција, место у окружењу 
Село Печењевце се налази у лесковачкој котлини, 12km северно од Лесковца. Насеље је 
збијеног типа, са линијски формираним грађевинским подручјем, дуж саобраћајница. Припада 
низијском делу територије града Лесковца, на просечној надморској висини од 215m.  Кроз 
насељено место протичу реке Јабланица и  Шараница, које припадају сливу Јужне Мораве. 
Кроз централни део насеља у правцу север-југ пролази државни пут IIA реда бр.158. У центру 
насеља он се укршта са општинским путем 10 (Печењевце-Чекмин-веза државни пут IIA реда 
бр.158), који се пре пресека са реком Шараницом укршта са општинским путем 11 (Печењевце-
Каштавар-Подримце-Пашина чесма). Рубним делом насеља (са источне стране) пролази 
магистрална једноколосечна електрифицирана пруга, која је део међународног коридора X, са 
службеним местом за пријем и отпрему путника у насељу.  
Клима града Лесковца, те и насељеног места Печењевце је умерено-континентална 
(карактеришу је екстремно или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна 
периода пролеће и јесен). Основна природна богатства су: обрадиво пољопривредно земљиште, 
реке и шумско земљиште.  
Територија насељеног места Печењевце, 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 општине Лесковац, насељено место Печењевце припада другом 
степену угрожености -односно зони средње угрожености. 
Створене вредности на подручју плана 
Назив села повезује се са Печењезима, номадима турско-татарског порекла, који су током XI 
века нападали територије Византијског царства. После пораза које им је нанела византијска 
војска 1048.год., један део се населио у области Ниша и Овчег поља. Према предању прво 
насеље налазило се на потесу зв. Зелени вир, који се налази јужно од ушћа Јабланице у Јужну 
Мораву и локалитета Тапан. Како се налазило у близини пута Ниш-Лесковац, због честих 
турских напада напуштено је и формирано је ново насеље на Селишту, а потом у тзв. "Старом 
Печењевцу". Школа, зграда општине, поштанска и железничка станица, подигнуте су после 
ослобођења од Турака. У чаршијском делу насеља налазиле су се друмска кафана, занатске и 
трговачке радње. Од 1891.год. дo 1956.год. било је центар општине. Насеље је 
електрифицирано 1957.год. 
Основни правци просторног развоја 
За насељено место Печењевце не постоје урбанистички планови, а урбанистички је усмераван 
развој појединачних привредних и комплекса јавне намене.  
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У Просторном плану града Лесковца урађена је анализа досадашњих карактеристика 
популације и претпостављена су друштвено-економска кретања у будућности.  

Табела 1.Број становника од 1948.до2002.  

1948.год. 1971.год. 1991.год. 2002.год. просечна стопа пада у процентима 1948.год. 
/2002.год. 

1846 2088 1820 1776 -3,79% 

Табела 2. Резултат пописа из 2011.год.  

Укупно пописанa 
лица 

Укупан број 
становника 

Лица у 
иностранству 

Укупан број  
домаћинстава 

Укупан број 
станова 
 

1 677 1 522 149 513 627 

Утврђено је да ће до 2020.год. доћи до незнатног пада укупног броја становника на 1622. 
Насељено место припада зони долинских насеља (надморске висине до 300m). Приоритет 
просторног развоја долинских насеља јесте: унапређење пољопривредне делатности, заштита 
пољопривредног земљишта, незнатно ширење грађевинског подручја са интензивирањем 
мањих производних погона и повећања степена финализације пољопривредних производа, уз 
развој мањих и средњих прерађивачких погона и складишних просторија. Према функцијама 
које има развијене и улози коју треба да има у оквиру утврђене мреже насеља, одређено му је 
место општинског субцентра, од укупно пет на територији града: - Брестовац, Грделица, 
Вучје, Печењевце и Предејане (варош), са гравитирајућим насељима: Брејановце, Живково, 
Прибој, Залужње, Каштавар и Чекмин,  што подразумева повећање квалитета јавних служби 
за потребе сопственог и за становнике гравитирајућих насеља. У области социјалне заштите 
уколико постоји интерес и економска основа, могуће је изградити: вртић, објекат за трајни 
смештај старих лица и сл. 
Насељено место има добар саобраћајни положај, (у односу на коридор X, државни пут II реда и 
општинску путну мрежу), што представља потенцијал за развој нових активности и функција. 
Као ценатар мале привредне гравитационе моћи, Печењевце формира јединствен појас 
привредног развоја са севернијим Брестовцем. Место припада микрорејону интензивне 
повртарске производње, где је најзаступљеније гајење паприке, парадајза, кромпира. У циљу 
пружања извесне гаранције произвођачима за пласман пољопривредних производа, развијати 
пољопривредну инфраструкуру: млинове, силосе, хладњаче, капацитете за прераду поврћа, 
пијаце, и др. Изражен потенцијал насеља (у погледу: радне снаге, сировинске основе, 
изграђених капацитета производно-прерађивачких активности,) обезбеђује интензивнији развој 
МСП-а и предузетништва. Територијални развој индустрије и МСП-а усмерава се у 
предузетничку зону и појединачне локалитете. Постоји могућност развоја, уз неопходна 
додатна улагања: културно-манифестационог облика туризма (који се базира на културно-
историјском наслеђу и традиционалним манифестацијама /кромпиријада/), туризма савременог 
облика –конгресног, као и сеоског–где би као насеље са интензивном пољопривредном 
производњом понудило туристима предности овог простора (кроз укључивање у рад). 
Потребно је повећати безбедност у саобраћају на државном путу II реда, општинским и 
локалним путевима кроз насељено место, као и проходност свих учесника у саобраћају, 
посебно пешака и бициклиста, формирањем уличних профила путева.  
Предвиђа се снабдевање водом из водосистема "Барје". Резервоар "Печењевце" је планиране 
запремине 2000m3. Отпадне воде одводе се у планирани ППОВ, чији је положај (оквирно 
дефинисан Просторним планом града Лесковца) ван обухвата ПГР-а. Доградити, 
модернизовати и ефикасно одржавати дистрибутивну електроенергетску мрежу и 
трафостанице. 
Због одређеног удела у продаји занатских и пољопривредних производа, потребно је 
обезбедити локације за: сточну, кванташку и зелену пијацу.  
У циљу заштите пољопривредног земљишта, за нове активности ангажују се само неопходне 
површине, у непосредном контакту са изграђеним подручјем заокружујући га у целине. Планом 
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обухваћене шуме заштитити и подићи на квалитетнији ниво, повезујући их са планираним 
зеленилом насеља. 

1.3. Обухват плана 

1.3.1. Опис границе обухвата плана 
Опис границe ПГР-а   почиње у најсевернијој тачки која представља тромеђу коју чине КПбр. 
1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица). Граница из ове тачке иде у правцу југоистока, сече КПбр. 
7138/1 (реку Јабланицу) и прати источне међне линије КПбр. 1185, 1181, 1187/1, 1188/1, 1189/1, 
1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/1 и 1196/1, сече КПбр. 7194 (пут) и долази до 
тромеђе коју са овим путем чине КПбр. 2860 и 7149/1 (железничка пруга Београд – Скопље). 
Од ове тромеђе граница наставља северним међним линијама КПбр. 2860 и 2865, источним 
међним линијама КПбр. 2865, 2864, 2861, 2855, 2854, 2853, 2847, 2848, 2850, 2852, 2820, 2819 и 
2818, сече КПбр. 7193 (пут) и прати источне међне линије 2924, 2923, 2922, 2921, 2935, 2947, 
2948, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076/3, 3076/2, 3080/2, 3081/2, 3084, 3086 и 3087/2, сече КПбр. 
3088 и прати источне међне линије КПбр. 3092, 3093, 3103, 3104, 3109, 3110, 3111, 3112, 3118, 
3119, 3124, 3125/2, 3126, 3130, 3131, 3132/2, 3133/2, 3134, 3135, 3137, 3138 и 3139 и долази до 
тромеђе коју чине КПбр. 3139 и 7149/1 у КО Печењевце и КПбр. 993 у КО Брејановце. Од ове 
тромеђе граница улази у КО Брејановце, прати источне међне линије КПбр. 993, 992, 991, 990/1, 
989, 987/1 и 987/2, скреће у правцу југозапада пратећи јужну међну линију КПбр. 987/1, 
источне међне линије КПбр. 986/3, 1047/2, 985/1, 984/1 и 983/1 и западне међне линије КПбр. 
982/2, 981/2, 981/1, 980, 977, 976 и западну међну линију КПбр. 975/1 у дужини од 47 метара. 
Граница затим скреће у правцу запада, сече КПбр. 994 (општински пут другог реда бр. 132), 
прати јужну међну линију КПбр. 1003, западне међне линије КПбр. 1002, 1001, 1000, 999, 998, 
997/1, 996/1 и 995/1 и долази до међне белеге бр. 2 која се налази на линији разграничења 
између КО Брејановце и КО Живково. Од међне белеге бр. 2 граница иде линијом разграничења 
ове две катастарске општине, сече КПбр.1027/1 (река Јабланица)  и скреће на север пратећи 
источне међне линије КПбр. 1027/5, 1028/1, 1029/1, 1040/1 и 1040/2 и наставља северном 
међном линијом КПбр. 1040/1 до међне белеге бр. 19 која се налази на линији разграничења 
између КО Брејановце и КО Печењевце. Од ове међне белеге граница прати јужну међну 
линију КПбр. 3231/1 и долази до међне белеге бр. 20, затим улази у КО Печењевце и наставља 
западном међном линијом КПбр. 3231/1, источном међном линијом КПбр. 3232 и долази до 
тромеђе коју чине КПбр. 3232, 3233 и 3240. Од ове тромеђе граница прати западне међне 
линије КПбр. 3232 и 3231/2, јужне међне линије КПбр. 3226, 7173/2 (пут) и 7173/1 (пут) и 
долази до источне међне линије КПбр. 7175 (пут). Одавде граница скреће на југ пратећи 
источну међну линију овог пута, сече га и наставља јужном међном линијом КПбр. 3803, сече 
КПбр. 3788 (пут) и прати источну и јужну међну линију КПбр. 3802. Од овог места граница 
сече КПбр. 7140 (јаруга), прати источну  међну линију КПбр. 4040, северне међне линије КПбр. 
4040 и 4039 и сече КПбр. 4036 до тромеђе коју чине КПбр. 4036, 4025 и 4024/1. Граница даље 
наставља у правцу југа западном међном линијом КПбр. 4036, јужном међном линијом КПбр. 
4018, источном и јужном међном линијом КПбр. 4017 (пут) и северном међном линијом КПбр. 
4337 сече КПбр. 7139 (река Шараница ). Од овог места граница скреће на север пратећи 
западну међну линију реке Шараница, скреће на југозапад источном међном линијом КПбр. 
7178/1 (општински пут 11), сече овај пут пратећи јужну и западну међну линију КПбр. 3933. 
Граница даље прати западне међне линије КПбр. 3934, 3935, 3936, 3937, 3939, 3947/2, 3950/2, 
3952, 3961, 3966, 3902/6 и 3902/5, северне међне линије КПбр. 3965, 3964/2, 3964/1, 3963 и 3909,  
источне међне линије КПбр. 3902/1, 3896, 3895, 3894/2, 3894/1, 3893/2, 3893/1, 3892, 3891, 3882, 
3880/1, 7141/3 (јаруга), 2026, 2027, 2034 и 2035, сече КПбр. 7172/2 (пут) и прати источне међне 
линије КПбр. 1781, 1780, 1782, 1783, 1784, 1786, 1787/2, 1795, 1796, 1799, 1800/2, 1818, 1817, 
1813, 1812, 1811, 1809, 1808, 1807, 1805, 1804 и 1819/1. Одавде граница сече КПбр. 7167 (пут), и 
наставља западним  међним линијама КПбр. 1738 и 1739, јужном међном линијом КПбр. 1722 
сече поток (КП бр. 7142) и западним међним линијама КПбр. 1611, 1610, 1609/1, 1609/2, 1608 и 
1607 долази до западне међне линије КПбр. 7139 (река Шараница). Од овог места граница 
скреће у правцу североистока пратећи западну међну линију КПбр. 7139 (река Шараница), 
долази до тромеђе коју чине 7139 (река Шараница), 1579 и 7166 (пут). Од ове тромеђе граница 
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прати западу међну линију КПбр. 7166 (пут), 1558 (пут), 7139 (река Шараница) и 7138/1 (река 
Јабланица) и долази до тромеђе коју чине КПбр. 1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица), од које је 
и почео опис границе.  
Површина обухвата плана је 259,63ha. 

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја 
Опис границe грађевинског подручја ПГР-а   почиње у најсевернијој тачки која представља 
тромеђу коју чине КПбр. 1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица). Граница из ове тачке иде у 
правцу југоистока, сече КПбр. 7138/1 (реку Јабланицу) и прати западне међне линије КПбр. 
1185, 1181, 1187/1, 1188/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1196, 1197, 
1215/1, 1214/1, 1213/1, 2744/2, 2745, 2744/1, 2752/1, 2753/1, 2754/1 и 2758/1. Скреће на исток и 
прати јужну међну линију КПбр. 2758/1, 2757, 2756/1 сече КПбр. 7194 (пут) и наставља јужном 
међном линијом КПбр. 2770, 2771 а затим западном међном линијом КПбр. 2776/1, 2776/2, 
2777, 2787, 2799 и 2798.Од ове КП граница скреће на исток и прати северну међну линију 
КПбр. 2796, 2797, 2801, 2802, 2803, 2805, 2806, 2807, 2808 и 7193(пут) сече КПбр.7149/1 
(железничка пруга Београд – Скопље). Граница скреће на југ и прати источну међну линију 
КПбр.7149/1 (железничка пруга Београд – Скопље)прелази на територију КО Брејановце.На 
територији КО Брејановце граница и даље прати источну границу КПбр. 7149/1 у дужини од 
135 метара скреће на запад сече поменуту парцелу и наставља пратећи северну међну линију 
КПбр. 987/3 и западне међне линије КПбр. 986/1, 1047/1, 985/2, 984/2, 983/2, 982/1, 982/2, 981/2, 
981/1, 980, 977, 976 и делом западну међну линију КП бр. 975/1 у дужини од 46 метара скреће 
на запад сече КП бр. (пут) и наставља северно међном линијом КПбр. 1002 а затим западним 
међним линијама КПбр. 2002, 1001, 999, 998, 997/1, 997/2, 996/2, 995/2 долази до граничне 
белеге бр. 2 на линији разграничења КО Брејановце и КО Живково. Од ове граничне белеге 
граница прати јужну међну линију КПбр. 1027/1 а затим источну КПбр. 1027/5 и наставља 
западном међном линијом КПбр. 1041/2, 1028/2, 1029/2, 1027/4, 1040/2 и 1027/3 долази до 
граничне белеге бр.19. Од ове белеге граница прати линију разграничења КО Брејановце и КО 
Печењевце до граничне белеге бр.20, од ње граница прелази на територију К.о . Печењевце и 
прати западну међну линију КП бр. 3231/1 до тромеђне тачке између ове парцеле и КП бр. 3232 
и 3233. Од ове тромеђне тачке граница прати источну, јужну и западну међну линију 
КПбр.3232, јужну међну линију КПбр. 3226 сече КПбр. 7173 и наставља источном међном 
линијом КПбр. 2244 све до тромеђне тачке између КП бр. 2244, 7171(пут) и 7173(пут). Од ове 
тачке граница прати јужну међну линију КПбр. 7171 (пут) до КПбр. 2147, где скреће и 
наставља њено југоисточном међном линијом сече КП бр. 2145 (пут), скреће и наставља 
западном међном линијом поменутог пута а затим јужном међном линијом КП бр. 7171 (пут) до 
КП бр 2142/3.Од ове тромеђне тачке граница прати западну међну линију КП бр. 3803, сече КП 
бр. 3804 и наставља јужном међном линијом КПбр. 3809 сече КП бр. 7140 (Јаруга) и наставља 
северном па запаном међном линијом бр. 4036, 4037 све до тромеђне тачке између КП бр. 4036, 
4018 и 7177/1. Од ове тачке граница прати јужну међну линију КПбр. 4005 и 4007 скреће 
западном међном линијом КПбр.4007, 4010. Граница скреће у правцу запада и прати јужну 
међну линију КП бр. 3997, 3995, 3996 а затим источну међну линију КПбр. 7178/1 све до КПбр. 
4395 где скреће сече КПбр.4394 и наставља јужном и западном међном линијом КП бр. 3933. 
Граница даље прати источну међну линију КП бр. 2867 и  3932/1 до КП бр. 3939 где скреће и 
прати њену јужну и источну међну линију и тако долази до тромеђне тачке између КП бр. 
3947/1, 3939 и 7178/1. Од ове тачке граница прати јужну међну линију КП бр. 3947/1и 3947/2, 
скреће на запад и наставља западним међним линијама КПбр. 3947/2, 3950, 3950, 3952, 3961, 
3966 и 3902/6, затим јужном и западном међном линијом КП бр 2014 долази до КПбр. 3931 
(Пут). Сече КП бр. 3931  наставља западним међним линијама КПбр. 3862, 3865, 3850/2, 3866, 
3889/3, 3889/2, 3889/1, 3888, 3884/2,  3868 и 3870 а затим јужним међним линијама КПбр. 3873, 
3874, 3877, 3878 и 3879 долази до тромеђне тачке између КП бр. 3879, 3881/2 и 7141 (Јаруга). 
Од ове тачке граница иде на север сече КП бр. 7141 и наставља западном међном линијом КП 
бр. 2051, 2045, 2047, 2042, 2040, 2039, 2038, 2037/2, 2037/1, 2036 сече КПбр. 7172/1 (Пут) и 
наставља јужном међном линијом КПбр. 1781 и 1780/2 долази до КП бр.1779. Од ове КП 
граница прати западне међне линије КПбр. 1779, 1785, 1787, 1798/3, 1795/2, 1797 и 1798. Од 
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тромеђне тачке између КП бр.1799, 1798 и 1800 граница скреће и прати југоисточну међну 
линију КП бр1800 у дужини 95 метара скреће сече поменуту парцелу у правцу граниче линије 
између  КП бр.1802/1 и 1805, затим наставља западним међним линијама КП бр.1802/2 и 1803 
долази до КПбр. 1819/1. Одавде граница прати северну међну линију КП бр.1803, 1801/8 и 1738 
у дужини од 51 метар где скреће и сече КПбр. 1738, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744/2, 1745, 1746, 
1750, 1752/1, 1752/2, 1753, 1754, 1755 и 1756 правцем који је идентичан са  граничном линијом 
између КПбр.1747 и 1748. Граница даље прати јужне међне линије КПбр. 1757, 1758, 1759, 
1760, 1761, 1762/1, 1763 и1764, скреће и прати западну међном линијом КП бр. 1765 долази до 
кп.бр.7142 сече је и прати њену источну међну линију до КПбр.7139 (Река Шараница). Граница 
наставља западном међном линијом КПбр. 7139 до КП бр. 1768 скреће на исток и сече КП бр 
7139 (Река Шареница) и наставља северним међним линијама КП бр.2496, 2497 и 2498. Граница 
скреће и прати источне међне линије КПбр.2501, 2503, 2505, 2508, 2511, 2514, 2516, 2519, 2522 
и 2524.Даље граница прати североисточну међну линију кат.парцеле 2524 у дужини од 44 
метара, скреће и правом линијом сече КП бр. 2526 до тромеђне тачке коју чине кат.п. 2526, 
2528 и 2548. Од ње граница прати североисточну међну линију КПбр.2528, 2529 и 2534, скреће 
и прати источне међ.линије кат.п.бр.2536, 2538, 2541, 2543, 2545, 2547, 2586/1, 2586/2, 2589, 
2591/1, 2591/2, 2587, 2584. Од ове кат.парцеле граница скреће и прати североисточну међну 
линију КПбр.2584, 2582 и 2581 у стом правцу наставља и сече КПбр.2578, 2577, 2576, 2575, 
2574, 2573, 2572, 2571, 2569, 2568, 2567/3, 2567/2, 2567/1, 2566, 2565, 2564 и 2563 долази до КП 
бр.7139(Река Шареница). Затим скреће и прати источну међну линију поменуте парцеле до 
тромеђне тачке између КПбр.7139, 2562 и 2608/1. Од ове тромеђне тачке опис  границе 
грађевинског подручја се поклапа са описом границе обухвата плана до места где почиње опис 
границе. 

1.4. Анализа и оцена постојећег стања 
Територија ПГР-а обухвата грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште. 
Постојеће грађевинско подручје чине: објекти и површине јавне намене, мрежа и објекти 
јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти и површине остале намене –
становање и привређивање. Појединачни објекти ван грађевинског подручја у малом броју 
јављају се дуж приступних путева на пољопривредном земљишту. 
Воде и водно земљиште чине реке Јабланица и Шараница. Јабланица је лева притока Јужне 
Мораве, променљивог водног режима –може представљати незадрживу бујицу, а током лета 
може и да пресуши; сврстана је у II категорију водотока. Према "Главном пројекту регулације" 
(урађеном од стране ВРО "Велика Морава", Београд, мај 1990.год.), извршено је осигурање у 
зони моста на државном путу II реда, чиме се постигло снижење нивоа великих вода, односно 
усвојен је трапезни профил са надвишењем од 0,25-0,30m. Корито Шаранице и остали већи део 
кoрита Јабланице, 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. 
Пољопривредно земљиште обухваћено је: услед потребе за новим површинама за изградњу 
објеката инфраструктуре и јавне намене; у циљу формирања грађевинских блокова и 
формирања неопходних саобраћајних коридора.  
Шумско земљиште обухваћено је услед целовитог сагледавања система водоснабдевања и 
прецизног дефинисања положаја резервоара. 
Грађевинско подручје плана 
Објекти и површине јавне намене 
Основна школа основана је 1877.год. и убраја се у ред најстаријих школа овог краја. 
Површина комплекса осмогодишње школе је 67,93а. У склопу комплекса је: школска зграда 
(П+1), фискултурна сала и  отворени спорски „Mini-pitch“ терен. Школски комплекс је у 
непосредном контакту са зоном становања. Пешачки прилаз комплексу је са саобраћајнице дуж 
реке Јабланице, док је колски прилаз са саобраћајнице са југозападне стране. 
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У области здравствене заштите је објекат примарне здравствене заштите –здравствена 
станица (изграђена 1980.год.), спратности П+1. Комплекс је површине 32,2а и директно је 
ослоњен на државни пут IIА реда бр.158.  
Објекти социјалне заштите деце као и одраслих не постоје, тако да је потребно обезбедити 
недостајући простор за ову намену. 
Комплекс Дома културе “Тихомир Ракић-Вељко”, у функцији је и центар је културних 
дешавања. Ослања се на државни пут; објекат је спратности П+1. Површина комплекса износи 
39,74а. 
Месна канцеларија, као део Градске управе за опште послове града Лесковца, је у објекту 
спратности П+1. Налази се у центру Печењевца, у комплексу пословног објекта и ослања се на 
државни пут IIА реда 158.  
У области државних институција је одељење Полицијске управе Лесковац (МУП-а Републике 
Србије), чији је комплекс уз државни пут, налази се јужно од комплекса "Радана". 
Јединица поштанске мреже (ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"), задовољава потребе локалног 
становништва. 
Површине за спорт и рекреацију су оскудне и чине их: фудбалски терен уз реку Јабланицу и 
спотски терен у оквиру школског комплекса. Капацитет дечјег игралишта задовољава 
прописани стандард 0,15 -0,50 m2 /становнику, али је додатни проблем његова удаљеност, због 
разуђености грађевинског подручја; јавни простори за игру деце предшколског узраста потпуно 
су одсутни. Имајући у виду да у насељеном месту Печењевце осим терена за фудбал не постоје 
никакви други садржаји (свлачионице, трибине за гледаоце), такође нема могућност обављања 
разнородних спортских дисциплина сем поменутих, чак и рекреативно, постоји потреба за 
формирањем спортско рекреативног центра.  
Ветеринарска делатност обавља се у приватној ветеринарској амбуланти, у зони становања. 
Црквени део, представља функционалну целину комплекса, састављеног још од гробља и 
обрадивих површина, и чине га: православна црква Св. Илије (изграђена 1844.год., представља 
дело градитељске делатности Андреје Дамјанова), црквени конак и помоћна зграда на улазу.  
Мреже и капацитети јавне саобраћајне и  комуналне инфраструктуре 
Саобраћај - Насељено место Печењевце има врло повољан положај према државној 
саобраћајној инфраструктури. Преко планиране петље „Мало Живково“ оствариће директну 
везу на  државни пут IА реда број 1 државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - 
Нови Сад - Београд -Ниш - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево). 
Главна саобраћајница у насељу се поклапа са правцем пружања државног  пута IIА реда 158 
Мала Крсна – Велика Плана – Баточина - Јагодина - Ћуприја - Ражањ - Алексинац - Ниш - 
Дољевац – Лесковац - Владичин Хан - Врање – Бујановац – државна граница са Македонијом. 
Насеље тангира са источне стране магистрална пруга  E 70/E 85: Београд - Младеновац - 
Лапово - Ниш - Прешево - државна граница (Табановци). 
По функционалном значају и улози у просторној организацији насеља, саобраћајна мрежа дели 
се на примарну и секундарну. Примарну саобраћајну мрежу кроз насељено место чине улице 
које се поклапају са правцима пружања следећих путева; државни пут IIА реда 158, општински 
пут 10 Печењевце-Чекмин-веза државни пут II реда бр.132 и општински пут 11 Печењевце-
Каштавар-Подримце-Пашина чесма.  Најкритичније место примарне мреже представља сужење 
профила државног пута IIА реда на мосту преко реке Јабланице, где је ширина пута недовољна 
за одвијање двосмерног колског саобраћаја.   Oпштински пут 10, од државног пута II реда, до 
пресека са реком Шараницом, је променљиве регулације, задовољавајућег габарита од 10-20 m; 
од пресека са реком Шараницом, до излаза из насељеног места ширина пута се знатно смањује 
–на 5,0 m.   
Секундарна саобраћајна мрежа се стихијски развијала и не формира грађевинске блокове. 
Koловози су у великој мери асфалтирани, док тротоара углавном нема  а ако постоје они су 
неуређени.  
Бициклистички саобраћај је интезиван, јер теренски услови то омогућавају. Нема издвојених 
бициклистичких стаза или трака, већ се саобраћај одвија коловозом. Ово ствара проблеме по 
безбедност учесника у саобраћају, посебно бициклиста и пешака на главној насељској 
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саобраћајници где је интензитет моторног саобраћај јако изражен, са знатним учешћем 
теретног саобраћаја. Уређени јавни паркинзи не постоје. 
Заштитни пружни појас од 25 m није угрожен (не постоје изграђени објекти, осим објеката у 
функцији железничког саобраћаја).  
Од саобраћајних терминала у насељу постоје железничка станица и  бензинска станица. Нема 
изграђене аутобуске станице, а њена се  функција тренутно обавља преко стајалишта у 
централном делу насеља поред главне улице. 
Водоснабдевање - Насељено место нема изграђену водоводну мрежу. Снабдевање 
становништва је водом из бунара дубине 8.0-12.0m који се налазе у двориштима корисника не 
ретко у близини септичких јама и штала. Самим тим ови бунари представљају опасност по 
здравље корисника. 
Одвођење отпадних вода - Насељено место нема изграђену канализациону мрежу. Отпадне 
воде одводе се у септичке јаме које често нису водонепропусне, што је са аспекта санитарне 
заштите становништва неадекватно.  
Атмосферске воде одводе се у слободну зелену површину. 
Електроенергетска инфраструктура  
Електроенергетска инфраструктура 
На простору обухвата Плана изграђен је систем електроенергетске мреже и то надземних, 
подземних водова и трафо станице различитих напонских нивоа, а све у циљу што стабилнијег 
и квалитетнијег напајања електричном енергијом конзумног подручја, како производних 
погона, које се у овом периоду не користе са максималним степеном искоришћења, тако и 
стамбених зона,  које су максимално оптерећене. 
Изграђене су следеће трафо станице са прикључним 10 кV водовима и НН расплетом: 

- ТС 10/0.4 кV „Печењевце 1“, 
- ТС 10/0.4 кV „Печењевце 2“, 
- ТС 10/0.4 кV „Печењевце 3“, 
- ТС 10/0.4 кV „Печењевце 4“, 
- СТС 10/0.4 кV „Печењевце 5“, 
- ТС 10/0.4 кV „Радан“ и  
- ТС 10/0.4 кV „Железничка станица“. 

Коришћење обновљивих извора енергије на подручју плана још увек није присутно. 
Телекомуникациона инфраструктура  
На подручју које је обухваћено планираним планским документом постоји изграђена ТК 
инфраструктура, која се састоји од: 

- Приступног чвора са класичном ТДМ централом (за ускопојасне електронске 
комуникационе услуге) и ИП приступним уређајем (за широкопојасне сервисе и 
услуге); 

- Оптичких каблова магистралне равни транспортне мреже; 
- Дистрибутивне  (секундарне) подземне бакарне приступне мреже; 
- Ваздушне разводне бакарне приступне мреже; 
- Осталих уређаја, средстава  и опреме које  се постављају на телекомуникационим  

мрежама и системима; 
- Са јужне  стране  подручје  је  покривено  сигналом  радио  базне  станице мобилне 

телефоније и ЦДМА сигналом са исте локације 
Телекомуникациона приступна мрежа на подручју не покрива све потенцијалне кориснике. 
Старијег је датума. Постоје двојници у  мрежи.  Директни претплатници имају могућност да 
користе широкопојасне сервисе и услуге . Потребна је реконструкција и доградња 
дистрибутивне (секундарне) приступне мреже. 
Комунална инфраструктура. Комплекс гробља, са  црквеним комплексом, чине КП бр.3232, 
3231/2, 3229, 3228 и 3227 КО Печењевце; задовољава потребе становништва. 
Пијаце на подручју плана не постоје.   
Подручје Плана је у систему сакупљања комуналног отпада. Проблем дивље депоније постоји 
на левој обали Јабланице, северно од комплекса гробља, где се неплански одлаже грађевински 
отпад, гуме и сл. 
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Јавно и друго зеленило: У насељеном месту не постоје дефинисане јавне зелене површине. 
Заштитно зеленило је у фрагментима присутно уз пругу и поред корита река Јабланице и 
Шаранице, али је у оквиру других намена, углавном пољопривреде. Остале зелене површине 
заступљене су као пратеће: у оквиру јавне намене - у школском комплексу и као пратећа у 
оквиру осталих намена -уз породично становање, у радној зони, црквеном комплексу.  
Остали објекти и површине 
Становање 
Oпште карактеристике. Једини присутан вид је породично становање. У великој мери 
присутна је градња на регулационој линији или на растојању мањем од 3,0m од регулационе 
линије. На великом броју грађевинских парцела присутно је по два или више објеката. 
Становање је са елементима сеоског домаћинства: економским објектима за гајење животиња, 
објектима за складиштење пољопривредних производа, објектима за машине и возила и сл. У 
грађевинскоm подручјu присутне су катастарске парцеле које су делом изграђене, а делом се 
користе у пољопривредне сврхе. Грађевински фонд је чврстог бонитета. Спратност објеката је у 
највећем броју П - П+1, али су у мањем броју присутни и објекти спратности П+1+Пк – П+2. 
Парцеле по облику и величини у великом броју случајева нису грађевинске, већ представљају 
изграђене њиве. 
У целини 1, јавља се одређен број парцела индивидуалног становања, без излаза на јавну 
саобраћајну површину (ослоњене су на катастарску парцелу железничке пруге).  
Становање које се ослања на комплекс „Радан“.  
Становање у целини 4 карактерише: непосредан контакт великог броја парцела са речним 
коритом реке Шаранице; у мањој мери присутне парцеле обострано ослоњене на 
саобраћајницу, мањи број објеката непланског становања на шумском земљишту.  
Ромски део насеља карактерише уситњена парцелација са само стамбеним објектима на 
парцели уз саобраћајницу и потпуно одсуство парцелације на делу непланског заузећа на 
шумском земљишту. 
Елементи линијског центра присутни су дуж државног пута (као главне насељске 
саобраћајнице) –коридор са централним и комерцијалним садржајима. 
Привредне делатности и туризам 
Пољопривреда обезбеђује основну егзистенцију и запослење становништва. Поред плодног 
пољопривредног земљишта, потенцијал представљају и реке Јабланица и Шараница -за 
наводњавање обрадивих површина. У области пољопривредне производње истиче се 
производња квалитетног воћа и поврћа и традиционална производња кромпира.  

Табела 3. Биланс пољопривредног земљишта 

П
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о 
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аци 

остал
о зем. 

1526 1776 856,7
812 1,1738 17,33

81 
63,454
1 

0,03
11 

938,7
783 65,632 366,7

838 
1371,1
941 

Насељено место Печењевце спада у прву зону интензивне повртарске производње – 
равничарски део града. Основна карактеристика је најмања површина необрађених земљишта и 
уситњен посед са просеком око 1-2 ha по домаћинству, односно 0,5 до 0,6 по становнику. 
Карактеристично је да се преко 70% обрадивог земљишта користи као оранице и баште, врло 
мале су површине под ливадама и пашњацима, а мање под вишегодишњим засадима. Велике су 
површине под поврћем на отвореном, мада су најзаступљеније ратарске културе, највише 
кромпир за рану и каснију потрошњу, затим кукуруз и пшеница, као и легуминозне биљке.  
У индустријском погледу представља насеље са делимично развијеним нуклеусом производно 
– прерађивачких делатности. Услед власничких трансформација, комплекс прехрамбене 
индустрије "Радан" (који је у средишту сеоског ткива и у директном контакту са зоном 
становања) и фарма непосредно уз реку Шараницу, су без привредне активности. Koмплекс 
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"Радана" је површине 5,46 ha (чине га административне зграде, две фабричке хале –раније 
производне линије кафе и еуро-крема, складиште, котларница и колска вага). 
У области туризма издваја се манифестација Дани кромпира. Лов и риболов су добро 
развијени; у месту постоји ловачко удружење "Добра глава". 

Табела 4. Биланс површина постојећег стања 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА(h) % 

Образовање 0,68 0,26 
Здравство 0.32 0,12 
Управа (месна заједница) 0,22 0,08 
Спорт и рекреација 1.00 0,39 
Зеленило 0.47 0.18 
Дом културе 0,34 0,13 
Железничка станица 11,60 4,47 
Саобраћајне површине 13,04 5,02 
Гробље 7,92 3,05 
Објекти и површине јавне намене 35,59 13,71 
Неусловно становање Становање 1,91 61,05 23,51 Породично становање 59,14 
Радна зона 12,26 4,72 
Објекти и површине остале намене 73,31 28,23 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 108,44 42,94 
Пољопривредно земљиште 110,15 42,43 
Шумско земљиште 19,99 7,70 
Водно земљиште 20,54 7,91 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ  
ПОДРУЧЈА 150,68 58,04 

УКУПНО ПГР 259,63 100 

1.4.1. Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту у 
просторно-планској и урбанистичкој документацији 

На предметном подручју Плана генералне регулације насељеног места Печењевце нема 
утврђених непокретних културних добара. 
Према „Закону о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр.71/94) добра која уживају 
претходну заштиту штите се одредбама поменутог Закона. 
Заштићена околина добара која уживају претходну заштиту, у погледу предузимања мера 
заштите и свих других интервенција, има исти третман као и заштићена културна добра. 
Споменици, бисте, спомен плоче и друга спомен обележја, посвећена значајним личностима и 
догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној 
документацији Завода у складу са Законом. 
Добра која уживају претходну заштиту не смеју се уништити или оштетити, нити се без 
сагласности сме мењати њихов изглед, својство или намена, у складу са „Законом о културним 
добрима“ (Службени гласник РС бр. 71/94). 
Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна 
добра и њихова заштита налазе места у највишим планским документима. Сходно томе кроз 
План  генералне регулације насељеног места Печењевце треба сагледати услове и мере заштите 
добара под претходном заштиттом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну 
трајну заштиту. Планом треба створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у 
функцији најбољег развоја и напретка средине. То се подједнако односи на све врсте 
непокретних културних добара. 
Програмом о изради Плана  генералне регулације насељеног места Печењевце треба 
превасходно дефинисати место културног наслеђа у Плану, затим утврдити начелне, опште 
услове и мере заштите, као и поступак прикупљања и обраде података и изводе посебних 
услова и мера заштите. 
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Преглед непокретхих културних добара и добара која уживају претходну заштиту на 
подручју обухваћеном одлуком о изради Плана генералне регулације за насељено место 
Печењевце  
На подручју обухваћеном Планом генералне регулације насељеног места Печеењевце, у 
тренутку добијања захтева за издавање услова од значаја за предметни план, према 
документацији која се чува у Заводу за заштиту споменика културе Ниш, нема утврђених 
непокретних културних добара, а налазе се два добра која уживају претходну заштиту и више 
добара која имају споменичка својства. 

• Добра која уживају претходну заштиту на територији Плана генералне 
регулације насељеног места Печењевце  

- Црква Светог Илије са звоником и гробљем 

     
Настала је у другој половини деветнаестог века, тачније 1844. године. Према литератури 
изградио је градитељ, зограф и дрворезац Андреја Дамјанов Зографски (Велес 1813-1878). Овај 

градитељ претпоставља се да је подигао више од четрдесет 
цркава на територији данашње Македоније, Србије, Грчке и 
Русије, међу којима и Саборни храм Силаска Светог Духа на 
Апостоле у Нишу. 
 
 

- Споменик палим борцима у Првом светском рату 
1914-1918. године и у Другом светском рату 1941-1945. 
године  
 

 
 

• Добра која имају споменичка својства на територији Плана генералне 
регулације насељеног места Печењевце 

- Зграда железничке станице 
- Зграда Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ 
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ПЛАНСКИ ДЕО 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. Концепција уређења и изградње 
Имајући у виду положај и значај насељеног места Печењевце, концепција изградње и уређења 
заснива се на унапређењу постојећих и увођење нових функција у насељу дефинисањем 
смерница за развој територије, уз отклањање последица насталих стихијским насељавањем, 
недовољно развијеним инфраструктурним системом и нефункционалним системом саобраћаја. 
Урбанизација насеља кроз изградњу инфраструктуре битан је предуслов економског развоја. 
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 око планиране радне зоне источно од комплекса „Радана“, и повезује се са 
постојећим улицама. Насеље се повезује са планираним садржајима на простору у северном 
делу насеља за зелену и сточну пијацу.  Планиран је простор за локацију аутобуске станице. 
Издваја се пешачки и бициклистички саобраћај, свуда где је то могуће, а обавезно на главној 
улици где је интезиван моторни саобраћај са великим учешћем теретних возила.  Одређен је 
положај новог моста преко реке Шаранице за  повезивање комплекса ДП "Пољопривреда".  
Планираним решењем омогућава се обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и 
економичног снабдевања електричном енергијом свих потрошача, као и повећање енергетске 
ефикасности код дистрибуције и потрошње енергије. Очувати функционалност и дефинисати 
грађевинске парцеле ТС "Ромско насеље" и ТС"Млин". 
Интензивирати испитивање, а потом и коришћење обновљивих извора енергије (енергије сунца, 
отпада од пољопривреде и сл.). Постоји могућност масовнијег коришћења соларне енергије, 
како у јавним објектима, тако и у домаћинствима.  
У области фиксне телефонске мреже предвиђа се замена постојећих аналогних комутација 
(централа) дигиталним.  
Предвиђа се децентрализација постојеће приступне мреже: АТЦ Печењевце –на 3 нова 
приступна чвора са потпуно новим кабловима. У чвору Печењевце планира се инсталација 
нових приступних уређаја.   
Увођењем елемената урбане опреме (јавни паркинзи,  паркови, скверови и линијско зеленило) 
постиже се јединствено и контролисано уређење јавних површина.  
Унапређује се квалитет становања, као и  садржаји линијског центра дуж државног пута IIА 
реда, 258. Планирано је проширење коридора комерцијалних и централних делатности дуж 
општинског пута 10 (од државног пута II реда до пресека са реком Шараницом).  
Предвиђа се рационално коришћење потенцијала река за наводњавање и редовно одржавање 
корита водотока. Планираном регулацијом реке Шаранице заштитити грађевинско подручје од 
поплава.  
Пољопривредно земљиште ван планираног грађевинског подручја има улогу у заокруживању 
насељеног места, са циљем заустављања негативне тенденције његовог линијског ширења дуж 
саобраћајница. 
Шумско земљиште потребно је заштитити од даље непланске стамбене изградње и повезати у 
јединствен систем, са планираним зеленилом насеља.  

2.2. Подела на целине и зоне 
Према положају, у односу на морфолошке карактеристике и намене површина, подручје плана 
подељено је на 5 просторних целина: 
ЦЕЛИНА 1,  П=80,0ha. 
Обухват: налази се источно од реке Јабланице и ограничена је са запада десном регулацијом 
реке Јабланице, а са истока железничком пругом.  
Земљиште:  грађевинско и пољопривредно.  
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљене су  површине и објекти јавне и остале 
намене.  
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Породично становање, које се развијало дуж државног пута и осталих саобраћајница, 
задржава се и унапређује. Становање се дефинише заокруживањем у ободном делу 
грађевинског подручја, као и увођењем саобраћајнице дуж земљишта железница Србије, чиме 
је омогућен излазак на јавну површину парцела које су у том подручју чија је намена 
породично становање. 
Породично становање са парцелама које имају карактер пољопривредних газдинстава 
заступљено је у оквиру зоне и није посебно издвојено јер су парцеле са овом наменом присутне 
на територији целе зоне. 
Становање са пословањем ослања се непосредно на постојећу радну зону „Радан“, са 
могућношћу да пређе у пословање, односно радну зону уколико се за тим укаже потреба.  
Изражен је линијски центар дуж државног пута другог реда у чијем се проширењу налазе  
објекти и површине јавне намене, центар месне заједнице, културни центар, полицијска 
станица, пошта и сл. Ове намене унапређују се у складу са условима из Плана. Дуж ове 
саобраћајнице развијају се садржаји комерцијалне намене. 
Планским решењем задржавају се постојеће радне зоне, омогућава се ревитализација, 
трансформација и проширење, радног комплекса (Радан) у зону, истовремено диференцирајући 
је од зоне индивидуалног становања. Дата је могућност за уситњавање постојећег комплекса 
парцелацијом.  
Mањи привредни објекти на појединачним локацијама у оквиру зоне становања, не смеју 
угрожавати животну средину и основну намену зоне којој припадају. 
Објекти и површине јавне намене: За комплекс на коме се налази културни центар 
предвиђена је израда Урбанистичког пројекта којим се дефинише простор за аутобуску 
станицу. За дефинисање простора аутобуске станице неопходна је израда пројекта парцелације. 
Планиране су нове саобраћајнице које заједно са постојећим формирају мрежу у циљу 
квалитетнијег функционисања простора. 
У источном делу целине налази се железничка пруга са заштитним појасом и железничка 
станица, за коју је потребно урадити Урбанистички пројекат у циљу уређења простора и 
дефинисања садржаја потребних за њено функционисање. 
Остали део целине 1 заузима пољопривредно земљиште.  
ЦЕЛИНА 2, П=31,62 ha. 
Обухват: Ова целина обухвата простор ограничен са источне стране регулацијом реке 
Јабланице, са северозападне границом Плана, а са југозапада делом општинског пута 10 и 
државног пута IIА реда, 258. 
Земљиште:  грађевинско и водно земљиште.  
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљени су објекти и површине јавне и остале 
намене.   
Породично становање, које се развијало дуж путних праваца, задржава се и унапређује. 
Простор који је по постојећем стању пољопривредно земљиште пренамењује се у становање. За 
овај простор предвиђена је разрада планом детаљне регулације. До привођења простора намени 
ово земљиште се користи као пољопривредно. 
Између државног пута другог реда и реке Јабланице налази се неусловно становање које је 
затечено и које се задржава под посебним условима.    
Пољопривредно – производни комплекс налази се у северном делу обухвата. Конкретна 
намена комплекса дефинисаће се разрадом кроз урбанистички пројекат.  
Сточна и кванташка пијаца  предвиђене су у делу између реке Шаранице и државног пута 
IIА реда, 258. Увођење зелене и кванташке пијаце олакшаће приступ тржишту локалних 
пољопривредних производа, који потичу са малих пољопривредних газдинстава. Планом је 
опредељен простор, али се детаљнија разрада предвиђа урбанистичким пројектом. 
У складу са местом које Печењевце добија Просторним планом града Лесковца –општински 
субцентар- унапређују се постојеће и формирају нове јавне намене: објекат здравства – 
амбуланта задовољава потребе становништва те је потребно очувати функционалност 
постојећег комплекса на датој локацији, уз могућност унапређења услед организационе 
трансформације. Дефинишу се  могућности и услови за изградњу објеката социјалне заштите 
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(у оквиру јавног и приватног власништва): дечијег вртића, објекта дневног центра са 
разноврсним садржајима –клуб пензионера и сл., чиме се формира центар у северном делу 
насеља.  
Комерцијалне делатности и туризам предвиђене су на простору између државног пута и реке 
Јабланице.  
Зеленило се налази у северном делу целине између река Шаранице и Јабланице. 
Водно земљиште представљају две реке које протичу кроз насеље: Шараница и Јабланица. 
Потребно је предвидети  рационално коришћење потенцијала река за наводњавање и редовно 
одржавање корита водотока.  
ЦЕЛИНА 3, П=59,0 ha. 
Обухват: Ова целина ограничена је са севера јужном границом целине 2 (насељском 
саобраћајницом и општинским путем 10), са запада границом Плана, са југа насељском 
саобраћајницом, а са истока целинама 1 и 5, односно зеленилом у целини 5 и десном обалом 
реке Јабланице. 
Земљиште:  грађевинско, водно и пољопривредно земљиште.   
У оквиру грађевинског земљишта заступљени су објекти и површине јавне и остале намене. 
Основна школа - комплекс основне школе са објектом основне школе заузима простор на 
левој обали реке Јабланице и задовољава потребе за одвијањем наставе.  
Од осталих намена заступљене су породично становање и породично становање са 
парцелама које имају карактер пољопривредних газдинстава. Ова намена се задржава и 
унапређује према условима из плана. 
Водно земљиште представљају две реке које протичу кроз насеље: Шараница и Јабланица. 
Потребно је предвидети  рационално коришћење потенцијала река за наводњавање и редовно 
одржавање корита водотока.  
Пољопривредно земљиште заступљено је у северозападном делу целине, као и јужно од 
општинског пута 10, у централном делу стамбеног насеља односно ослања се на породично 
становање са парцелама које имају карактер пољопривредних газдинстава. 

ЦЕЛИНА 4,  П=65,0ha. 
Обухват: Обухвата простор у југозападном делу Плана, ограничен је са севера  границом 
целине 3, на југоистоку делимично целином 5, са југа и запада границом Плана.  
Земљиште: грађевинско, водно, пољопривредно и шумско земљиште.  
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљени су објекти и површине јавне и остале 
намене.  
Осим породичног становања са и без елемената пољопривредних газдинстава, заступљено 
је и затечено неусловно становање за који се прописују посебни услови а граничи се са водним 
земљиштем, односно реком Шараницом. 
У обухвату целине налази се ромски део насеља који треба уредити увођењем грађевинских 
парцела и заокружити даље непланско ширење стамбене зоне, на рачун шумског земљишта, те 
је за овај део предвиђена израда плана детаљне регулације.   
Водно земљиште представља река Шараница.  
Пољопривредно земљиште има улогу у заокруживању насељеног места, са циљем 
заустављања негативне тенденције његовог линијског ширења дуж саобраћајница. 
На пољопривредном земљишту одређен je неопходан простор за изградњу резервоара, чиме ће 
се створити предуслов за даљу изградњу мреже у насељу и  њено ширење на нивоу насеља и 
шире.  
Шумско земљиште потребно је заштитити од даље непланске стамбене изградње и повезати у 
јединствен систем, са планираним зеленилом насеља.  
ЦЕЛИНА 5,  П=24,67ha. 
Обухват: Ова целина налази се у јужном делу обухвата плана, са севера се граничи са 
целинама 3,4 и 1, док се јужна граница поклапа са границом Плана.  
Земљиште:  грађевинско, водно и пољопривредно.  
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљене су  објекти и површине јавне и остале 
намене.  
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Спортско рекреативна зона је издвојена као посебна намена  формирана у виду комплекса као 
отворен спортски терен. Комплекс је потребно унапредити што се постиже уметањем пратећих 
садржаја и изградњом нових објеката. 
Поред намене спорт и рекреација издваја се претежна намена заштитно зеленило, где се даје 
могућност за изградњу нових спортско-рекреативних објеката.  
Јавно зеленило предвиђено je као заштитна зона између хуманог гробља и становања, као и 
саобраћајних површина и водног земљишта, али се даје и могућност за изградњу нових 
спортско-рекреативних објеката.  
Пољопривредно земљиште у овом сектору налази се између водног земљишта и границе 
плана. 
Гробље са црквеним комплексом – гробље задовољава потребе становништва, планира се 
уређење површина.  

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

2.3.1. Основне намене у обухвату Плана 
У оквиру подручја плана заступљено је грађевинско, водно, пољопривредно и шумско 
земљиште.  
Грађевинско подручје  заузима 162,19ha.  
Водно земљиште заузима  19,00ha или 7,32%од укупне површине плана. У водном земљишту 
налазе се реке Јабланица и Шараница и водно земљиште је обрачунато у оквиру грађевинског 
подручја. 
Пољопривредно земљиште заузима  73,28ha или 28,22%од укупне површине плана. 
Шумско земљиште заузима  17,04ha или 6,56%од укупне површине плана. 

Табела 5. Биланс површина основних намена 

ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА(hа) % 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 152,19 58,62 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 19,00 7,32 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 73,28 28,22 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 17,04 6,56 

ОБУХВАТ ПЛАНА 259,63 100 

2.3.2. Претежне и компатибилне намене 
У обухвату плана дефинисана је  
- претежна намена; 
- компатибилне и могуће пратеће намене претежној намени;  
- намене објеката чија је изградња забрањена у оквиру претежне намене.  
Претежна  намена је преовлађујућа (основна) намена која је дефинисана графичким прилогом 
бр. 3. План намене површина.  
Компатибилне и могуће пратеће намене намене претежној намени могу се наћи у оквиру 
преовлађујуће намене, под условом да делатност не угрожава преовлађујућу намену, јавни 
интерес и животну средину.   
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. 
Намена објеката чија је изградња забрањена су све намене чија би делатност угрозила 
животну средину и основну намену. 
Дозвољена је трансформација/промена претежне намене плана у допунску (пратећу) намену, 
без промене плана, према табели којом је дат однос претежних и пратећих намена (табела 6).   
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Табела 6. Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама 
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Јавне 
функције/образовање, 
здравсво,управа, 
социјална заштита/ 

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

Зеленило - + + - + + - - - - - - 

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

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

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

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

Становање + + + + + + + + - - - - 

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

Привређивање - + - - - + - - + - - - 

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

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

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

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама. 

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 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, јавно зелинило, спорт и рекреација, објекти и површине саобраћајне, 
комуналне и остале инфраструктуре. 
У површине остале намене спадају: становање, радне зоне, комерцијалне делатности, верски 
објекти. 

Табела 7. Биланс планираних површина   

НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОВРШИНА 

(h) 
ПРОЦЕНАТ 

(%) 
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Ч
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Објекти и 
површине 
јавне 
намене 

Образовање  0,68 0,26 

Здравство  0,32 0,12 

Дечја и социјална заштита 2,1 0,81 

Дом културе 0,23 0,09 

Управа (месна заједница) 0,22 0,08 

Спорт и рекреација 1,0 0,39 

Зеленило  5,73 2,21 

Саобраћајне површине 44,63 17,19 
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Гробље  7,91 3,05 

Сточна и кванташка пијаца 3,4 1,31 

 65,21 25,51 

Објекти и 
површине 
остале 
намене 

Породично становање 79,64 30,67 
Становање са пословањем 1,38 0,53 
Становање под посебним условима 1,92 0,74 
Комерцијалне делатности 1,72 0,66 
Радна зона 12,34 4,75 

 97 37,36 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 152,19 58,62 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

Пољопривредно земљиште 73,28 28,22 
Шумско земљиште 17,04 6,56 
Водно земљиште 19,0 7,32 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 109,32 42,11 

УКУПНО ПГР 259,63 100 

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: 
Површине и објекти јавне намене  градиће се према следећим општим и посебним правилима: 
Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен условима локације, 
–Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
–У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, здравство, 
култура, информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу делатност и не 
угрожавају непосредно окружење; 
–Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру спортских и 
рекреативних центара; 
–По архитектури објекти  јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од објекта 
других намена; 
–Најмања удаљеност објекта јавних потреба до објеката на суседним парцелама износи: 
–до стамбених објеката, минимално 4,0m; 
–до комерцијалних објеката, минимално 4,0m; 
–Растојање основног габарита и линије суседне грађевинске парцеле износи, на делу бочног 
дворишта претежно северне оријентације минимално 2,5m, односно на делу бочног дворишта 
претежно јужне оријентације минимално 5,0m; 
–На  парцелама  се  дозвољава  изградња  нових,  доградња  постојећих,  а  у  свим сегментима 
фазна изградња; 
–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 њеној близини; 
–Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за одговарајуће 
јавне делатности, која ће се обављати у објекту; 
–Спратност  и  тип  објеката  зависи  од  његове  функције  и  мора  бити  прилагођен условима 
локације; 
- Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама, у оквиру центра насеља и стамбеним 
зонама; 
–Доградња  постојећих  објеката  вршиће  се  на  основу  овог  плана  а изградња нових објеката 
или комплекс захтева даљу планску разраду  (план детаљне регулације или урбанистички  
пројекат; 
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–Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен условима 
локације; 
–Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем; 
–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:  
Основно образовање 
Основна школа - Школски комплекс се задржава на постојећој локацији. Пешачки прилаз 
комплексу је са саобраћајнице дуж реке Јабланице, док је колски прилаз са саобраћајнице са 
југозападне стране. 
Према структури школског земљишта комплекс основне школе је комплетан школски 
објекат имајући у виду да садржи: школску зграду, школско двориште, вежбалиште – школске 
терене и школски врт. 
Комплекс основне школе са објектом основне школе задовољава потребе за одвијањем наставе. 
Дозвољена је санација и реконструкција објекта. Могућа је доградња објекта 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 за 
основну школу.  
Нормативи који се примењују при реконструкцији и доградњи објеката на комплексу: 
Максимална спратност објекта: три надземне етаже 
Школски простор  
Учионички простор.......................2,0m2/уч. 
Школски простор...........................8,0m2/уч. 
Школско двориште........................20,0 – 25.0m2/уч. 
Ограђивање школског комплекса - транспарентном оградом висине 1,40m са капијом 
(контролисани улаз); 
Здравствена заштита 
У области здравствене заштите је објекат примарне здравствене заштите –здравствена 
станица. Комплекс је површине 32,2а и директно је ослоњен на државни пут II реда. 
Здравствена станица задовољава потребе становништва, тако да није потребна изградња нове. 
Дозвољена је санација и реконструкција објекта. Могућа је доградња објекта у оквиру 
предвиђених параметара у циљу изградње садржаја који ће допринети квалитету здравствене 
заштите у складу са важећим правилима у области здравства.  
Нормативи који се примењују при реконструкцији и доградњи објеката на комплексу: 
Максимална спратност објекта: две надземне етаже 
Површина објекта   .......................0,06 – 0,09m2/ст. 
Површина комплекса.....................0,4 – 0,6m2/ст. 
Ограђивање комплекса - транспарентном оградом висине 1,40m са капијом (контролисани 
улаз); 
Социјална заштита 
Објекти социјалне заштите не постоје, тако да је потребно обезбедити недостајући простор за 
ову намену. 
Просторна дистрибуција објеката социјалне заштите може се реализовати на свим просторима 
на којима је њихова функција компатибилна претежним планираним наменама (становање, 
јавне службе). 
Приоритети у побољшању услуга социјалне заштите су у областима унапређења положаја 
старих, особа са посебним потребама и деце и младих. 
Домови за смештај старих лица  
Максимална спратност објекта: две надземне етаже 
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Потребну величину нових комплекса и објеката одредити применом следећех норматива: 
Површина објекта   ................................20,0m2/ст. 
Површина комплекса......................40,0 – 50,0m2/ст. 
У оквиру комплекса предвидети простор за зеленило у декоративној, заштитној и рекреативној 
функцији; у оквиру комплекса предвидети простор за седење и одмор (у засени-надстрешнице 
или на сунцу-клупе за седење). 
Социјално категорисани тип становања (станови за трајно расељене, за лица са посебним 
потребама, сигурне куће, и др.) подразумева побољшање квалитета животних услова посебних 
категорија становника. Станови за овакве потребе се могу реализовати на основу посебних 
програма локалне заједнице и републике у свим зонама становања. У складу са принципима 
одрживог развоја, програм развоја социјалног становања треба организовати и као инструмент 
за подстицање економског развоја подручја, уз поштовање права сваког грађанина на 
квалитетно становање. 
Ограђивање комплекса - живом зеленом оградом или се не ограђује. 
Дечја заштита 
Потребна  величину комплекса и објекта одредити применом следећех норматива:  
- Површина комплекса ........................25,0-30,0 m2 по кориснику;   
- Површина објекта  ..............................8,0–10,0 m2 по кориснику;  
- потребна површина припадајућих отворених простора ван објекта мин 10 m2 по кориснику  
(од чега најмање 3,0 m2 по кориснику, би требaло да буду травнате површине);  
Максимална  дозвољена спратност је једна, изузетно две надземне етаже;  
Ограђивање комплекса - транспарентном оградом висине 1,40m са капијом (контролисани 
улаз). 
Култура 
Комплекс Дома културе “Тихомир Ракић-Вељко” је у функцији и центар је културних 
дешавања. Ослања се на државни пут; објекат је спратности две надземне етаже. 
Дозвољена је реконструкција и доградња постојећег Дома културе и изградња нових објеката у 
области културе, по нормативу 21,0 m2/ст.  
У циљу подизања нивоа у области културе и равномерне расподеле дешавања и објеката, 
планира се изградња специјализованих институција културе, пре свега у општинским 
субцентрима, према следећим нормативима:  
- за библиотеке: 30,0-35,0 m2/1000 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 m2 а за биоскопе 4,0 m2 по седишту. 
Месна канцеларија, као део Градске управе за опште послове града Лесковца, је у објекту 
спратности две надземне етаже. Дозвољена је санација и реконструкција објекта. 
Администрација и управа 
У области државних институција је одељење Полицијске управе Лесковац (МУП-а Републике 
Србије), чији је комплекс уз државни пут, јужно од комплекса "Радана". 
Јединица поштанске мреже (ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"), задовољава потребе локалног 
становништва. 
Дозвољена је санација и реконструкција, као и доградња постојећих објеката у складу са 
правилима за ову врсту објеката. 
Спорт и рекреација     
Спортско рекреативна зона је издвојена као посебна намена  формирана у виду комплекса као 
отворен спортски терен у сектору 5. Комплекс је потребно унапредити што се постиже 
уметањем пратећих садржаја и изградњом нових објеката. Постојеће спортско-рекреативне 
површине и дечија игралишта у оквиру школског комплекса се задржавају и не дозвољава се 
њихова пренамена у друге намене  
У сектору 5 поред намене спорт и рекреација издваја се претежна намена заштитно зеленило, 
где се даје могућност за изградњу нових спортско-рекреативних објеката.  
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Поред дефинисане спортско рекреативне зоне, у планском периоду треба активности усмерити 
ка реконструкцији постојећих капацитета и у осталим зонама где је ова намена дозвољена као 
компатибилна.  
Код изградње нових спортских објеката тежити отвореном типу, са минималним захтевима у 
погледу одржавања: рукомет, фудбал, мали фудбал, кошарка, одбојка, тенис, трим стазе, 
бициклистичке стазе и сл.; У циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се и 
могућност формирања комплекса мањих аква-паркова, где је обавезна разрада комплекса 
Урбанистичким пројектом или Планом детаљне регулације у случају када локална самоуправа 
треба да прибави грађевинско земљиште у своје власништво. 
Дозвољава се изградња нових објеката, као и доградња, надградња, реконструкција, адаптација, 
употпуњавање потребним спортским садржајима отвореним или затвореним спортским 
објектима у оквиру спорта као пратеће намене. На локацијама предвиђеним за спортске 
комплексе или објекте не дозвољава се привремена изградња објеката друге намене која није у 
функцији спорта. 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. Спортски комплекси могу се формирати 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 рализовати у оквиру других намена- најчешће у оквиру зелених 
површина, затим комерцијалних зона, радних зона и зона становања. Спортско-рекреативне 
центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или селективни (клупски) режим 
коришћења. Ове јединице могу се комбиновати са свим врстама намена и објеката. 
Недостатак бављења другим спортовима може бити отклоњена уметањем нових садржаја у 
постојећи комплекс уколико су сродни, нпр атлетика, док се изузетно специјализовани објекти 
попут базена, гимнастичке дворане или отворених терена, могући уз обавезну израду 
Урбанистичког пројекта.  
Обавезна је разрада спортских центара према следећим условима:  
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; 
Комплекс се ограђује живом зеленом или транспаретном оградом висине до 1,40m. 
Зеленило 
У насељеном месту доминира породично становање са великом површином парцеле, тако да је 
индивидуални врт са корисним вртним делом (повртњак и, воћњак и сл) и декоративним 
елементима (предврт, место за седење, цветне леје, декоративна вегетације) обавезни део 
окућнице. Што се тиче параметра који указују на квантитативно стање зеленила, ниво 
озелењености се односи на процентуално учешће зеленила у Печењевцу је 5,7% у оквиру 
грађевинског подручја и око 2 % за цело подручје ПГР-а. Према препорученом стандарду за 
мања насељена места требало би да је 7-10%. Међутим, с обзиром на велику површину под 
пољопривредним културама и поред очуваног природног предела у околини, ниво 
озелењености се може посматрати као задовољавајућ.  
Планирано је обавезно задржавање сквера (јавне зелене површине мање од 1hа) у целини 2 - 
на КП бр. 2700/1 на око 3,6 а који се даље уређује и повезује са линијским зеленилом уз 
државни пут и уз корито реке Јабланице. На скверу се налази спомен обележје и зеленило је 
меморијалног карактера. У истој целини планира се јавно зеленило на ушћу реке Шаранице и 
Јабланице у површини од 1,3 hа. Основна функција је рекреативна, јер је локација са великим 
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потенцијалом. Постоји још један планирани сквер на КП бр. 2610 и делу 2609 са површином од 
око 2 ара који је погодан само за отворен простор са ниском вегетацијом. 
Поред ове јавно зеленило је планирано у сектору 4 на три издвојене целине уз водене 
токове као скверови, који се уређују као отворене површине са могућношћу декоративног 
уређења. Основна фукција им је естетска, али и заштитна, као тампон између становања и друге 
намене. Осим садње одговарајуће вегетације (средње високог дрвећа, жбуња и травњака), 
постављање клупа за седење и другог мобилијара и формирање стаза од тврдог застора нису 
могуће друге интервенције. 
Јавно зеленило је предвиђено у сектору 5 као буфер зона између хуманог гробља и 
становања, као и саобраћајних површина и водног земљишта. Главна функција је рекреативна, 
али и заштитна - смањење неповољних услова микросредине, ублажавање доминантних 
ветрова, заштиту од повећане радијационе температуре, смањење загађења. Дозвољено је 
уметање нових садржаја, као допунских активности, које се односе на спорт, рекреацију и 
туризам, или даље уређење парка у смислу формирање платоа и стаза. 
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 сасвим 
прихватљива решења у заштитним појасевима, уз неопходно прогушћавање вегетацијом по 
ободима.  

2.4.2. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
Планирана саобраћајна мрежа је у већем делу насеља усклађена са већ реализованим улицама. 
Главна насељска улица се поклапа са правцем пружања државног  пута IIА реда 158 Мала 
Крсна – Велика Плана – Баточина - Јагодина - Ћуприја - Ражањ - Алексинац - Ниш - Дољевац – 
Лесковац - Владичин Хан - Врање – Бујановац – државна граница са Македонијом, задржава се 
постојећа геометрија улице. Ширина коловоза се креће од 6,5m-7,0m, обострано се планирају 
бициклистичке траке ширине 1,5m и тротоари променљиве ширине од 1,5-2,5m.   Решење 
примарне саобраћајне мреже се углавном није мењало, уз додатно унапређење као и 
формирањем нових саобраћајница уз максимално поштовање катастарског стања. Нова 
саобраћајна мрежа се формира у планираној индустријској зони. За део насеља које је 
формирано у контактној зони, делом и на железничком земљишту, формирана је стамбена 
улица на земљишту Железница Србије, па се задржава овим планом као једино могуће решење 
за прилаз стамбеним објектима. На целом простору плана на секундарној уличној мрежи 
зависно од просторних могућности формиране су стамбене улице ширина од 5,0m, изузетно 
4,0m и 3,5m у појединим деловима, за одвијање једносмерног саобраћаја. Аутобуска стајалишта 
формирана су у централном делу насеља уз државни пут и биће у функцији до изградње 
аутобуске станице. Аутобуска станица се планира на парцели дома културе, са издвајањем дела 
за функционисање дома и његове активности, а преостали део би се користио за лоцирање 
аутобуске станице са станичним објектом. У југоисточном делу плана постоји железничка 
станица за путнички и теретни саобраћај. Просторни услови дозвољавају доградњу и 
модернизацију објеката и пружне инфраструктуре.  Елементи хоризонталне регулације су дати 
у графичком прилогу, координатама осовинских тачака и попречним профилима, са одређеним 
корекцијама у габаритима сопствених катастарских парцела уређењем саобраћајних и 
пешачких простора. За паркирање возила за сопствене потребе власници породичних и 
стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели, изван површине јавног пута -1 паркинг/гаражно место на један стан. Власници 
осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели изван површине 
јавног пута према следећим новмативима:  
1) Здравствене, образовне, пословне, банке и административни објекти  -1 паркинг место на 
70,0m2 корисног простора;  
2) Пошта -1 паркинг место на 150,0m2 корисног простора;  
3) Трговине на мало -1 паркинг место на 100,0m2 корисног простора;  
4) Угоститељски објекти -1 паркинг место на 8 столица;  
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5) Хотелијерска установа -1 паркинг место на 70,0m2 корисног простора;  
6) Позориште/биоскоп -1 паркинг место на 30 гледалаца; 
7) Спортска хала -1 паркинг место на 40 гледалаца, 2 паркинг места за сваки терен или 
игралиште и (за посетиоце) 2 паркинг места на сваких 200,0m2 објекта;  
8) Производни, магацински и индустријски објекти -1 паркинг место на 200,0m2 корисног 
простора.  
Планом се не резервише простор за изградњу бензинских станица, обзиром да у јужном делу 
плана  постоји изграђена бензинска станица, али се оставља могућност изградње у оквиру 
пословних и радних комплекса и објеката.  
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 за овај простор су 4% који се могу 
појавити на прилазу мостовима. 
Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасама државних путева се  задржавају, 
а нове се планирају на простору тротоара и бициклистичких стаза. При евентуалном укрштању 
морају се постављати у заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 1.35м рачунајући 
од најниже коте коловоза до горње ивице заштитних цеви. 
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 
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 2,50м, 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. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај 
(осовинско оптерећење од најмање 11,50t на осовини). 
Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасама државних путева се  задржавају, 
а нове се планирају на простору тротоара и бициклистичких стаза. При евентуалном укрштању 
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морају се постављати у заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 1.35м рачунајући 
од најниже коте коловоза до горње ивице заштитних цеви. 
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 
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. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај 
(осовинско оптерећење од најмање 11,50t на осовини). 
 
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 25,0m, рачунајући од осе крајњег колосека. 

2.4.3. Водопривредна инфраструктура 
Водовод-снабдевање водом  
Имајући у виду постојеће стање планира се: 
Изградња примарног цевовода профила Ø300 mm поред државног пута II А реда број 158. 
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Изградња резервоара запремине 500 m3 на делу КП бр. 2143 КО Печењевце. Овај резервоар 
планиран је на коти 263 mnm и има улогу да регулише притисак у мрежи за Печењевце и 
насеља северно од њега.  
Изградња довода од планираног цевовода профила Ø300 mm  до планираног резервоара. Овај 
цевовод је профила Ø280 mm. 
Изградња дистрибутивне секундарне водоводне мреже у самом Печењевцу. 
Такође планирано је повезивање насеља Чекмин као и насеља Брејановце и Чифлук Разгојнски 
из Печењевца цевоводима профила не мањег од Ø150 mm. 
Положаји свих планираних објеката водовода дати су у графичком прилогу. 
Правила грађења 
Минимална дубина укопавања цевовода је 1,0 m ради заштите од мраза.  
Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних прописаних притисака. 
На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката осим објеката водоснабдевања. 
Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у 
обзир потребну количину воде за гашење пожара у насељу у складу са Правилником о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  
Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу 
дозвољено одстојање између хидраната износи највише 80,0 m. Препоручује се постављање 
хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната. 
Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са важећим санитарним 
прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 
На местима скретања цевовода предвидети анкерне блокове.  
На деоницама цевовода са већим падом предвидети стабилизацију цевовода бетонским 
анкерима за које ће се цевовод фиксирати. 
При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и 
хоризонталном одстојању појединих инсталација. 
Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 
1,5 m, ако је пречник водовода мањи од Ø200 mm или минимум 3,0 m, ако је пречник водовода 
већи или једнак Ø200 mm.   
Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,4 m 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 на подручју Плана, потребе корисника и конфуигурацију 
терена, планира се градња канализационе мреже сепаратног система у већем делу насеља, где 
год је то могуће. Постројење за пречишћавање отпадних вода, које се налази у близини ушћа 
реке Јабланице у Јужну Мораву, није у обухвату Плана. Постројење за пречишћавање 
атмосферских вода, пре њеног упуштања у реципијент реку Јабланицу, лоцирано је на КП бр. 
2737 КО Печењевце која је на левој обали Јабланице у близини ушћа реке Шаранице.  
На канализациону мрежу Печењевца повезаће се канализација насеља Чекмин. 
Имајући у виду конфигурацију терена планиране су и две црпне станице за препумпавање 
комуналних отпадних вода. 
Траса канализационе мреже дата је у графичком прилогу. 
Правила грађења  
Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити на 
основу хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø250 mm, 
усвојити пречник цеви Ø250 mm који је минимални.  
Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 
Минимална дубина укопавања канализације треба да је таква да она може да прихвати отпадне 
воде из објеката који се прикључују на њу. 
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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. 
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 
Правила уређења 
На простору обухвата плана планирана је изградња  нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то: 

1. ТС 10/0.4 кV на  КП. бр 3071    КО Печењевац 
2. ТС 10/0.4 кV на  КП. бр 3939    КО Печењевац 
3. ТС 10/0.4 кV на  КП. бр 2651/1  КО Печењевац 
4. ТС 10/0.4 кV на  КП. бр 3225/1    КО Печењевац 
5. ТС 10/0.4 кV на  КП. бр 983/1    КО Печењевац 
6. СТС 10/0.4 кV на  КП. бр 1008/1   КО Брејановце 

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за потребе прикључења производних и 
привредних објеката, као и за прикључење различитих типова објеката који се буду дефинисали 
на просторима где је спровођење предвиђено урбанистичким пројектом, на ЕЕДС или повећање 
снаге на постојећим комплексима, дозвољена је и на самом комплексу тј. на земљишту остале 
намене. Повезивање новопланираних трафо станица на ЕЕДС, биће изведено одговарајућим 
подземним кабловским водовима, положеним у јавним површинама тј. тротоарским 
површинама саобраћајница, а места прикључења биће дефинисана техничким условима 
дистрибутивног предузећа. 
Електроенергетска мрежа 
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел.енергије, напонског преноса 
10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС  или зидане у 
централним зонама насеља. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и 
планираних објеката. ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. ТС по 
правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на којима се граде производни 
објекти, а које ће служити за напајање електричном енергијом оваквих објеката, зеленим 
површинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 10kV мрежу у централним зонама насеља 
градити подземно. У рубним зонама насеља мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима. 
Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Нисконапонску 
мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима и самоносивим кабловским снопом (СКС). 
Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим законским и техничким прописима. Јавну 
расвету поставити на постојеће бетонске стубове или независне стубове који се користе 
искључиво за светиљке јавне расвете. 
ЈР примарних саобраћајница мора бити на вишим стубовима, а детаље као што су број стубова, 
светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у складу са условима надлежног 
Српског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама према важећим законским прописима. 
Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре као и саме линијске инфраструктуре 
дозвољена је на простору између регулационе и грађевинске линије. 
Услови за изградњу електроенергетске мреже 
Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према важећим 
законским прописима. 
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Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV 
ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ; 
ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV; 
Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења; 
Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; 
обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога); 
ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука). 
Услови за подземну електромрежу 

• дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,80m; 
• ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0,30m од темеља објеката; по 

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

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

• Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 
0.80m; 

• 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° по могућству што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.  

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

• хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је 
минимално 0,50m за каблове 10kV, односно 0,40m за остале каблове. 

• вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са водоводном или 
канализационом цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености од 
0,40m за каблове 35kV или минимално 0,30m за остале каблове. 

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

• није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви. 
• размак између ел.каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним 

местима је минимално 0,80m, а изван насеља 1,20m. У ситуацијама када су просторни 
услови неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном 
растојању 0,30m, дужина цеви мора бити најмање 2,00m са обе стране укрштања или 
целом дужином паралелног вођења. 

Услови за надземну електромрежу 
• НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним 

размаком до 40,0m (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по 
вазећим прописима и нормативима), 

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

• само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за 
стални боравак људи ( вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3,0m 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, 
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• није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на 
стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови, 

• није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви 
материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност 
једнака је висини стуба увећаној за 3,0m 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; ,,Службени лист СРЈ” бр. 
18/1992), и 

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

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу 
- сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни објекат када се уз 
сагласност ЕД могу одобрити два прикључка, 
- прикључак служи за напајање само једног објекта; ако се преко једног огранка НН мреже 
напаја више објеката онда се огранак третира као мрежа, 
- за прикључке се користе самоносиви кабловски снопови, 
- димензионисање приључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог 
оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу 
на НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни носач), 
- минимални распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом је 30,0m, за веће 
распоне планирати помоћни стуб. 
2.4.4.2. Топлификација 
Не предвиђа се централизовано напајање корисника топлотном енергијом у обухвату Плана. 
2.4.4.3. Гасификација 
На територији Плана генералне регулације није планирана изградња гасовода и гасоводних 
објеката. 

2.4.5. Обновљиви извори енергије 
Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора енергије и то за сопствене  или за 
комерцијалне потребе (енергија се предаје електромрежи).  
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 пољопривредном и шумском земљишту. Такође се 
препоручује и што већа употреба изолационих елемената приликом изградње објеката ради 
смањења потрошње и повећања енергетске ефикасности. 

2.4.6. Телекомуникациона инфраструктура 
Правила уређења 
Телекомуникациона мрежа на простору обухвата Плана је највећим делом изведена као 
кабловска.  
Правила грађења 
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 
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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 1,00 m, 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. 
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 100cm, изузетно до 130cm. 
За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање каблова и 
цеви у тзв. мини/микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када нема 
слободних цеви ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су садржани у 
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 15,00m2 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 
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димензија 344x130x105cm. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cm или 
280cm. Саставни део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем 
преноса. Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, имају свој посебан прикључак и 
мерно место које се монтира уз кабинет. Локација outdoor кабинета задовољава услове да је 
осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним и другим ризицима.  
На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 
потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање 
оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 
Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 
оправданост оваквог начина решавања приступне мреже - као привремено решење где не 
постоје услови за кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се 
коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 
Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 
приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 
телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних 
корисника, за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ 
студија са ИП/МПЛС мрежом. 
Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали 
мањи број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу 
раван телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. Уређај 
се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се бакарни 
(ДСЛ каблови). 
2.4.6.2.  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; 

- 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.  
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Оптичка канализација може се изводити и тамо где графички није представљена, а има 
потребе за њом. 

2.4.7. Комунална инфрастуктура 
2.4.7.1. Гробље 
Хумано гробље 
Предвиђено је задржавање постојећег комплекса гробља површине 7.92ha који задовољава 
прописане нормативе. Грађевинска парцела дефинисана је планом. Састоји се од КП бр. 3227, 
3228, 3229, 3230, 3231/2 и 3232 КО Печењевце. Представља гробље средње величине (од 5–20 
ha) са адекватним елементима уређења и опремања. 
Гробље се састоји од површине за сахрањивање и приступне површине која је величином и 
опремљеношћу у складу са величином површине за сахрањивање. Минимум комуналне 
опремљености гробља представља саобраћајни прилаз са паркинг простором, уређене парцеле 
са стазама између, по прописима, обележена гробна места, капела потребних капацитета, са 
обавезним инфраструктурним прикључцима, плато за испраћај, чесма са решеном одводњом 
употребљене воде и одвођењем површинске воде са платоа и сл. 
Општа правила уређења на постојећем гробљу - Даје се могућност унутрашње 
реорганизације у циљу уређења и рационалнијег коришћења капацитета и површина. Ниво 
комуналне опремљености успоставити инфраструктурним опремањем комплекса: формирањем 
нових колско-пешачких комуникација, постављањем јавне расвете, чесми и санитарних уређаја.  
Правила уређења и грађења - Простори за гробно место (гроб и гробницу), као и помоћни 
простори у оквиру гробаља, морају задовољавати следеће критеријуме: 
1) Природна погодност тла за гроб: састав тла (оцедитост, прозрачност, стабилност), ниво 
подземне воде која мора бити минимално 50 cm испод најниже коте гроба и погодност 
конфигурације (без превеликих нагиба терена и задржавања површинске воде); 
2) Потребне површине гробних места: 
- утврђују се на темељу броја сахрана, типа и броја гробних места и потребне површине за 
гробно место и површине за остале садржаје на начин да је потребно предвидети 4 m2 по 
становнику; 
- Површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа сахрањивање 
у једном гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или четири умрла лица. 
Ширина бетонских прилазних стаза је 1,3 m, а растојање између гробних места 0,5 m.  
Основни елеменат садржаја гробља, односно парцела је гробно место. На гробљу треба 
предвидети ортогоналан распоред гробних места ради оптималне искоришћености земљишта, 
уз једноставније обележавање на терену и истовремено максимално озелењавање 
међупростора.  
- Дубина гробног места је у земљаним гробовима најмање 180 cm; Код земљаних гробова треба 
осигурати најмање 0,80 метара земље изнад ковчега; 
3) Потребне површине гробница: 
- Породична гробна места за сахрањивање две особе, као најчешћи вид сахрањивања су 
спољних димензија 2,0 х 2,4 m са међуразмаком од 0,5 m у реду и 1,3 m између редова. 
- Бруто димензија гробнице повећава се за 15–30 cm, на све четири стране од спољног руба 
зида; Гробнице морају бити изграђене од водонепропусног бетона; Површина гробног места је 
за 5cm виша од бетонске стазе. 
- Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу. Висине 
надгробних споменика се типизирају на димензије по висини од 80, 100 и 120 cm, а ширине за 
појединачна гробна места су 60cm, а за двојна гробна места су 120 cm 
- Унутар гробног поља треба поставити корпу за отпатке, тако да покривају гробна места у 
радијусу до 50 m, затим контејнер у радијусу 100 m, који мора бити ограђен и скривен од 
осталих површина и лако доступан, као и вода-чесма, која покрива радијус од највише 100 m. 
Гробље треба да има јавну расвету. 
4) Гробље мора имати зелене површине које износе бар 10% површине гробља. Одморишта са 
клупама за седење треба поставити унутар гробног поља тако да појединачни гроб не буде 
удаљен више од 100 m; 
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5) Гробље може имати капелу, звоник и посебан меморијални део за посебне врсте сахране, – 
опроштајно-церемонијалне површине са отвореним или затвореним опроштајним простором, 
сервисне функције за одржавање и управљање гробљем, службено-радни део за пријем 
покојника, пратеће услуге продаје венаца, свећа, надгробних обележја и сл.  
6) Паркиркинг за потребе гробља димензионирано у складу с посебним прописима треба бити 
изван гробља и одвојено од јавног пута. Прилаз посетиоца- корисника и колски улаз би требало 
да буду одвојени. 
На постојећим гробљима води се рачуна о периоду коришћења. Потребно је да прође минимум 
10 година да би се извршило сахрањивање у исто гробно место. Поштовање турнуса 
сахрањивања је битан фактор у рационалном коришћењу земљишта. Постојеће површине 
користити за сахрањивање уз уважавање услова прописаних Законом о сахрањивању и 
гробљима и Одлуком о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. општине Лесковац“, бр. 3/01). 
7) Дата је могућност изградње следећих објеката: капеле, објеката за обављање верских обреда, 
продају свећа и цвећа. Максимална спратност објекта - Приземље, максимално до 5m висине 
Максимални индекс заузетости - 10%. Положај објекта у односу на регулацију - објекат се 
поставља на минимум 3m од границе грађевинске парцеле. Хоризонтална пројекција испада 
поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 
Комплекс се може ограђивати оградом – контролисани улаз, и то зиданом до висине од 
0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном до висине од 1,40m. Зидана 
непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40m уз сагласност 
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном оградом максималне висине од 
60cm. 
Сточна гробља. Према просторном плану града Лесковца, сточна гробља планирати за 
подручје једне, изузетно две заједнице села. У складу са израженим потребама, предлаже се 
формирање сточног гробља, у односу на гравитирајуће подручје центра Печењевца, на 
територији: КО Прибој, Залужње или Чекмин што значи да је положај сточног гробља ван 
обухвата Плана генералне регулације за насељено место Печењевце. 
2.4.7.2. Пијаце 
У складу са просторним могућностима, карактером и специфичним хигјенским потребама 
положај сточне и кванташке пијаце дефинисан је у ободном, северном делу обухвата, на 
парцели у власништву града Лесковца. У циљу очувања, заштите и развоја животне средине 
планиран је појас заштитног зеленила у ширини од 10-20m. 
За формирање и уређење сточне и кванташке пијаце са пратећим садржајима утврђује се 
обавеза израде Урбанистичког пројекта за изградњу, којим ће бити прецизирана организација 
комплекса и појединачни објекти у оквиру пијаца у складу са утврђеним параметрима.  
Могућа је промена намене комплекса, односно дела комплекса у другу делатност (радна зона, 
пословање), уколико се она утврди као оправдана на структурално- организационом нивоу 
насеља као општинског субцентра. 
Сточна и кванташка пијаца могу се налазити и на истој локацији, али се морају третирати као 
две независне функционалне целине. Пијачни платои морају имати одговарајућу подлогу 
(бетон, асфалт), која омогућава чишћење и прање површина. У оквиру комплекса треба да 
постоји min 20% зелених површина. Унутрашње комуникације морају бити јасно дефинисане: 
путеви купаца и путеви робе. Паркинг решавати ван ограде комплекса. 
Сточна пијаца  
Комплекс сточне пијаце треба да садржи, поред продајног простора: јавни санитарни чвор, 
простор за прање и дезинфекцију транспортних средстава, дезобаријере, појила, ваге за мерење 
животиња и камионске ваге, карантин за животиње (за које би се приликом контроле утврдило 
да су заражене или су сумњиве на заразу), управну зграду (по потреби још и ветеринарска, 
санитарна инспекција и сл.) и др. Промет робе врши се из возила, наменских боксова и са 
везова; на сточној пијаци могу се продавати и занатски производи везани за садржај делокруга 
рада пијаце: ужарски производи, делови механизације, половне машине, алати, саднице, и др. 
Основни параметри за изградњу и уређење сточне пијаце – израду урбанистичког пројекта:  
Површина комплекса...................................................................................................1.0-2,0ha 
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Максимални степен заузетости на парцели.......................................................................30% 
Максимална спратност објекта две надземне етаже 
Ограђивање оградом максималне висине 2,0m. 
Кванташка пијаца  
Простор кванташке пијаце поред продајног простора, треба да садржи: јавни санитарни чвор, 
ваге, мању управну зграду (по потреби – санитарна, тржишна инспекција и сл.) и др. На  
кванташкој пијаци врши се промет робе са обележених продајних места за возила, која се 
налазе искључиво на асфалтном делу пијаце; прометују се пољопривредни производи, огревно 
дрво и креч на велико и мало. 
Основни параметри за изградњу и уређење кванташке пијаце – израду урбанистичког пројекта:  
Површина комплекса.......................................................................................1.0-2,0ha 
Максимални степен заузетости на парцели.....................................................30% 
Максимална спратност објекта две надземне етаже 
Ограђивање оградом максималне висине 2,0m. 

2.4.7.3.  Управљање отпадом 
У циљу смањења загађења животне средине и деградације простора успоставља се одрживи 
интегрални систем управљања отпадом. Отпад је свака материја или предмет који власник 
одбацује, намерава или мора да одбаци. Kомунални отпад који може бити кућни отпад, отпад са 
јавних површина и кабасти отпад; Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним 
субјектима, институцијама и другим организацијама, које се баве трговином, услугама, 
канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом,. Индустријски отпад је отпад из 
било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија. Дневна количина 
комуналног отпада (према анкети урађеној за израду Регионалног просторног плана) износи 0,4 
kg/становнику, што је мање од републичког просека који износи 0,8-0,9 kg/становнику. Однос 
између комуналног и индустријског отпада износи 75:25-у корист комуналног. У зависности од 
опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, отпад може бити, 
неопасан отпад, инертан отпад и опасан.  
Регионална санитарна депонија "Жељковац", прихвата комунални отпад са територије 6 
општина Јабланичког округа. У оквиру комплекса Регионалне санитарне депоније "Жељковац", 
а у циљу смањења запремински укупне количине отпада, у наредним фазама развоја, предвиђа 
се изградња рециклажног постројења-чврстог комуналног отпада. На регионалној санитарној 
депонији "Жељковац", дозвољено је искључиво одлагање само оних врста отпадака који не 
производе штетне ефекте на животну средину и који не представљају извор опасности по 
здравље људи запослених на депонији. 
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 правна лица која користе пословни простор површине број и 
врсту посуда одређује давалац услуге, у зависности од: површине пословног простора, врсте 
делатности и количине комуналног отпада, што је дефинисано Уговором са корисником. 
Посуде за сакупљање отпада могу да набављају сами корисници услуга, апроксимативно, за 
правна лица која користе пословни простор површине веће од 1000m², за сваких 1000m² 
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 типизираних пластичних канти за сакупљање комуналног отпада у породичном типу 
становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: једна типизирана канта запремине 
140 литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења -један пута седмично. Тенденција је 
замењивање пластичних канти контејнерима, јер су канте у двориштима често неприступачне и 
лако се ломе. 
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Комунални отпад на површинама јавне намене, трговима, тротоарима, пешачким површинама, 
парковима и на другим јавним зеленим површинама се сакупља постављањем посуда за 
сакупљање смећ а- у канте или корпе за смеће на локацијама окупљања и дуж стаза. Распоред 
канти за смеће, њихов изглед и капацитет се одређује пројектима уређења. 

2.5.  Услови за уређење и изградњу површина и објеката остале намене  

2.5.1. Становање 
На планском подручју присутан вид становања  је породично, као становање ниских густина 
(зоне ретких насеља и породичне градње) и породично становање  са елементима сеоског 
домаћинства: економским објектима за гајење животиња, објектима за складиштење 
пољопривредних производа, објектима за машине и возила и сл. Спратност објеката је у 
највећем броју П - П+1, али су у мањем броју присутни и објекти спратности П+1+Пк – П+2. 
Парцеле по облику и величини у великом броју случајева нису грађевинске, већ представљају 
изграђене њиве. 
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. 
Поред тога, у зони становања се налазе и саобраћајне површине, улице, скверови, комунална 
инфраструктура и зеленило. 
Намене које нису дозвољене су производња и обрада сировина, складишта, робни и 
дистрибутивни транспорт, садржаји који изазивају велику буку и слично. 
Концепт развоја становања, у планском периоду, обухвата унапређење постојећих стамбених 
зона. 
Унапређење постојећих и изградња нових зона становања обухвата: 
-погушћавање постојећих зона (изградња, доградња објеката и сл.);  
-изградњу нових стамбених објеката у зонама на периферији насеља, по принципу 
“заокруживања започетих зона”;  
-функционално унапређење – увођењем пратећих и допунских намена (трговина, пословање, 
угоститељство, занатске делатности), који ће допринети бољем функционисању стамбених 
зона. 
У складу са савременим тенденцијама и принципима одрживог развоја, квалитет изграђеног 
стамбеног простора треба да буде заснован и на коришћењу еколошки прихватљивих 
материјала и технологија, енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије, 
што као коначни резултат има угодност боравка и очување здравља, дуготрајност и јефтиније 
одржавање, као и очување животне средине и предела. 

2.5.2. Радне зоне/привређивање 
Предвиђа се задржавање и реактивирање постојећих објеката. Планским решењем предвиђа се, 
пре свега ревитализација, трансформација и проширење, радног комплекса (Радан) у зону, 
истовремено диференцирајући је од зоне породичног становања. Даје се могућност за 
уситњавање постојећег комплекса парцелацијом. 
Предвиђа се ревитализација комплекса фарме кроз увођење нових намена (у функцији сточне 
пијаце, складиштења пољопривредних производа и сл.) и могућност парцелације. 
Mањи привредни објекти на појединачним локацијама у оквиру зоне становања, не смеју 
угрожавати животну средину и основну намену зоне којој припадају. 

2.5.3. Комерцијалне делатности 
Под комерцијалним делатностима подразумевају се делатности у домену пружања услуга свих 
врста, превасходно усмерених ка задовољењу најширег спектра заједничких потреба 
становништва: од задовољења свакодневних потреба, до оних повремених и ванредних, у 
терцијарном и квартарном сектору. Делатност, као претежну, обављају привредни субјекти који 
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су регистровани за обављање трговине на мало и велико, угоститељство, саобраћај, извођење 
грађевинских радова, финансијско посредовање, активности у вези са непокретностима, 
осигурање, образовање, здравство и социјални рад и остале услужне делатности. 
Услужне делатности су присутне у централној зони насеља, често у комбинацији са 
становањем, као и на неколико посебних локација, где су услужне делатности доминантна или 
једина намена на парцели. 
У планском периоду, услужне делатности су предвиђене 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. 

2.5.4. Центар 
На подручју плана изражен је линијски центар дуж државног  пута IIA реда број 158, са 
заступљеним комерцијалним садржајима дуж регулације. Што се тиче садржаја администрације 
и културе, Дом културе и центар месне заједнице ослањају се на линијски центар дуж ове 
саобраћајнице. У северном делу насеља на градској парцели поред амбуланте планира се 
формирање центра додавањем намене социјалне заштите. Северно од овог комплекса планирају 
се  кванташка и сточна пијаца. 

2.5.5. Верски објекти 
У подручју плана налази се црквени комплекс (део комплекса гробља) са црквом посвећеном 
Светом Илији, који задовољава потребе становништва, тако да се изградња нових верских 
објеката не планира. 

2.6.  Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа и 
друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног 
односно јавно комуналног предузећа. 
Локацијски услови могу се издати уколико грађевинска парцела у сеоској зони и зони ретких 
насеља и породичне градње, у периферној пословној, привредној и индустријској зони има 
излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању 
дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана 
минимално водоводна и електроенергетска мрежа. Минимални стандард – као почетни и 
привремени – у овим зонама је обезбеђење водонепропусне септичке јаме до изградње 
канализационе мреже. Дозвољава се могућност коришћења бунара до изградње водоводне 
мреже. 

2.7. Услови мере заштите непокретних културних добара и заштите природног и 
културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи 

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 евидентирана добра, неоходно је израдити Студију којом би биле обухваћене следеће 
активности: 
- Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности 
евидентираних добара са израдом графичког приказа. 
- Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекс са 
дефинисањем граница заштите и заштићене околине. 
До  израде посебних услова заштите који ће се израдити тек након обезбеђивања услова за 
рад на терену, важе следећи услови заштите непокретних културних добара: 
1. Сви радови на добрима која уживају претходну заштиту, односно њиховој заштићеној 
околини, могу се изводити само под условима Завода за заштиту споменика културе Ниш и на 
начин утврђен  одредбама Закона о културним добрима; 

34 
 



План генералне регулације за насељено место Печењевце  
 
2. Забрањује се свако ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и 
вршење било каквих радова који могу нарушити својства добара која уживају претходну 
жаштиту; 
Забрањује се коришћење или употреба добара која уживају претходну жаштиту на овом 
подручју у сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем, или на начин 
који може довести до његовог оштећења; 
3. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара; 
4. Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и 
презентацију добара под заштитом; 
На добрима која уживају претходну заштиту  и на њиховој заштићеној околини не смеју се 
изводити никакви радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без 
претходно прибављених услова и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе; 
Добра која уживају претходну заштиту могу се користити у својој изворној, или одговарајућој 
намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства; 
Добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе које нису у складу са њиховом 
природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења; 
Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже добром под 
претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође до оштећења 
или уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено да се руши, раскопава, 
преправља, презиђује, прерађује или да се изводе било какви други радови који могу променити 
изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и сагласности 
надлежног Завода. 
Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за 
свако поједино непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. АКТ О 
МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде 
Акта о урбанистичким условима. Пројектна документација (ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ) 
доставља се надлежном Заводу на сагласност: 
Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће угрозити 
добра под претходном заштитом, већ допринети њиховој трајнијој заштити и пуној афирмацији 
њихових споменичких вредности; 
Све интервенције предвиђене Планом генералне регулације, које се ма на који начин односе на 
добра под претходном заштитом, могу се предузимати само под посебним конкретним 
условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе. 
Мере заштите добара која уживају претходну заштиту 
Планом генералне регулације поред услова треба утврдити и мере заштите добара под 
претходном заштитом, које ће се примењивати и реализовати као део активности на 
спровођењу Плана. 
Обезбедити услове за израду посебне студије о валоризацији добара под претходном 
заштитом на територији подручја обухваћеног границама Плана генералне регулације 
насељеног места Печењевце, која треба да садржи све релевантне податке о свим објектима, 
или локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити конкретни појединачни 
услови и мере заштите (Студију израђује територијално надлежни Завод за заштиту споменика 
културе Ниш, а финансира се од стране инвеститора израде Плана). 
Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом потпуне 
генералне стручне и техничке документације свих евидентираних добара под претходном 
заштитом. 
Планом генералне регулације треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту 
добара под претходном заштитом ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-
рестаураторским радовима  и другим одговарајућим методама,  а пре свега укључивањем у 
даље развојне токове. 
Планом генералне регулације предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката 
који располажу непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују 
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пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом. 
Повећање габарита и спратности доградњама и сличним интервенцијама на добрима која 
уживају претходну заштиту треба планирати са највећом одговорношћу само у изузетним, 
оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика 
културе Ниш.  
Планом генералне регулације треба створити предуслове за корекцију свих                                                                                                                                                                                     
негативних појава у односу према добрима која уживају претходну заштиту. То се пре свега 
односи на елеминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које директно 
или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране 
неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним објектима. 
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 услова и мера заштите 
Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, а 
нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл. 
Услови и мере заштите, поред текста садрже и графичке прилоге који илуструју изложене 
податке и ставове и чине саставни део акта о условима и мерама заштите. 
Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини и 
саставни део документационе основе плана. 
Мишљење завода на нацрт плана 
План генералне регулације се доставља Заводу за заштиту споменика културе Ниш на 
мишљење. Достављено мишљење Завода се обавезно прилаже приликом разматрања и 
доношења плана. 
Обавеза уграђивања и примене услова и мера заштите 
У случају да План генералне регулације не садржи акт о условима чувања, одржавања и 
коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну 
заштиту на подручју Плана генералне регулације насељеног места Печењевце, Завод за заштиту 
споменика културе Ниш у складу са обавезом из „Закона о културним добрима“, а 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 а на основу члана 107. Закона о културним добрима. 
НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите  
културних добара и добара која уживају претходну заштиту  у складу су са:   
''АКТ-ом о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних 
добара и добара која уживају претходну заштиту од значаја за План генералне регулације 
насељеног места Печењевце, бр. 426/2  од  22.04. 2015., донетим од стране Завода за заштиту 
споменика културе Ниш.“ 

2.8. Услови и мере којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом  

Јавне саобраћајне и пешачке површине 
У циљу обезбеђивања несметаног кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица: 
тротоари, пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру 
улица, међусобно требају бити повезани и прилагођени за оријентацију, са нагибима који не 
могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). 
Тротоари и пешачке стазе 
- Максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно на 
правац кретања, треба износити 2%;  
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- У коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное или друге 
препреке;  
- Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе 
непосредно уз пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00m; a доње делове крошњи 
дрвећа, треба уздигнути најмање 2,50m, у односу на површину по којој се пешак креће.  
Пешачки прелази 
- Место пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге тротоара;  
- Пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  
- За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени 
ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45cm и максималним нагибом закошеног 
дела од 20% (1:5).  
Места за паркирање 
- Места за паркирање возила, која користе лица са посебним потребама, у колико постоје 
могућности, треба предвидети у близини улаза у објекат (стамбено-пословни и пословно-
стамбени; објекат пословне и друге намене);  
- Најмања ширина ових места за паркирање износи 3,50m и означавају се знаком 
приступачности;  
- Број потребних паркинг места одређује се према следећим нормативима:   
- На паркиралиштима уз стамбено-пословне и пословно-стамбене објекте, и уз објекте осталих 
намена за јавно коришћење, предвидети најмање 5% места од укупног броја места за 
паркирање;  
- На паркиралишту уз бензинску пумпу, предвидети најмање једно место, од укупног броја 
места за паркирање.  

2.8.1. Прилази до објеката и знакови за оријентацију 
Прилазе до објеката предвидети  на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је 
мање уздигнут у односу на терен.  
Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:  
- Рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76cm;  
- Спољним степеницама и степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 
76cm. 
Рампе за пешаке и инвалидска колица: Савладавање висинских разлика до 76cm између две 
пешачке површине и на прилазу до објекта врши се применом рампи, тако да:  
- је нагиб рампе није већи од 1:20, а изузетно може износити 1:12 за кратка растојања; највећа 
дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15,00m; рампе дуже од 6m, а 
највише до 9,00m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 
150cm (изузетно 140cm);  
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90cm;  
- су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5,0cm, ширине 5,0-10,0cm и опремљене 
са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70cm, 
односно 90cm;  
- је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање;  
- се за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима применити двокраке 
рампе, са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, рукохватима или 
зидовима.  
Степенице и степеништа: Прилагодити коришћењу лица са посебним потребама у простору:  
- најмања ширина степенишног крака треба бити 120cm;  
- најмања ширина газишта треба бити 30cm, а највећа дозвољена висина степеника 15cm; чела 
степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без избочина и 
затворена, у контрастној боји у односу на боју газишта; 
- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;  
- површина подеста на удаљености од најмање 50cm од почетка силазног степеништа треба 
имати различиту тактилну и визуелну обраду;  
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- степеник у дну степенишног крака треба бити увучен у односу на површину којом се крећу 
пешаци.  
Подизне платформе: Савладавање висинских разлика до висине од 90cm, (у случају када не 
постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем), вршити 
подизним платформама. Платформу предвидети као плато величине најмање 110x140cm, са 
погонским механизмом, ограђен заштитном оградом.  
Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче, (знакови за оријентацију –скице, планови, 
макете и др.; путокази; функционални знакови –којима се дају обавештења о намени појединих 
простора: паркиралишта, гараже, лифтови и др.), требају бити видљиви, читљиви и 
препознатљиви.  

2.9. Мере енергетске ефикасности изградње 
Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, пословних комлекса и комуналних 
услуга, представља циљ, а истовремено и велики потенцијални извор енергије. Усмеравање 
орјентације објеката у односу на положај локације према ружи ветрова, као и њихова 
материјализација савременим матерјалима 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.  

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Планом  су  дефинисана  општа  правила  грађења  која  су  заједничка  за  све  зоне  и целине у 
осталом грађевинском земљишту као и појединачна 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. 

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена 

3.1.1. 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. 
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. 
При формирању грађевинских парцела парцелацијом или препарцелацијом максимално 
уважавати постојеће катастарске парцеле, а ако се ради о затеченим парцелама које су мање од 
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прописаних овим Планом, забрањено је њихово даље уситњавање парцелацијом, већ се оне 
могу само укрупњавати.  
Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са правилима 
парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле. 
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. 

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. 
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: 
1) сабирне улице - 10,00 m; 
2) стамбене улице - 8,00 m; 
3) саобраћајнице у сеоским насељима - 7,00 m; 
4) колски пролази - 5,00 m; 
5) приватни пролази - 2,50 m; 
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. 
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. 
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. 
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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. 
Није дозвољена изградња објеката у заштитном појасу јавних путева ван насеља, а који 
се утврђује у складу са Законом о јавним путевима и износи за државне путеве другог реда 
10,0 m, односно за општинске путеве 5,0 m са обе стране пута. 
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. 
Типологија објекта - Објекат може бити постављен на грађевинској парцели као: 
слободностојећи ........................................не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 
у прекинутом низу............................додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
у непрекинутом низу....................................додирује обе бочне линије грађевинске парцеле; 
полуатријумски.......................................................додирује три линије грађевинске парцеле; 
атријумски.......................................................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 из овог плана. 
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. 
Релативна висина објекта се одређује према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина се одређује кроз следеће односе, и то: 
висина новог објекта мања је од 1,5 регулационе ширине улице, односно од растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта; 
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 ½ спратне висине од нулте коте; 
- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 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; 
У случају растојања грађевинске од регулационе линије 3,0m и више, испади на објекту могу 
прећи грађевинску линију макс. 1,20m,и то на делу објекта вишем од 3,0m. 
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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, односно објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, 
непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично).  
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. 
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 0,90м улазе у оквир габарита објекта. 
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. 
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. 
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 према нормативима датим 
у поглављу 2.4.2. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура. 
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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. 
Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта у сеоским насељима одводе се 
регулисано до ђубришне јаме када се економско двориште налази уз јавни пут. 
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.  
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. 
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 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 1,40 m, 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 2,20 m. 
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 
објекта, као и промена намене, уз поштовање свих прописаних урбанистичких параметара који 
се примењују за нову изградњу.  
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 
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у постојећем габариту; реконструкција свих врста инсталација; доградња санитарних 
просторија до 12m2; адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор. 
Правила изградње на грађевинској парцели чија је површина мања од најмање 
површине утврђене за зону, односно не мања од 150,00 m², може се утврдити изградња 
стамбеног објекта спратности П+1, са два стана, индекса изграђености до 0,8. 

3.1.4. Посебна правила изградње на земљишту осталих намена 
3.1.4.1. Правила грађења за зоне породичног становања 

Зона  породичног становања (зона ретких насеља и породичне изградње) 
Зона породичног становања односи се на парцеле породичног становања које немају карактер 
пољопривредних газдинстава 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Претежна намена: Претежно породично становање у комбинацији са пословањем, мала 
привреда (дуж линијских центара пословање). 
Пратеће намене у оквиру зоне становања: пословање, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура, верски објекти. 
Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони: све намене за које се на основу 
процене утицаја на животну средину установи да могу да угрозе животну средину и намену 
становање. Имајући у виду карактер самог насеља  не предвиђа се урбана обнова односно 
претварање породичног у вишепородично становање 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Најмања површина за формирање грађевинске парцеле је: 
Слободностојећи објекат.................................................................................................300.00m2 

Двојни објекат......................................................................................400.00m2 (две по 200,00m2) 
Објекат  у прекинутом низу......................................................................................... 200,00m2 
Објекат  у непрекинутом низу......................................................................................... 200,00m2 
Атријумски, полуатријумски објекат.................................................................................... 200,00m2 
Најмања ширина за изградњу грађевинске парцеле је:  
Слободностојећи објекат....................................................................................................10.00m 

Двојни објекат..........................................................................................10.00m (два по 8,00m) 
Објекат  у прекинутом низу.............................................................................................. 5,00m 
Објекат  у непрекинутом низу.......................................................................................... 5,00m 
Положај објекта у односу на регулациону линију и суседне парцеле и међусобна 
удаљеност објекта  
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекат 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.  
Међусобна удаљеност нових објеката, осим полуатријумских објеката и објеката у 
непрекинутом низу је 4,00 m, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе 
суседне парцеле.  
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за: 
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 ставу 1. овог члана, могу се нови објекти постављати и на растојањима 
која су ранијим правилима постављена и то: 
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слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације .................. 1,00 m 
слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације ....................... 3,00 m 
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима према врсти изградње у 
складу с овим планом. 
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле .................................................................40% 
Највећа дозвољена спратност објеката свих врста је највише четири надземне етаже. 
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. (поглавље 3.1.3. Општа правила за изградњу објеката). 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање 
објеката дати су у општим правилима грађења (поглавље 3.1.3. Општа правила за изградњу 
објеката). 

Зона  породичног становања са елементима пољопривредних газдинстава 
Зона породичног становања односи се на парцеле породичног становања које имају карактер 
пољопривредних газдинстава 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Претежна намена: Претежно породично становање у комбинацији са пословањем, мала 
привреда и пољопривредна  делатност (дуж линијских центара пословање) и пољопривредом. 
Пратеће намене у оквиру зоне становања: пословање, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура, верски објекти. 
Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони: све намене за које се на основу 
процене утицаја на животну средину установи да могу да угрозе животну средину и намену 
становање. Имајући у виду карактер самог насеља  не предвиђа се урбана обнова односно 
претварање породичног у вишепородично становање 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Најмања површина за формирање грађевинске парцеле је..........................................400.00m2 
Најмања ширина за изградњу грађевинске парцеле је..................................................12.00m 
Положај објекта у односу на регулациону линију и суседне парцеле и међусобна 
удаљеност објекта  
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије у сеоској зони је 5,0 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.  
 
Међусобна удаљеност нових спратних објеката је 6,00 m, а приземних слободностојећих  
5,00 m.  
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за: 
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта  ......................................................2,50 m 
двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта ........................4,00 m 
За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 4,00 m 
не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 
За изграђене сеоске објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 m, у случају 
реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених 
просторија. 
Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима према врсти изградње у 
складу с овим планом. 
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле .................................................................30% 
Највећа дозвољена спратност објеката свих врста је највише три надземне етаже. 
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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, односно објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, 
непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично).  
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање 
објеката дати су у општим правилима грађења (поглавље 3.1.3. Општа правила за изградњу 
објеката). 
Економски објекти су објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење 
говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, 
украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, 
бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за 
складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, 
бетониране сило јаме и сило тренчеви); објекти за складиштење пољопривредних производа 
(амбари, кошеви) и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и 
возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.). 
Међусобна растојања економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим 
да се прљави објекти могу постављати само низ доминантни ветар у односу на чисте објекте. 
Позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује 
се локацијским условима и применом најмањих дозвољених растојања за објекте . 
Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00 m. 
Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог 
извора воде најмање 20,00 m, и то само на нижој коти. 
У случају да се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00 m. 
У случају када се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге 
парцеле, растојање нових економских објеката утврђује се применом следећих правила:  
Међусобна удаљеност нових спратних сеоских објеката је 6,00 m, а приземних 
слободностојећих  5,00 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. 
Међусобна удаљеност сеоских објеката који имају индиректну везу са јавним путем, преко 
приватног пролаза, утврђује се локацијским условима према врсти изградње. 
На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут; најмања ширина приступног економског 
пута на парцели износи 3,00 m, а економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта 
(наниже). 
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти; најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,50 m, 
а економског 3,00 m. 
Ако су испуњени претходно наведени услови, економско двориште може бити уз јавни пут, а 
економски објекти на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до регулационе линије 
утврђује се применом општих правила регулације утврђених овим правилником увећаним за 
најмање 3,00 m зеленог простора. 
Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски 
део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не 
може бити већа од висине спољне ограде. 
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Становање са пословањем (уз комплекс „Радан“)     
Ова зона заузима површину од 1,39 ha, непосредно је ослоњена на комплекс „Радан“ и 
подељена је у четири групације. Две се ослањају на државни пут другог А реда, а две на улицу 
која води у правцу железничке пруге. 
За ову зону примењују се правила за породично становање и компатибилне намене. Уколико се 
укаже потреба да се парцеле трансформишу у намену привређивања, односно радну зону, 
могуће је уз обавезну израду Урбанистичког пројекта.  

Породично становање под посебним условима –  поред речних корита 
Односи се на стамбене групације формиране уз речна корита – реке Шаранице и Јабланице. 
Парцеле поред река су у одређеном броју испод минималне површине одређене за грађевинску 
парцелу (применити правила за парцеле мање површине од дозвољене) или се налазе у појасу 
између грађевинске и регулационе линије. Грађевинска линија у односу на регулацију река 
постављена је на 3,0m. Дозвољена је санација и реконструкција ових објеката. У случају нове 
изградње, уколико за то постоје услови, није дозвољено градити у појасу између грађевинске и 
регулационе линије.   
 

3.1.4.2. Правила грађења за радне зоне/привређивање 
Врста и намена објеката који се могу градити у овој зони 
Доминантна намена: Производни комплекси намењени привредној активности која се 
првенствено ослања на пољопривредну –ратарску и повртарску делатност базирану на широкој 
сировинској основи кроз прерађивачке и пратеће услужне делатности, у виду прехрамбене 
индустрије (производња и прерада воћа и поврћа, производња кондиторских производа, меса и 
месних прерађевина, прерада и конзервисање млека, производња млинских производа, 
производња сточне хране, семенске робе и др.), као и фармацеутске, биоиндустрије, финалне 
дрвне и металске и сл. индустрије; Највећи значај требало би да заузме производња финалних 
производа тзв. "здраве хране", по високим европским стандардима; Мањи складишно-
дистрибутивни центар за откуп, складиштење и организовану дистрибуцију пољопривредних 
производа са системом правилно размештених сабирних/откупних станица. 
Пратеће намене у оквиру радне зоне: 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). 
Намена објеката чија је градња забрањена у овој зони: све намене за које се на основу 
процене утицаја на животну средину установи да могу да угрозе животну средину и намену 
радне зоне.  
У складу са планираним размештајем привредних активности дефинисана су: правила за 
привређивање у радним зонама (општа правила која важе у свим радним зонама и посебна 
правила грађења карактеристична за сваку радну зону), правила за привређивање ван 
радних зона (правила за постојеће појединачне комплексе привређивања и привређивање у 
оквиру намене становања). 
Општа правила која важе у свим радним зонама  
За формирање нових комплекса важи: 
-Минимална величина парцеле производних и комерцијално-пословних комплекса 
(велетрговине, складишта, хипермаркети и др.) је 800 m2;  
-Минимална ширина парцеле –фронта према улици је 16,0m. 
Позиционирање објекта на грађевинској парцели  
-Дозвољена је изградња већег броја објеката на једној грађевинској парцели. Објекти су 
најчешће слободностојећи, а могу се груписати на различите начине у оквиру комплекса; 
- Комплексе организовати тако да се: комерцијални објекти, административно-управна зграда и 
садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл), 
позиционирају према јавној површини (улици), а производни објекти  у залеђу парцеле; 
- У простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити портирница; 
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-Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно заклонити објектима или 
зеленилом; 
-Дозвољава се постављање рекламних стубова –билборда, максималне висине 16 m;  
 -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. 
- Дозвољава се изградња специфичних објеката, као што су: силоси, димњаци, водоводни 
торњеви, рекламни стубови, и др, који се не урачунавају у корисну БРГП. 
-У оквиру комплекса предвидети простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања - примарне 
селекције и одношење комуналног и индустријског отпада; 
-У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса планирати неопходан 
манипулативни простор, саобраћајне, паркинг површине, пожарне путеве и др. 
Уређење комплекса 
У оквиру комплекса предвидети формирање појасева заштитног зеленила (компактни засади 
листопадне и четинарске вегетације).  
Посебна правила - Смернице за изградњу објеката карактеристичне за зону 
У планираном стању издвајају се следеће просторне целине са доминантном наменом –
привређивање: 
„Нова радна зона“ 
Јужно од комплекса „Радан“ формирана је нова радна зона, приближне површине 3,2 ha 
Доминантна намена: производне делатности наведене у општим условима;  
- могуће пратеће намене: мешовито пословање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре; 
- даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према условима из овог Плана, према 
следећим правилима: 
- индекс заузетости парцеле је маx. 50%; 
- минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00m; 
- спратност макс. три надземне етаже; 
- зелене површине мин. 10%. 
Постојеће радне зоне 
Поред општих правила, за ове зоне важе и посебна карактеристична за зону 
„Радан“ 
- Комплекс се задржава на датој локацији;  
- у циљу интензивнијег коришћења простора даје се могућност "уситњавања" комплекса, 
реконструкције и доградње објеката, према следећим условима: 
Доминантна намена: производне делатности које не угрожавају животну средину; 
- могуће пратеће намене: мешовито пословање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре; 
- препорука је да минимална парцела која се добија „уситњавањем“ комплекса буде 1 ha;  
- индекс заузетости парцеле је маx. 60%; 
- минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00m; 
- спратност макс. три надземне етаже; 
- зелене површине мин. 10%. 
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за комплекс. 
Остале радне зоне и комплекси 
- Ослањају се на државни пут IIА реда; 
- Комплекси се задржавају на датим локацијама;  
- Уколико се врши деоба комплекса минимална парцела је 800 m2;   
- индекс заузетости парцеле је маx. 60%; 
- минимално растојање између грађевинске и регулационе линије према графичком прилогу 
План регулације и нивелације; 
- спратност макс. три надземне етаже; 
- зелене површине мин. 10%. 
Привређивање у оквиру намене становања  
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Могу се јавити различити облици привређивања у оквиру намене становања, и то: 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), дефинисаним у оквиру поглавља 3.1.4.1. Правила грађења за зоне 
породичног становања. 
Привређивање у зонама становања: не сме угрозити и ометати функцију основне намене у којој 
се развија и не сме угрожавати животну средину (буком, загађењем, саобраћајним 
оптерећењем, итд.). Простор за привређивање у оквиру намене становања појединачно или 
укупно у континуитету, не сме заузимати простор већи од 0,1ha.    
Комерцијално-пословни комплекси  
-мах. индекс заузетости 50%;  
-мах. спратност три надземне етаже; 
-минимална површина парцеле 600 m2; 
-растојање грађевинске и регулационе линије мин. 5,00m; 
-мин. проценат зелених површина 10%.  

3.2.Правила грађења на пољопривредном земљишту 
При изградњи објеката води се рачуна о основним принципима заштите пољопривредног 
земљишта, нарочито обрадивог више бонитетне класе на коме се по Закону може градити само 
у посебним условима. Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле 
чија је површина мања од 0,5 ha. Обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не 
може да се уситни на парцеле чија је површина мања од 1,0 ha. 
Услови за коришћење пољопривредног земљишта за друге намене  
- За подизање вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту четврте 
и пете катастарске класе, као и за подизање шума без обзира на класу земљишта, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства; 
- У другим случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона 
- Сви радови који доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне 
производње, под условом строгог поштовања еколошких ограничења, а нарочито спровођење 
хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени са 
водопривредним основама; умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног 
зеленила; -опремање пољопривредног земљишта путном мрежом и другим видовима техничке 
инфраструктуре у функцији унапређења економских услова пољопривредне производње. У 
свим случајевима се препоручује земљиште ниже бонитетне класе. 
На пољопривредном земљишту се могу градити стамбени објекти у оквиру 
пољопривредног домаћинства, економски објекти и инфраструктурни објекти, уз 
сагласност надлежног министарства. У економске објекате спадају: производни објекти - 
објекти за прераду и финалну обраду производа пољопривреде и објеката за складиштење 
готових, секундарних пољопривредних производа. 
Генерално, прерађивачке капацитете можемо поделити на: примарну прераду и производњу 
прехрамбених производа за широку потрошњу и чување пољопривредних производа. 
Објектима за примарну пољопривредну производњу сматрају се млинови, силоси, хладњаче, 
сушионице, све врсте складишта: полуотворене и затворене хале, надстрешнице, трапови, 
подна складишта, колске ваге, као и објекти у којима се прерађују примарни производи биљног 
и животињског порекла - воћа, поврћа, лековитог биља, прехрамбени производни погони, 
млеко и слични сервисно-радни објекти. 
Објекти за чување пољопривредних производа намењени су чувању готових пољопривредних 
производа, ђубрива, репроматеријала, семена и др. Ту се сврставају и магацини, објекти за 
складиштење и сушење, као и објекти за занатске производе и традиционалних заната. 
Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и 
надстрешнице у којима се смешта механизација ради чувања и одржавања (возила, машине, 
прикључни уређаји и др.), као и пољопривредни алати и опрема и други слични објекти 
(гараже, хангари, машински парк и сл). Поред наведених, у економске објекте могу се сврстати 
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и објекти за смештај стоке, помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, кошеви, 
амбари, оставе, настрешнице и слично). 
Остали објекти у функцији пољопривреде, примарне производње и прераде: стакленици, 
пластеници (пољопривреда у заштићеном простору), виноградарске и воћарске кућице, објекти 
за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих 
животиња, објекти за гајење печурака и пужева, рибњаци, ловачких објеката и ремиза, и др. 
Правила за изградњу објеката за становање према правилима градње на грађевинском 
подручју за зоне породичног становања, то се односи на катастарске парцеле која су у 
директном контакту са наменом становања и имају директан приступ на комунално опремљену 
саобраћајницу постојећу и планирану. 

Правила за изградњу објеката на пољопривредном домаћинству су: 1) објекти се граде на 
земљиштима лошије бонитетне класе од III (водити рачуна о меродавности класификације) 
уколико је то могуће, затим, уколико не угрожавају подземне воде и уз примену хигијенско-
техничких, еколошких, противпожарних и других услова; 2) поред производних капацитета, 
унутар комплекса могуће је планирати и пословне, услужне и снабдевачке садржаје; однос нето 
површина производног и продајног дела = 9:1; 3) објекти морају имати прилазни пут са тврдом 
подлогом мин. ширине 4,0 m до мреже јавних путева; 4) објекти морају бити снабдевени 
инсталацијама неопходним за производни процес као и санитарну и техничку вода, 
водонепропусна септичка јама и др; могу се користити алтернативни извори енергије; 5) 
загађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; 
6) неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду. 
Типологија објеката. Објекти су слободностојећи објекти или групације слободностојећих 
објеката међусобно функционално повезаних. 
Правила за формирање комплекса 
-максимална спратност пословних објеката – две надземне етаже, док је максимална спратност 
објеката намењених за смештај пољопривредне механизације и складиштење пољопривредних 
производа две надземне етаже с тим да се дозољава и изградња подрумске етаже; 
-највећи дозољени степен заузетости је 30%; највећи дозвољени степен изграђености је 0,60; 
за парцеле веће од 1 hа степен заузетости и изграђености рачунаће се као за површине парцеле 
од 1 hа; 
-минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0 m, а од државног пута II 
реда је 10,0 m, од општинских путева је 5,0 m; 
-парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 1,4 m. Ограда и 
стубови ограде се постављају у оквиру парцеле. 
- Стакленици и пластеници 
У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је дозвољена 
изградња или постављање стакленика и пластеника. Минимална удаљеност оваквих објеката од 
међних линија је минимално 5,0 m. 
- Виноградарске и воћарске куће 
У подручју плана у свим зонама дозвољава се изградња или постављање помоћних објеката за 
пољопривредну производњу (кућице за оставу алата, воћарско – виноградарске, повртарске, 
цвећарске, и др. кућице). На парцелама за воћњак или виноград могућа је изградња 
виноградарских кућица.  
Најмање 70% површине парцеле мора се користити као воћњак или виноград.  
Минимална удаљеност од границе суседне парцеле су 2,0 m, а од суседног објекта 10,0 m. 
Максимална спратност објекта је П+Пк са подрумом (уколико то хидротехнички услови 
дозвољавају). Висина објекта треба да је макс. 4,0 m до слемена.  
Површина воћарско-виноградарског објекта износи макс. 25,0 m2 (затворени део објекта). 
Дозвољена је изградња надстрешница, лођа, трема, пергола испред и у склопу објекта, с тим да 
тада укупна површина објекта износи највише 30 m2.  
Парцеле на којима постоје изграђене виноградарске кућице задржавају се у затеченом стању. 
Осим изградње виноградарских кућица, бунара, пољског нужника, магацина за смештај воћа и 
поврћа и слично, не дозвољава се изградња објеката за стално становање. Парцеле се могу 
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ограђивати транспарентном или живом оградом висине 1,40 m (ограда може бити жива зелена 
или транспарентна - жичано плетиво и сл) која се поставља тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника. На површинама (засадима) већим од 5 hа могућа је изградња објеката 
локационо везаних за сировинску основу (прерада и финална обрада производа), као и објеката 
намењених туризму (формирање атрактивног и туристичким потребама примереног 
туристичког производа). 
- Објекти за гајење печурака и пужева и објекти за потребе гајења и приказивања 
старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња 
Изградња оваквих објеката је усмерена на мање квалитетном земљишту, а у складу са нормама 
и правилницима који регулишу ове области:  
- комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 
електроинсталације и одвођење воде  
- минимална површина комплекса је 1,0 hа, поштујући прописане услове Закона о 
пољопривредном земљиишту;  
- максимални степен заузетости парцеле је 30%. За парцеле веће од 1,0 hа степен заузетости и 
изграђености рачунаће се као за површине парцеле од 1,0 hа;  
- минимална удаљеност објекта од суседних парцела је 5,0 m;  
- максимална спратност објекта је П+Пк, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 
услови дозвољавају;  
- парцеле се могу ограђивати пуном или транспарентном оградом, висине макс. 1,4 m. Ограда и 
стубови ограде се постављају у оквиру парцеле. 
- Рибњаци 
За изградњу рибњака на пољопривредном земљишту потребни су сагласност надлежног 
министарства и Водни услови од ЈВП ''Србијаводе'' уз следеће основне техничке услове:  
- границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама;  
- рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за 
регулисање нивоа воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и икре у или 
из рибњака;  
- рибњак мора бити заштићен од поплава;  
- за уклањање смећа и штетних отпадака из рибњака мора постојати уређено место или 
изграђен технички уређај, који онемогућава загађење рибњака и његове околине;  
- уколико је могуће рибњак треба да је ограђен;  
- отворено фреатско окно не може да се користи за рибњак;  
- дозвољена је изградња објеката на површини од 20% од укупне површине рибњака; технички 
део (објекти за запослене, пословни објекти, објект за боравак као и потребни пратећи објекти – 
котларнице, машинске радионице, складишта) и изоловани производни део; могуће је 
организовање специјализованог објекта угоститељских услуга; 
- у случају изградње рибњака обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 
- Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе  
Објекти морају да испуњавају следеће услове: да се налазе изван насеља, да се не граде на 
земљишту које није подводно и угрожено од поплава, да није удаљен од главног пута, односно 
да има колски прилаз; да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и као 
депонија. Комплекс мора да је ограђен пуном или транспарентном оградом, висине макс. 1,4 m, 
да има један пространи улаз; мора да има посебно издвојен простор за животиње за које се 
приликом контроле утврдило да су заражене или су сумњиве на заразу. Величина простора 
зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да просечна одређена површина се 
мора повећати за 15% површине за путеве и изградњу манипулативних и санитарних обеката. 

3.3. Правила грађења на водном земљишту 
Водно земљиште је земљиште на коме стално или повремено има воде,због чега се формирају 
посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и 
приобални екосистем. Водно земљиште текуће воде је корито за велику воду и приобално 
земљиште. Приобално земљиште  представља појас земљишта који се протеже непосредно уз 
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корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику 
воду и обављању других активности које се односе на управљање водама. 
Правила уређења и грађења. На водном земљишту забрањена је изградња привредних и 
других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити безбедност 
водопривредне инфраструктуре. Изградња је дозвољена изузетно у следећим случајевима:  
а) изградња објеката у функцији водопривреде, одржавања водотока; б) изградња објеката 
инфраструктуре у складу са просторним или урбанистичким планом; в) изградња објеката за 
наутику, туризам и рекреацију; г) изградња објеката за експлоатацију речног материјала. 
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: а) објекти за туристичко-рекреативне и спортске сврхе; 
б) пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл); в) дрвене сојенице, сплавови 
и настрешнице; г) партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.);    
д) рибњаци; и е) системи за пречишћавање вода. 
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити површине до 
40,0 m2, спратности од једне де две надземне етаже. Највеће дозвољене висине сојеница, 
сплавова и настрешница су 7,0 m.  
Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је границом водног земљишта и 
грађевинском линијом (графички прилог бр. 4 „План регулације и нивелације“) у циљу 
обезбеђивања коридора за службе и механизацију за спровођење одбрана од поплава у складу 
са Законом о водама и водним условима.  
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.  
 

3.4. Правила грађења на шумском земљишту 
На шумском земљишту се могу градити објекти за туристичко-рекреативне сврхе; пратећи 
објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и партерно 
уређење (одморишта, стазе и сл.). Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује 
употреба природних материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми, уз сагласност 
надлежног министарства. 
Под шумом се подразумева површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем, 
шумско земљиште је земљиште на коме се гаји шума, као и земљиште на коме се налазе 
објекти намењени газдовању шумама и остваривању општекорисних функција шума и које не 
може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о 
шумама. Промена намене шума и шумског земљишта уз сагласност министарства може да се 
врши: када је то утврђено планом развоја шумског подручја; ако то захтева општи интерес 
утврђен посебним законом или актом Владе; ради изградње објеката за заштиту људи и 
материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље; у поступку комасације и 
арондације пољопривредног земљишта и шума; ради изградње економских или стамбених 
објеката сопственика шума на површини до 10 ари.  
На шумском земљишту се могу градити следећи објекти:  објекти у функцији шумске привреде 
- радилишта, у оквиру радилишта се налазе објекти који су у функцији одржавања и 
експлоатације шума, стамбени објекти сопственика или за смештај радника  и економски 
објекти; пратећи појединачни објекти: надстрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл; 
објекти техничке инфраструктуре (саобраћајне и паркинг површине, против пожарне пруге, 
енергетска мрежа, водовод, канализација, телекомуникације, топловод, гасовод, и др).  
Правила за изградњу објеката: 
− висина објекта: мах две надземне етаже; 
− економски објекти су: сточне стаје, ђубришне јаме, санитарне просторије, санитарни 

пропусник, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, магацини хране за 
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сопствену употребу, летња кухиња, надстрешнице за машине и возила, и др; спратност 
економских објеката је П-приземље; изузетно се дозвољава изградња подрума; међусобно 
растојање других објекта и сточне стаје је 15,00 m; 

− комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 
електроинсталације, водонепропусна септичка јама и др; 

− пратећи појединачни објекти (одморишта, просторије за опрему и сл.) на шумском 
земљишту могу бити површине до 40 m2, спратности П, са подрумом по потреби; највеће 
дозвољене висине настрешница су 7,0 m; 

− позиција објеката у односу на регулацију утврђује се урбанистичким условима, применом 
најмањих дозвољених растојања утврђених општим урбанистичким правилима прописаних 
овим планом; 

− материјали за изградњу прилагођени су шумском окружењу; 
− објекти са отвореном ватром (циглане, кречане, ћумуране) и постројења за механичку 

прераду дрвећа могу се лоцирати (у складу са Законом о шумама), на удаљености већој од 
200 m од ивице шуме. 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 
-Издавањем локацијских услова, на основу правила уређења и правила грађења за зоне и 
целине које се дирекно спроводе на основу Плана генералне регулације; 
- Плановима детаљне регулације;  
-Урбанистичким пројектима: за целине 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. 
Такође, План детаљне регулације се може израђивати и на захтев инвеститора. 

Табела 8. Планови детаљне регулације који се обавезно доносе  

ПДР 
Ознака 
целине 

Површина 
обухвата  

(ha) 

Претежна  
намена 

Опис / карактеристике 

ПДР 1 
Ромско 
насеље 

4 3,04 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. Присутно је 
заузеће на шумском земљишту.  
Израда Плана детаљне регулације 
прописује се ради обезбеђивања услова за 
решавање присутних проблема. 

ПДР 2 
Обухват у 
целини 2 

2 3,90 Породично  
становање 

Простор предвиђен за израду Плана 
детаљне регулације користи се као 
пољопривредно земљиште. Са севера овај 
простор је ограничен регулацијом 
планиране саобраћајнице, док је са осталих 
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страна ограничен становањем.  
Имајући у виду да се северно од овог 
обухвата, као  претежна намена, 
предвиђају садржаји као што су: дечји 
вртић, установа за смештај старих лица, 
објекат социјалног становања, створени су 
услови за формирање центра у овом делу 
насеља. У обухвату за који је предвиђена 
израда ПДР-а потребно је успоставити 
саобраћајну мрежу и повезати са северним 
делом. Као компатибилне немене могу да 
се нађу пословање, спорт и рекреација, 
простор за игру деце и сл. 

Као смернице за израду планова детаљне регулације користе се услови и правила из овог 
Плана. 

4.2.Предвиђени рокови за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном 
забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња 
објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) до усвајања 
плана 

Табела 9. Предвиђени рокови за израду планова детаљне регулације са прописаном 
забраном градње нових објеката и  реконструкције нових 

ПДР 
Ознака 
целине 

Предвиђени рок за 
израду плана детаљне 

регулације 

Забрана градње нових објеката и 
реконструкције постојећих објеката 

ПДР 1 
Ромско 
насеље 

4 

Према динамици ГУ за 
урбанизам и стамбено-
комуналне послове до 
2020.год. 

Забрањена је градња нових објеката; дозвољена 
је санација,  инвестиционо и текуће одржавање 
постојећих објеката. 

ПДР 2 
Обухват у 
целини 2 

2 

Према динамици ГУ за 
урбанизам и стамбено-
комуналне послове до 
2020.год. 

Забрањена је градња нових објеката. 
 Дозвољено је коришћење земљишта као 
пољопривредног до привођења простора 
намени. 

 

4.3.Локације за које је обавезна израда јавних архитектонских или урбанистичких 
конкурса  

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 Урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 
инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко-архитектонске разраде локација.  
Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном 
катастарско-топографском плану. 
Урбанистичким пројектом за урбанистичко–архитектонску разраду локације може се утврдити 
промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних 
компатибилности, а у складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим 
Планом, правилницима који регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних 
предузећа, а у складу са процедуром за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној 
законом. 
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До израде Урбанистичког пројекта, за парцеле на којима се налазе објекти дозвољена је 
санација, 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. 6. Начин 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 даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

 
Урбанистички пројекат за центар месне заједнице - УП 1  
Целина 1 
Површина обухвата пројекта:око 0,22ha 
Претежна намена: центар месне заједнице (Месна канцеларија, јединица поштанске мреже 
(ЈП ПТТ саобраћаја "Србија“),  комерцијалне делатности. 
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 које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 3005/1, 3005/2/1, 3005/4 
КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.5. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре  
У случају реконструкције и санације постојећих објеката применити 3.1.3.Општа правила 
грађења.  

 
Урбанистички пројекат за културни центар и аутобуску станицу УП  2 
Целина 1 
Површина обухвата пројекта:око 0,38 ha  
Претежна намена: Дом културе и аутобуска станица 
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 које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 3001 и 3009  КО 
Печењевце.  
Правила уређења и грађења: Потребно је извршити парцелацију у циљу раздвајања простора 
за Дом културе и аутобуску станицу према општим смерницама 2.4. Услови за уређење и 
изградњу површина и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре. 
У случају реконструкције и санације постојећих објеката применити 3.1.3.Општа правила 
грађења.  

 
Урбанистички пројекат за железничку станицу УП 3 
Целина 1 
Површина обухвата пројекта: око 1,53 ha  
Претежна намена: железничка станица 
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Компатибилне намене: пратећи садржаји у функцији железничке станице у складу са 
поглављем 2.3. Планирана намена површина и објеката и могућих компатибилних намена, са 
билансом површина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене.  
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 7151,7152, 7153, 
7154, 7155, 7156, 7157, 7158 и део КП бр.7149/1,  КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.5. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре. У случају 
реконструкције и санације постојећих објеката применити 3.1.3.Општа правила грађења.  

 
Урбанистички пројекат за комплекс „Радан“ УП 4 
Целина 1 
Површина обухвата пројекта: око 5,58 ha  
Претежна намена: радна зона 
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 које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 2924, КО 
Печењевце. 
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења за радне зоне/привређивање.  

 
Урбанистички пројекат за комплекс у новој радној зони УП 5 
Целина 1 
Површина обухвата пројекта: око 1,72 ha. Могућа је израда више урбанистичких пројеката за 
дати простор.  
Претежна намена: радна зона 
Компатибилне намене: према поглављу 3.1.3. Општа правила за изградњу објеката  
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 2950, 2951 КО 
Печењевце и делови КП бр. 2947, 2949, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076/1, 3076/2, 3076/3 и 3077/1, 
КО Лесковац. 
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења за радне зоне/привређивање.  

 
Урбанистички пројекат за комплекс у новој радној зони УП 6  
Целина 1 
Површина обухвата пројекта: око 1,01 ha. Могућа је израда више урбанистичких пројеката за 
дати простор.  
Претежна намена: радна зона 
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 које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 2954, 2955, 2957, 
2958/1, 2958/2, 2959/1, 2959/2, 2961/1, 2961/2, 2962/2, 2963/1, 2963/2, 2964/1, 2964/2, КО 
Печењевце и делови КП бр. 2960/1 и 2960/2, КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења за радне зоне/привређивање 

 
Урбанистички пројекат за комплекс у новој радној зони УП 7 
Целина 1 
Површина обухвата пројекта: око 0,32 ha. Могућа је израда више урбанистичких пројеката за 
дати простор.  
Претежна намена: радна зона 
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.  
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Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 2966, 2967, 2970 и 
2971 КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења за радне зоне/привређивање 

 
Урбанистички пројекат за социјалну намену УП 8 
Целина 2 
Површина обухвата пројекта: око 2,31 ha  
Претежна намена: дечја заштита, смештај старих лица, социјално становање 
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.  
Катастарска парцела у обухвату Урбанистичког пројекта: део КП бр.2651/4 КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.5. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре 

 
Урбанистички пројекат за кванташку пијацу УП 9 
Целина 2 
Површина обухвата пројекта: око 2,53 ha  
Претежна намена: кванташка пијаца 
Компатибилне намене: према поглављу према поглављу 2.3. Планирана намена површина и 
објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и 
компатибилне намене.  
Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког пројекта: део КП бр. 2651/4 КО 
Печењевце. 
Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.5. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре, 2.5.7.2. Пијаце 

 
Урбанистички пројекат за сточну пијацу УП 10 
Целина 2 
Површина обухвата пројекта: око 0,86 ha  
Претежна намена: сточна пијаца 
Компатибилне намене: према поглављу према поглављу 2.3. Планирана намена површина и 
објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и 
компатибилне намене.  
Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког пројекта су: део КП бр. 2651/4  КО 
Печењевце.  
Правила уређења и грађења: према општим смерницама 2.5. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре, 2.5.7.2. Пијаце.  

 
Урбанистички пројекат за пољопривредно производни комплекс УП 11 
Целина 2 
Површина обухвата пројекта: око 2,56 ha  
Претежна намена: производња у функцији пољопривреде 
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 које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 1555 и 1557,       
КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења за радне зоне/привређивање и 3.1. 
Правила грађења на пољопривредном земљишту. 
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4.5.Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета 

Табела 10. Остварени урбанистички параметри 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
Постојеће намене Планиране намене 

Површина 
(h) 

Проценат 
(%) 

Површина 
(h) 

Проценат 
(%) 

 Г
РА

Ђ
Е

В
И

Н
С

К
О

 П
О

Д
РУ

Ч
ЈЕ

 Објекти и 
површине 
јавне 
намене 

Образовање  0,68 0,26 0,68 0,26 

Здравство  0,32 0,12 0,32 0,12 
Дечја и социјална 
заштита / / 2,1 0,81 

Дом културе 0,39 0,15 0,23 0,09 
Управа (месна 
заједница) 0,22 0,08 0,22 0,08 

Спорт и рекреација 1,0 0,39 1,0 0,39 

Зеленило  0,47 1,82 5,73 2,21 

Саобраћајне површине 13,04 5,02 44,63 17,19 

Гробље  7,91 3,05 7,91 3,05 
Сточна и кванташка 
пијаца / / 3,4 1,31 

 35,12 13,52 65,22 25.51 

Објекти и 
површине 
остале 
намене 

Породично становање 61,05 23,51 79,64 30,67 
Становање са 
пословањем / / 1,56 0,60 

Становање под 
посебним условима 1,92 0,74 1,92 0,74 

Комерцијалне 
делатности / / 1,72 0,66 

Радна зона 9,2 3,72 12,34 4,75 

 ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 111,49 42,94 152,19 58,62 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

Пољопривредно 
земљиште 110,15 42,64 73,28 28,22 

Шумско земљиште 19,99 17,04 17,04 6,56 
Водно земљиште 20,54 7,91 19,0 7,32 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

150,68 58,25 109,32 42,11 

УКУПНО ПГР 259,63 100 259,63 100 

Упоредни приказ постојећих и планираних урбанистичких параметара – који ће се остварити 
реализацијом плана, показује да се  насеље унапређује изградњом садржаја: дечје и социјалне 
заштите, сточне и кванташке пијаце. Површине намењене породичном становању се увећавају 
ради заокруживања грађевинског подручја, док се социјално становање уводи као нови модел у 
оквиру планиране намене социјалне заштите. Предвиђа се ревитализација, трансформација и 
проширење  радног комплекса „Радан“ у зону. Насеље се оплемењује просторно пејзажним 
објектима – зонама заштитног зеленила. 
 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План генералне регулације урађен је у пет примерака у аналогном облику, који су оверени и 
потписани од стране председника Скупштине града Лесковца и шест примерака у дигиталном 
облику, од којих:  

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града 
Лесковца;  

- три примерка у аналогном и дигиталном облику органу градске управе надлежнe за 
његово спровођење;  

57 
 



План генералне регулације за насељено место Печењевце  
 

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП урбанизам и 
изградња Лесковац;  

- Jедан дигитални примерак Плана генералне регулације доставља се за потребе регистра 
надлежном Министарству.  

Право на увид у План генералне регулације имају правна и физичка лица у складу са законом. 
План генералне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Лесковца“.  
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