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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1. Општи део Плана 

Уводне напомене 

Изради Плана приступа се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за 

насељено место Предејане („Службени гласник града Лесковца“, бр.29/2016). 

Законски основ за израду Плана генералне регулације 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 и 132/2014, 145/2014, 

83/18 и 31/2019), као и важећи правилници. 

Плански основ за израду Плана, представљаjу решења Просторног плана града Лесковца 

(„Службени гласник града Лесковца“, бр.12/11), који је утврдио смернице и критеријуме за 

уређење насеља. Од утицаја на израду Плана су и планска решења важећих планова. 

 

1.1. Опис обухвата Плана 
Обухват Плана чини грађевинско подручје површине 80,18ha

 
у оквиру кога је заступљено 

грађевинско земљиште површине од 64,26ha, водно земљиште површине 5,5ha, шумско 

земљиште 4,10 ha и пољопривредно земљиште површине 4,16 ha. 

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

У обухвату плана су целе или делови катастарских парцела у КО Предејане-варош, КО 

Предејане-село, КО Кораћевац и КО Бричевље. Плански обухват одређује следећа граница: 
 
 

граница почиње у тромеђи коју чине к.п. бр. 696, 698 и 699  КО Кораћевац. Граница из ове 

тачке иде у правцу југа и прати источну међну линију к.п. бр.699 и прати источну регулациону 

линију новоформиране улице у дужини од око 100 метара до северне међне линије  к.п.  бр. 695 

и пресеца железничку пругу (k.p. бр. 688/1 КО Кораћевац), затим скреће у правцу југа пратећи 

источну међну линију кп бр. 688/1 до тромеђе коју са пругом чине к.п. бр. 680 и 681 КО 

Кораћевац. Граница скреће на исток и прати северну међну линију к.п. бр. 681 и 682 КО 

Кораћевац, сече реку Јужну Мораву (к.п. бр. 1850/14 КО Кораћевац) и наставља у правцу 

севера дуж границе КО Кораћевац и КО Предејане-село, односно дуж западне међне линије к.п.   

бр. 4311/1 КО Предејене-село, северне међне линије  к.п. бр. 4310/4 КО Предејене-село, 

наставља у правцу истока тако што пресеца државни пут IIА реда ознаке 258 (к.п. бр. 5447 КО 

Предејене-село) и  постојећи државни пут IA ознаке А1 (к.п.  бр. 5448 КО Предејене-село) и 

наставља у правцу југа дуж источне међне линије катастарске парцеле постојећег државног 

пута IA ознаке А1, пресеца к.п.  бр. 5482 КО Предејене-село и долази до међне белеге број 7, 

где прелази у КО Предејене-варош. Од ове међне белеге, граница наставља у правцу југа дуж 

источне међне линије катастарске парцеле постојећег државног пута IA ознаке А1 (к.п.  бр. 518 

КО Предејене-варош) до међне белеге број 6, где скреће према југоистоку пратећи границу 

између КО Предејене-варош и КО Предејене-село до тромеђне тачке коју чине к.п.  бр. 23/1, 

23/2 КО Предејане-варош и к.п.  бр. 4329/1 КО Предејане-село, затим пресеца к.п.  бр. 4329/1 

КО Предејане-село по регулационој линији новоформиране улице и наставља у правцу 

југоистока пратећи западну међну линију к.п. бр. 4329/1 КО Предејане-село и долази до 

тромеђе коју чине к.п.  бр. 23/11 и 24/1 КО Предејене-варош и к.п.  бр. 4363 КО Предејене-село. 

Одатле скреће ка северо-истоку пратећи западне међне линије к.п.  бр. 4363, 4364, 4365 и 4366 

КО Предејене-село и источну међну линију кп. бр. 4366 КО Предејане село, пресеца  к.п. бр. 

5449/1 КО Предејене-село и скреће према југу пратећи источне границе к.п.  бр. 5449/1, 4377, 

4450, 4483/2 и источну границу к.п.. бр. 4483/1 у дужини од око 40 метара. Од ове тачке прати 

источну регулациону линију новоформиране улице и долази до северне међне линије к.п.. бр. 

4451/2, прати северну међну линију к.п.. бр. 4451/2  и наставља источним међним линијама к.п. 

бр. 4451/2, 4452/2, 4452/3, 4452/4, 4452/5, 4452/6, 4453 и 4480/3, затим наставља пратећи 

северне међне линије 4465, 4466, 4435 и 4436 КО Предејене-село. Граница скреће према истоку, 

пресеца к.п.  бр. 5472/2 (пут) и наставља северним међним линијама к.п.  бр. 4432 и 4428 КО 

Предејене-село, затим скреће на југ источном међном линијом к.п.  бр. 4428, сече  к.п.  бр. 4419 

(пут), наставља дуж источне међне линије к.п. бр. 4536/1, 4538, 4539, 4540/1, сече к.п. бр. 

5481/1 (Рупска река) и  к.п. бр. 5474 (пут) , пресеца к.п. бр. 4668/4 и 4668/3 и скреће ка западу 

дуж јужних међних линија к.п. бр. 4618/2, 4617/2, 4603/2, 4603/3, 4602/1 и 4605 КО Предејене-

село. Граница даље наставља у правцу југа пратећи источну регулациону линију 

новоформиране улице, долази до северне међне линије и прати северну међну линију  к.п. бр. 

4610, 4611/4, 4611/2, 4611/3 и 4616 КО Предејене-село до тромеђне тачке коју чине к.п.  бр. 
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4616 КО Предејене-село и к.п. бр. 132/3 и 133 КО Бричевље и скреће ка југу пратећи источне 

међне линије к.п. бр. 132/3, 132/1, 131/1, 131/2, 130 и 129 КО Бричевље, прати источну 

регулациону линију новоформиране улице и наставља источним међним линијама к.п.бр 119/2, 

118/3, 119/1, 122 и 121/1 КО Бричевље. Након тога, пресеца к.п. бр. 2434 КО Бричевље (поток) 

и наставља према истоку и то јужним међним линијама к.п. бр. 2434 (поток), 9,10,11, 13, 14, 46, 

47, 44 и 30/1 КО Бричевље до тромеђне тачке к.п. бр. 30/1 и 31 КО Бричевље и к.п. бр. 450 КО 

Предејане-варош. Од ове тромеђне тачке граница Плана иде границом катастарских општина 

КО Предејане-варош и КО Бричевље и то источним међним линијама к.п. бр. 450, 453, 454, 

457/3, 457/2, 457/1, 457/4, 458, 462, 464, 465, 466, 468, 467/1, 467/2 и 469 КО Предејане-варош, а 

онда скреће у правцу запада и то западним међним линијама к.п. бр. 469, 534/1 (постојећи 

државни пут IA ознаке А1), 534/2, 491, 481 (државни пут IIА реда ознаке 258) и 480/5 

(железничка пруга). Граница наставља у правцу севера западним међним линијама к.п. 

бр.480/5, 480/6, 493/1, 307/1, 310/2, 310/1, 492/1, 494/1, 494/2, 4, 5/1, 5/2, 6 и 7 КО Предејане-

варош. Затим скреће према северозападу пресецањем реке Јужна Морава (к.п. бр. 1850/9 КО 

Кораћевац) и наставља југоисточним међама к.п. бр. 782/1и 782/3, западним међама к.п. бр. 

782/3, 783/3, 782/2, 781/2, 781/1, 1842 (пут) и 776 КО Кораћевац. Пресеца к.п. бр. 1842 КО 

Кораћевац (пут), прати јужну и западну међну линију к.п. бр. 740, наставља дуж северних 

међних линија к.п. бр. 740,733, 735/1, 735/3, 735/4 и 731/8 КО Кораћевац и наставља ка северу 

западном међном линијом к.п. бр. 1841/3 КО Кораћевац (пут) и пратећи западну регулациону 

линију новоформиране улице, затим пресеца к.п. бр. 1841/3 (пут) и дуж северне међне линије 

к.п.  бр. 699 КО Кораћевац долази до тромеђе коју чине к.п. бр. 696, 698 и 699 КО Кораћевац, 

од које је почео опис границе. 

1.1.1. Опис границе грађевинског подручја 

Граница грађевинског подручја поклапа се са границом обухвата Плана изузимајући парцеле: 

- планом одређене за пољопривредно земљиште: у КО  Предејане – варош: КП бр.: 387, 390, 

391, 393, део 426, део 428, део 429, 431, 432, 450; и у КО Бричевље: КП бр.: део 13, 14, 26, 27, 

28, 29,  30/1, део 44, део 45, 46. 

- планом одређене за шумско земљиште: у КО  Предејане – село: КП бр.:  део 4428, део 4452/6, 

део 4453, 4465, 4466, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4480/1, 4480/3, 4481, 4482, део 4483/1,4484, 

4485, 4487, део 4492, 4508/2, 4524/1, део 4524/2, 4525, 4528, 4532, 4534, 4536/1, 4537, 4538, део 

4539, део 4540/1, 4541, 4542, 4543, 4547, 4548, 4549, 4550, 4553/1, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 

4565, 4566, 4567, 4569, 4571 и делови КП бр.4668/3 и 4668/4. 

1.2. Образложење планског основа  

 Извод из Просторног плана града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, 

 бр.12/2011) 

 

Према хијерархијској структури насеља Предејане (варош) има категорију општинског 

субцентра, са гравитирајућим селима: Мрковица, Црвени Брег, Сушевље, Бричевље, Предејане 

село, Кораћевац, Крпејце, Граово, Личин Дол и Ново Село. 

Према попису становништва из 2002. године Предејане (варош) броји 1222 становника, док 

према попису из 2011. године у Предејану живи 1088 становника. 

Концепција ка одрживом привредном развоју заснива се на коришћењу свих ресурса који 

треба да обезбеде веће запошљавање, ефикаснију привреду, равномернији развој планског 

подручја и заштиту животне средине. 

Концепција развоја пољопривредне производње Лесковца у наредном периоду подразумева 

прилагођавање конкретним условима и специфичностима подручја. Подручје града подељено 

је на три рејона, који се разликују међусобно у више параметара, а Предејане припада трећем 

рејону – рејон органске производње и сточарства, који обухвата брдско-планинско подручје, 

удаљено од града и саобраћајница, са надморском висином од 700m до 800m, погодно за 

организовање органске производње, и то извесне варијанте тзв. алтернативне или 

модификоване органске производње. 

Основни циљ развоја индустрије је савремена просторна организација индустрије,  

сагласно принципима одрживог развоја, засноване на локалним ресурсима, високом 

стандарду производње, квантитету и континуитету, усмерену ка извозу.  

Формирањем предузетничких зона и локалитета (око 5 ha) у насељима израженог развојног 

потенцијала у погледу радне снаге, сировинске основе, изграђености мањих капацитета 
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производно-прерађивачких и услужних активности, повољног положаја у односу на 

магистралне и регионалне путне правце, створиће се услови за интензивирање развоја МСП и 

предузетништва у руралном подручју (Печењевце, Манојловце, Предејане, Стројковце и Доњи 

Буниброд). 

Основна концепција одрживог развоја туризма подразумева издвајање макро-туристичке 

зоне Лесковац, и унутар ње два рејона: Лесковачки рејон и Кукавичко-Грделички рејон 

коме припада Предејане. 

На основу примењених критеријума (мотивски, просторни, еколошки, економски, 

функционални) и могућих облика туризма уз поштовање принципа одрживог развоја, утврђени 

су следећи основни туристички производи и видови туризма на планском подручју: 

еколошко-образовни, спортско–рекреативни, културно–манифестациони, лов и риболов, 

конгресни, транзитни, туризам у функцији градског одмора. 
У зависности од вида туризма, дужине боравка и циљне групе, на подручју Просторног плана 

могуће је идентификовати више туристичких стаза, односно итинерера; Грделичка клисура и 

мотел Предејане су део итинерера Коридор Х. У просторном размештају туристичких 

локалитета Предејане се предлаже за секундарни туристички центар. Такође се предвиђа 

информативни пункт у Предејану. 

Концепцију развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре на простору Предејана треба 

заснивати на реконструкцији државног и општинских путева, као и насељских саобраћајница са 

потребном доградњом ради боље приступачности насељу. 

Предвиђена је реконструкција и доградња водосистема Предејане. 

На подручју Предејана неопходно је извршити реконструкцију постојећих водозахвата, 

реконструкцију довода сирове воде од водозахвата до постројења, проширење и 

реконструкцију постројења за капацитет од 500 домаћинства и реконструкцију и проширење 

водоводне мреже за нове кориснике пре свега у насељу Кораћевац и делу Предејана поред пута 

Р-214 у правцу места Џеп.  

У Предејану је неопходно изградити ППОВ које ће се налазити непосредно код садашњег 

излива канализације у реципијент реку Јужну Мораву, и проширити канализациону мрежу на 

насеља Аишки поток, на насеље изнад Јабукара као и на насеље на државном путу II реда број 

214 у правцу места Џеп.  

Електоенергетска стабилност насеља обезбедиће се планираним повећањем  капацитета 

постојећег електроенергетског објекта TС 35/10 kV/kV ''Предејане'' са постојећих 1+2,5 MVA на 

2×4 MVA. Предвиђена је изградња нових ЕЕД објеката типа ТС 10/0,4 kV/kV и одговарајућих 

водова за повезивање истих на ЕЕДС на просторима виђених као потенцијални индустријски 

комплекси. 

Концепција развоја гасификације заснива се на покривању подручја Предејана гасоводном 

мрежом средњег и ниског притиска и израдњу МРС-а. 

Концепција развоја у области фиксне телефонске мреже и мобилне телефоније подручја 

Предејана обухвата побољшање постојећег стања, односно замену постојећих аналогних 

комутација (централа) дигиталним као и изградњу планираних базних станица мобилних 

оператера Телеком - МТС (064 и 065), VIP  (060 и 061) и Telenor (062, 063 и 069). 

Основна концепција развоја у погледу управљања отпадом подразумева јачање и развој 

регионалне санитарне депоније, кроз планирање изградње центра за селекцију комуналног 

чврстог отпада у урбаним насељима.  

Концепција уређења гробља подразумева задржавање постојећих хуманих гробаља, уз 

планирање неопходних проширења. 

Потребно је обезбедити локације за зелену и сточну пијацу. Код планирања нових пијаца, даје 

се предност отвореном типу. У склопу туристичко-рекреативних комплекса, планирти 

изградњу етно пијаца. Предвиђају се као "живе", са комерцијално употребљивим објектима, 

намењене продаји сувенира и "здраве хране".    

Посебно значајно је, и увођење елемената урбане опреме за уређење јавних површина (каo штo 

су јавни паркинзи, аутобуска стајалишта, паркови, скверови и линијско зеленило) у насељима  

(пре свега, у центрима у мрежи насеља). 

Према просторној диференцијацији животне средине Предејане припада подручју III и IV 

категорије квалитета животне средине- квалитетне и веома квалитне животне средине. У њима 

треба обезбедити таква решења којима се задржава постојеће стање квалитета животне средине 

и штите природно вредни и очувани екосистеми. 
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Као један од оперативних циљева заштите непокретних добара предвиђено је ) формирање 

етно–туристичких комплекса (дуж грделичке клисуре са центрима у Предејану и Грделици). 

Заштиту становништва, материјалних и културних добара од елементарних непогода, ратних 

дејстава и  других несрећа и опасности, планирати у складу са Проценом угрожености 

потреба и могућности за заштиту и спашавање града Лесковца. 

 Извод из Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор 

 високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III (Уредба 

 владе РС из новембра 2016, „Сл. гласник РС“, бр.93/16) 

Планирана траса коридора прати трасу постојећег коридора далековода 110kV бр.113/x, тако да 

су промене у условима живота становништва на предметном подручју, односно у режиму 

утицаја енергетског система минимизиране.  

Ревитализација мреже је предуслов друштвеног напретка и побољшања квалитета живота 

становника, који се снабдевају електричном енергијом. 

Функционисање реализованог електроенергетског објекта може изазвати трајне и константне 

утицаје на околину проводника у виду електромагнетног (нејонизућег) зрачења и буке. 

Утицај система на грађевинско подручје насеља се огледа у контролисаној изградњи у 

заштитном појасу далековода. 

У обухвату Просторног плана налазе се капацитети саобраћаја са којима се укршта траса 

планираног далековода, или су у његовој зони утицаја. 

У обухвату ПГР-а траса планираног далековода укршта се са Државним путем IIА реда бр.232: 

Предејане - Црна Трава. 

Укрштање далековода са ДП IIа реда бр.232 (Предејане-Црна Трава) је постојеће на стационажи 

km 0+717. У току експлоатације, далековод неће имати негативан утицај на саобраћај у 

коридору путева, изузимајући евентуалне акцидентне ситуације. 

Траса далековода 110kV бр. 113/5 у обухвату ПГР-а укршта се са трасом далековода 10kV. 

 Извод из Просторног плана подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 

 11-02 Лесковац – Врање („Сл.гласник Републике Србије“, бр.104/2015) 

Северни део обухвата Плана пресеца траса планираног гасовода РГ 11-02 Лесковац–Врање, 

који представља интегрални део магистралне гасоводне мреже Републике Србије и има 

стратешки значај за развој система гасификације јужног дела Србије. Изградња овог дела 

разводног гасовода има за циљ да обезбеди наставак развоја гасификације на територији 

општина Јужног Поморавља, пре свих општина Власотинце, Сурдулица, Владичин Хан као и 

града Врања. 

Максимални радни притисак у гасоводу је до 50 bar. 

Просторним планом утврђен је коридор разводног гасовода РГ-11-02 у ширини од 400 m, 200 m 

мерено лево и десно од осе гасовода. Унутар овог коридора Просторним планом су утврђени 

следећи појасеви разводног (магистралног) гасовода: 

– појас детаљне разраде – појас ширине 60 m, по 30 m са обе стране магистралног гасовода 

мерено од осе гасовода, проширен за подручје неопходно за утврђивање приступних путева до 

објеката у функцији гасовода и неопходно проширење подручја у коме је могуће утврдити 

трасу разводног гасовода; 

– експлоатациони појас гасовода – појас укупне ширине 12 m, по 6 m са обе стране гасовода, 

рачунајући од осе гасовода; 

– ужи појас заштите гасовода – појас заштите гасовода укупне ширине 60 m, по 30 m са обе 

стране магистралног гасовода, мерено од осе гасовода; 

– заштитни појас гасовода (појас контролисане изградње) – појас ширине 400 m, по 200 m са 

обе стране гасовода, рачунајући од осе гасовода, односно по 170 m мерено од границе ужег 

појаса заштите гасовода. 

Поред ових појасева, у току изградње разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац–Врање, деоница 

од блок станице „Велика Копашница” до границе подручја општине Владичин Хан и града 

Врања успоставља се радни појас ширине 14 m, 8 m лево и 6 m десно од гасовода (у смеру тока 

гаса – Лесковац–Врање). 

Према густини насељености, појасеви гасовода се сврставају у следеће четири класе локације:  

- класа локације I – појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази до шест 

стамбених зграда нижих од четири спрата; 
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– класа локације II – појас у коме се на јединици појаса гасовода налази више од 6, а мање од 28 

стамбених зграда, нижих од 4 спрата; 

– класа локације III – појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази 28 или више 

стамбених зграда, нижих од четири спрата или у коме се налазе пословне, индустријске, 

услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне површине, као што су: градилишта, 

шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски терени, сајмишта, паркови и 

сличне површине на којима се трајно или повремено задржава више од двадесет људи, а налазе 

се на удаљености мањој од 100 m од осе гасовода; 

– класа локације IV – појас гасовода у коме на јединици појаса гасовода преовлађују 

четвороспратне или вишеспратне зграде. 

1.3. Опис постојећег стања 

Грађевинско земљиште 

На подручју Плана заступљени су: објекти и површине јавне намене, мрежа и објекти јавне 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти и површине остале намене. 

Насеље се формирало након проласка железничке пруге и његов развој је плански усмераван. 

Јавне службе интерполоване су у зону становања.  

У насељу се формира  линијски центар, груписањем јавних функција и услужних делатности 

дуж главне насељске саобраћајнице, која се поклапа са правцем пружања државног пута IIА 

реда ознаке 232 – Предејане – Црна Трава. 

У оквиру планског подручја не постоје заштићени објекти, споменици културе и амбијенталне 

целине. 

- Заступљени су следећи објекти и површине јавне намене: 

- Образовање  

Школски комплекс налази се у централном делу насеља и заузима површину од 1,27ha. У 

оквиру комплекса налази се школска зграда, спратности П+1, а у склопу ње је и фискултурна 

сала и отворени спортски терен. Пешачки и колски прилаз комплексу су са Омладинске улице. 

Комплекс школе својим капацитетом  задовољава потребе насељеног места. 

 
(Основна школа „Аца Синадиновић“ почела је са радом 1893.године у објекту који се налази на локацији јужно од 

Рупске реке, на КП бр. 345/1 и 346 КО Предејане (варош). 1971.године напушта стари објекат који је у лошем стању 

и прелази у нови.)  

- Објекти културе 

Комплекс Дома културе налази се у средишњем делу насеља и заузима површину од 24,06а. 

Објекат је мешовитог бонитета, спратности  П и П+1. Објекат је запуштен и није у употреби у 

функцији основне намене. У источном делу објекта присутно је коришћење у функцији 

породичног становања. (Градња овог објекта је почела 1948.године. У том тренутку то је био „Задружни дом“, 

чија је изградња текла доста споро због финансијске ситуације, те је завршен 1956.године, када је почео и са радом. 

Дом културе, постао је простор у који је премештен садржај из кафане Боре Петровића. У њему су се одвијале разне 

активности и пласирали различити садржаји, почев од: приредби, игранки, биоскопских пројекција, позоришних 

представа, док су две просторије биле резервисане за библиотеку и читаоницу варошице Предејане. Простор је имао 

капацитет од 150 места. Такође се у објекту налазила и библиотека са читаоницом, која је касније измештена. Дом 

културе је функционисао до 90-их година.)  

Библиотека се налази у приземљу вишепородичног објекта преко пута старог објекта школе. 

- Здравствена заштита  
Комплекс примарне здравствене заштите наслања се на државни пут IIА реда ознаке 232 – 

Предејане – Црна Трава. Својим капацитом задовољава потребе становништва. 

Здравствена станица функционише у оквиру огранка Дома здравља у Грделици. Објекат је 

смештен у северном делу парцеле, доброг је бонитета и спратности је П+1.  Комплекс заузима 

површину од 32,73а. На парцели, у средишњем делу, се налази и објекат здравствене станице 

који се раније користио (ван функције), спратности П+1. Здравствена станица обезбеђује 

здравствену заштиту становницима 11 села у изразито планинском подручју. 

- Администрација и управа 

Администрација и управа у Предејану као општинском субцентару има развијене службе 

локалне администрације у оквиру месне канцеларије. Месна канцеларија, која је део Градске 

управе за опште послове, налази се у објекту доброг бонитета, спратности П, на КП бр. 347/1 

КО Предејане (варош), и наслања се на главну саобраћајницу у насељу која се поклапа са 
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правцем пружања државног пута IIА реда ознаке 232 – Предејане – Црна Трава. У истом 

објекту смештене су и просторије ЈП „Поште Србије“. Површина комплекса је 2,65а.  

Шумска управа Предејане, као део Шумског газдинства „Шума“ Лесковац, ЈП за газдовање 

шумама “Србијашуме“ Београд, налази се на КП бр. 199/1 КО Предејане (варош) у објекту 

доброг бонитета, спратности П. Површина комплекса је 18,72а. 

Пословнице  ЈКП „Комуналац“ Лесковац и ЈП „Електродистрибуција“, смештене су у 

приземљу два стамбено-пословна објекта, спратности П+1, дуж главне насељске саобраћајнице. 

Полицијско одељење у Предејану, као део Полицијске управе Лесковац, налази се у приземљу 

вишепородичног објекта, који се налази на КП бр. 290/3 КО Предејане (варош). 

- Јавне блоковске површине  

Чини јавни простор формиран око вишепородичних објеката који се налазе дуж државног пута 

IIА реда ознаке 232 – Предејане – Црна Трава. Простор је намењен јавном коришћењу - део 

површине користи се за паркирање, а остатак представља неуређени простор, делимично под 

зеленилом. 

- Спорт и рекреација 

Површине за спорт и рекреацију налазе се на више локација у оквиру обухвата Плана. То су 

објекти који су различити по свом карактеру, врсти такмичења и пратећим садржајима. На 

самом улазу у Предејане, у његовом северном делу је фудбалски терен СФК „Моравац“, 

површине 7637m
2
. Спортски објекат се налази на КП бр. 8 и 9 КО Предејане (варош) и намењен 

је за одржавање утакмица адекватног ранга такмичења и тренинга, a осим отвореног травнатог 

терена нема других пратећих садржаја.  

У оквиру школског комплекса налази се отворени спортски терен за мале спортове, који је у 

функцији спортско-рекреативних активности школске популације, а и за рекреацију осталих 

становника.  

У источном делу обухвата Плана, на левој обали Рупске реке смештен је отворен базен, који је 

саграђен 1963.године. Комплекс базена се својом јужном страном директно наслања на 

насељску саобраћајнницу која се поклапа са правцем пружања државног пута IIА реда ознаке 

232 – Предејане – Црна Трава. Базен се у потпуности налази у заштитном појасу 110 kV 

далековода. Још једно ограничење је релативно висока надморска висина и недовољна летња 

температура за коришћење. Базен није ограђен и нема пратеће садржаје осим основног 

мобилијара. 

Објекти у функцији спорта присутни су у довољној мери, али су недовољно опремљени и 

одржавани. 

 

Мреже и капацитети саобраћајне и  остале инфраструктуре 

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

Саобраћајна мрежа је пратила развој насеља. Главна насељска саобраћајница је улица Маршала 

Тита, која се поклапа са правцем пружања државног пута IIA реда број 232 - Предејане – Рупље 

– Црна Трава.  

Ранији магистрални пут М-1, је по последњој Уредби о категоризацији путева категорисан као 

државни пут IIA реда број 258 - веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) – 

Лесковац – Владичин Хан – Врање – Бујановац – државна граница са БЈР Македонијом, 

пресеца насеље Предејане на два дела: западни где је формирано првобитно насеље и источни 

новији део насеља. 

Насеље се прикључује на државну путну мрежу преко петље на државном путу IIA реда број 

258 у зони мотела „Предејане“. Из овог саобраћајног чвора полази и путни правац пута IIA реда 

број 232 према Рупљу и Црној Трави. Велики саобраћајни проблем у насељу је недостатак 

квалитетне везе између новог и старог дела насеља. Улица 7. јул која је тај проблем бар 

делимично требала да реши, изведена је са нивелетом на делу подвожњака испод старог 

аутопута са висином слободног профила од 2,20m. 

Стање примарне путне мреже је углавном задовољавајуће. Коловози су са завршним слојем од 

асфалта, а тротоари су урађени само на улици Омладинској. Секундарна путна мрежа је у врло 

лошем стању, од геометрије улица, ширине габарита и коловоза од шљунка. Присутно је 

одступање фактичког стања пута дуж Аишког потока од катастарског стања и изградња групе 

породичних стамбених објеката на катастарској парцели пута. 

Од саобраћајних терминала у насељу је окретница за аутобусе које је тренутно у функцији 

аутобуске станице, и железничка станица, која је делимично у функцији, (више у улози 
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стајалишта, услед недостатка особља). У насељу је изграђена бензинска станица која 

задаовољава потребе како транзитних, а тако и домицилних корисника. Пешачки и 

бициклистички саобраћај се одвијају углавном у оквиру коловоза.  

Организованог паркирања има само у комлексу мотела и код Дома здравља, а на осталом делу 

насеља доминантно паркирање је на парцели или на улици.  

Јавна железничка инфраструктура 

У обухвату Плана је магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга Београд - 

Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница, у дужини око 1,8km, која је део 

трансевропског коридора 10 који представља кичму железничке мреже Републике Србије. 

Железничка станица Предејане са три станична колосека отворена је за превоз путника и 

ствари. 

Путни прелази у обухвату плана су у km: 

- 311+727 -укрштај пруге са пољопривредним путем 

- 312+004 -укрштај пруге са некатогорисаним путем. 

На КП бр. 511/1 КО Предејане (варош) као и на КП бр. 512 и 513 КО Предејане (варош), које су 

у власништву Железница Србије, (па самим тим представљају железничко подручје), по ободу 

парцела изграђени су објекти пословне намене, различити по бонитету, спратности од П до 

П+1. 

Комунална инфраструктура  

Водоснабдевање – Предејане се водом за пиће снабдева из система за водоснабдевање који се 

заснива на захватању воде из тока Самарске реке. 

Овај систем састоји се од следећих елемената: 

- водозахват на Самарској реци  

- цевовод сирове воде од водозахвата до филтерског постројења, профила Ø100 mm 

- филтерског постројења са таложником 

- магистрално-дистрибутивни цевовод чисте воде, профила Ø100 mm, од филтерског 

постројења до резервоара у Предејану 

- резервоар 

- дистрибутивна мрежа. 

Водозахват на Самарској реци се налази делом на КП бр. 4934 КО Предејане село а делом на 

КП бр. 463/3 КО Црвени Брег одакле се вода гравитационо транспортује до постројења за 

пречишћавање воде за пиће-филтерско постројење. Пошто се ради о пречишћавању речне воде 

(Самарска река, захват из живог тока), поступак пречишћавања је следећи: 

- таложење воде у таложнику са хоризонталним током воде  

- филтрација воде на брзим пешчаним филтрима  

- сакупљање пречишћене воде  

- хлорисање течним хлором у резеорвару. 

Водозахват, филтерско постројење и цевовод сирове воде налазе се ван подручја Плана. 

Секундарна водоводна мрежа на подручју Плана  је већим делом неплански грађена и углавном 

је малог профила што не задовољава потребе противпожарне заштите. На мрежи нема 

водоводних шахти и ревизија. У водоводној мрежи постоје различити профили цеви па је 

притисак неуједначен што изазива проблеме у снабдевању водом.  

Одвођење и третман отпадних вода – Постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа и по 

капацитету и покрива мањи део насеља. 

Предејане нема изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Комуналне отпадне воде се канализационим системом одводе до места излива у реципијент 

реку Јужну Мораву. Канализациона мрежа није у надлежности јавног комуналног предузећа.  

 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска инфраструктура  

Траса далековода 110kV бр.113/5 ЕВП Грделица - ХЕ Врла 3, својим делом је у крајњем 

источном делу обухвата Плана.  

Целокупно конзумно подручје обухваћено Планом напаја се из ТС 35/10kV "Предејане", 

инсталисане снаге 1x2,5 МVA (у функцији) и 1x1 МVA (није у функцији). Једини правац 

напајања остварује се преко 35kV далековода "Грделица - Предејане", који прелази преко ређе 

изграђеног источног дела обухвата Плана. 
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Постојећа мрежа 10kV се напаја из ТС 35/10kV "Предејане". Мрежа је изведена надземно 

између ТС 35/10kV "Предејане" и ТС 10/0,4kV Кула - Река, а у преосталом делу насељеног 

места (у централном делу) је изведена подземно. 

На подручју Плана налази се 5 ТС 10/0,4kV: 

- школа (инсталисане снаге 250 kVА) 

- мотел (инсталисане снаге 400 kVА) 

- ЖТП - М. Тито (инсталисане снаге 400 kVА) 

- Дом Здравља - Амбуланта (инсталисане снаге 400 kVА) 

- Кула Река (инсталисане снаге 400 kVА); 

од којих прве три имају могућност проширења. 

У обухвату Плана је и ТС 10/0,4kV "Железница Србије". 

Топлификација - Предејане нема изграђен систем даљинског грејања корисника топлотном 

енергијом. Једини топловодни систем је онај који повезује котларницу у објекту школе са 

подстаницом мотела. Котларница је на чврсто гориво.  

Гасификација - У обухвату Плана траса разводног гасовода РГ 11-02 није изграђена. 

Предејане нема изграђену гасоводну мрежу. 

 

Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај 

Источном ивицом обухвата простире се магистрални оптички кабл Ниш - Врање, а од њега је 

кроз насељено место издвојен оптички кабл за пословне кориснике. У згради поште изграђени 

су приступни капацитети. Приступни уређаји омогућавају класичну телефонију и 

широкопојасне услуге и сервисе (интернет, IPTV и др.). У насељеном месту је такође изграђена 

телекомуникациона мрежа као кабловска, и то у централном делу, при чему је разводни део 

претежно ваздушни.  

 

Остале комуналне делатности 

Пијаце - у Предејану нема формираног пијачног комплекса (зелена пијаца), већ се продаја 

производа одвија на појединачним тезгама које су лоциране у појасу између Рупске реке и 

државног пута IIA ознаке 232 – Предејане - Црна Трава, источно од месне заједнице. 

Гробље - хумано гробље се наслања на верски комплекс и заузима површину од 75,82а. Према 

прорачуну потребне гробне површине сходно броју становника и стопи морталита потребно је 

проширење гробља. Грађевинска парцела гробља није дефинисана према становању са источне 

стране, док је функционална подела са верским комплексом недовољно јасно дефинисана. Део 

површина за сахрањивање је у заштитном појасу 35 kV далековода. Јужно од верског 

комплекса, према становању на КП бр. 65 је заступљено гробље у површини од 11,5а.  

Управљање отпадом - комунални отпад се организовано сакупља, одвози и одлаже на 

санитарну депонију „Жељковац“. 

 

Јавно и друго зеленило 
Јавно зеленило представља површину јавне намене и јавља се у две категорије: зеленило 

јавног коришћења и зеленило специјалне намене. Те две категорије се разликују према 

функцији коју остварују, а сходно томе и изгледом и садржајем. Зелене површине јавног 

коришћења својом слободном доступношћу за све становнике и начином коришћења 

испуњавају најважније функције: естетска и хигијенска, као и одмор и релаксација свих 

гравитирајућих становника. У обухвату се пре свега издваја сквер (парк површине мање од 1hа) 

на деловима КП бр. 507/3 и 507/5 у центру опремљен фонтаном, мобилијаром и декоративном 

вегетацијом на површини од око 10 ара. Други, мањи сквер, је на површини од око 2 ара на КП 

бр. 348 и он је у центру и уређен. 
Зеленило специјалне намене има функцију санитарно-заштитне зоне око инфраструктурних 

објеката и саобраћајница према становању и другим наменама, чинећи еколошки 

функционални подсистем. Заштино зеленило заступљено је као јавно зеленило линијски 

обострано распоређено, дуж главних насељских саобраћајница која се поклапају са правцем 

пружања државних путевa. Извесну површину заузима и заштитно зеленило уз железничку 

пругу. Те површине одржавају јавна предузећа чији су инфраструктурни објекти у непосредној 

близини. Уз водотокове Јужне Мораве, Рупске реке, Аишког и Камилског потока је заступљена 

вегетација, али су то самоникле аутохтоне врсте, чије је одржавање потпуно изостало.  
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Остале зелене површине које не представљају јавно зеленило заступљене су као пратеће намене 

у оквиру основних намена, и то у оквиру јавне намене - у школском комплесу, око Дома 

Здравља, као и око објеката управе и администрације; и у оквиру осталих намена углавном уз 

породично становање. 

Јавно зеленило је врло мало заступљено у обухвату Плана (0,12ha), али обзиром на велику 

површину под другим заштитним зеленилом (2,16ha) проценат озелењености у односу на 

површину Плана je повећан на 2,9%, што је мало у односу на стандарде од око 20%. Степен 

озелењености (однос укупне површине зеленила према броју становника) је минимално 25, а у 

Предејану износи 21 m
2
/становнику. Недостајући рекреативни и декоративни садржаји се могу 

планирати у оквиру зеленила специјалне намене као потенцијала. 

У оквиру Плана је заступљена површина под шумом и шумским земљиштем, где спадају и 

ливаде, утрине и пашњаци.  

 

- Заступљени су следећи објекти и површине остале намене: 

Становање: 

На подручју плана доминантна намена је становање, претежно заступљена у виду породичног 

становања, уз присутна два вишепородична стамбена објеката, спратности П+2 и П+3. У 

оквиру зоне становања просторно се издвајају целине са својим карактеристикама. 

Дуж главне насељске саобраћајнице, која се поклапа са правцем пружања државног пута IIА 

реда ознаке 232 – Предејане – Црна Трава, заступљено је становање са делатностима које нису 

у супротности са наменом становања, претежно услужне намене (трговине, сервиси, услуге и 

сл.). Спратност објеката је у највећем броју П – П+1, а у мањем броју присутни су и објекти 

спратности П+1+Пк – П+2. Већина објеката је чврстог бонитета, док су у мањем броју 

присутни објекти мешовитог и слабог бонитета. Парцеле су углавном правоугаоног облика, 

уског фронта, са објектима позициониораним на регулацији, и двориштем у залеђу, где се 

налазе помоћни објекти. 

У северном делу насеља, на простору између железничке пруге и главне насељске 

саобраћајнице,  и дуж ње  на другој страни улице, присутaн је ромски део насеља (око 25 

објеката). Становање је на катастарским парцелама које су по величини испод прописаног  

минимума за грађевинску парцелу. Њих карактерише висок индекс заузетости и објекти од 

слабог до чврстог бонитета. 

У делу насеља северно од Рупске реке, а источно од државног пута IIА реда ознаке 258 - веза са 

државним путем А1 (петља Лесковац центар) Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - 

државна граница са БЈР Македонијом, стамбени објекти су новијег датума, чврстог бонитета 

спратноси П+1 – П+2. Објекти су грађени као слободностојећи или двојни, на парцелама 

углавном правилног облика. На овом простору је изграђено десетак стамбених објеката у 

заштитном појасу 110 kV и 35 kV далековода.  

Јужно од Рупске реке, присутно је становање дуж државног пута IIA реда ознаке 232 - 

Предејане – Црна Трава, где су објекти чврстог бонитета спратности П – П+1+Пк. Дуж пута 

који прати правац тока Аишког потока, у делу где се фактичко стање не поклапа са 

катастарским стањем, изграђена је група објеката који немају дефинисане своје катастарске 

парцеле, и који су делом изграђени на парцели пута. 

Са јужне стране потока има објеката чије парцеле се наслањају директно на водно земљиште-

поток бујичног карактера, и немају приступ са јавне површине, већ им се приступа преко 

дрвених или бетонских прелаза постављених преко потока. Издвојена групација породичних 

кућа окружена пољопривредним земљиштем има прилазе формиране по фактичком стању.   

Западно од железничке пруге, у делу обухвата Плана који припада катастарској општини 

Кораћевац,такође је заступљено породично становање. Објекти су чврстог бонитета, у 

најзападнијем делу изграђени су на веома неприступачном терену. Саобраћајница малог 

профила представља једини приступ. 

 

Привредне делатности 

Комерцијалне делатности - заступљене су  у виду услужних делатности  - мотел „Предејане“ 

са дугогодишњом традицијом представља комплекс који заузима површину од 11,25а. У оквиру 

мотела постоји: маркет, мењачница и фризерски салон. Пратећи објекти су: мини маркет и 

бифе-ресторан „Планинар“.  Гостима стоје на располагању: 2 ресторана, 3 терасе, мала банкет 
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сала капацитета до 30 места и велика сала капацитета до 450 места. Сале које мотел поседује 

погодне су са организовање разних скупова, семинара, састанака, прославе и сл. У оквиру 

комплекса налази се и паркинг, а остатак површине представља уређено зеленило са урбаним 

мобилијаром. Због свог положаја у односу на путне правце представља велики потенцијал за 

развој туризма у насељу.  

Комплекс бензинске станице смештен је уз паркинг простор Мотела „Предејане“ и улаз-излаз 

формиран је са државног пута IIА реда ознаке 258 - веза са државним путем А1 (петља 

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

Македонијом. Формиран је за снабдевање горивом моторних возила. У оквиру комплекса 

налази се малопродајни објекат приземне спратности са надстрешницом и манипулативним 

платоом. 

Објекат земљорадничке задруге налази се на КП бр. 221 КО Предејане (варош); комплекс је 

површине 5,03а. На парцели су изграђена два објекта, мешовитог бонитета. Објекат који се 

директно наслања на регулацију насељске саобраћајнице (државни пут IIА реда ознаке 232 – 

Предејане – Црна Трава) је спратности П+1, док је други објекат спратности П. Објекти нису у 

употреби. 

правца у приземљу стамбених објеката и у мањем броју као самостални приземни објекти. 

Воденички комплекс налази се на јазу Рупске реке и заузима површину од 4а. Воденица је у 

приватном власништву и  ван функције је. 

Остале функције општег значаја (пословање, угоститељство, туризам, трговина, занатство, и 

сл.) заступљене су као пратеће функције у зони становања, углавном дуж главног путног 

Површине за индустрију и производњу - чине: 

- производни објекти земљорадничке задруге, који се  налазе дуж главне саобраћајнице у 

насељу. У северном делу насеља, на КП бр. 4328 КО Предејане (варош) комплекс је површине 

16,62а. На парцели се налазе два објекта. Оба објекта су спратности П, један доброг, а други 

мешовитог бонитета. Објекти су у функцији сушење воћа; 

- фабрика бетона у северном делу насеља.  

Верски комплекс: 

На подручју Плана егзистира традиционалнa Српска православна црквa. Верски комплекс 

налази се на узвишењу изнад централног дела насеља, КП бр 4493/1 КО Предејане село, где су 

изграђени црква и парохијски дом. Црква Св. Архангела Михаила грађена је од 1869.године до 

1871.године и функционише у склопу Епархије нишке. 

Неизграђено грађевинско земљиште: заузима површину од 18,86ha и највећим делом је под 

пашњацима, воћњацима и шумама.  

 

Водно земљиште  

Водно земљиште је укупне површине 5,30hа, а чине га: корито реке Јужна Морава, површине 

2,38hа, корито  Рупске реке са површином од 2,23hа, корито Аишког потока површине 0,68hа, и 

корито Камилског потока са површином од 0,12hа. 

Рупска река се у насељу улива у Јужну Мораву чијем сливу и припада.  Према значају који има 

за управљање водама, припада водама II реда. Корито Рупске реке је у оквирној дужини од 

270m регулисано (као једногубо трапезно корито каменом у цементном малтеру) у зони 

железничког и друмског моста и дела насеља, док је на већој дужини у обухвату Плана 

нерегулисано. 

Шумско земљиште 

У обухвату Плана су приватне и државне шуме.  

Површина државних шума и шумског земљишта Газдинске јединице "Качер - Зеленичје" је 0,26 

ha. Основна намена шума обухваћених ПГР-ом је производња техничког дрвета и заштита 

земљишта од ерозије. Планом су обухваћене површине на којима се налазе шуме букве, брезе, 

јасике, багрема и смрче, а које представљају шуме високе заштитне вредности подручја. 

Приватне шуме, чија површна износи 3,84 hа, су са сличним функцијама и вегетацијом као 

државне, уређују се према актуелном Закону о шумама. 

Пољопривредно земљиште 

Пољопривредне културе заступљене у Плану, обзиром на надморску висину преко 300m 

(брдски предео), и неповољну конфигурација терена су пашњаци, ливаде и воћњаци. Цео 
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предејански крај нема развијену пољопривредну производњу, али постоји неискоришћени 

потенцијал за развој органске пољопривреде и сточарства (ван обухвата Плана).  

Табела 1 - Биланс површина постојећег стања 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА(h) % 

Образовање 1,50 1,87 

Дом културе 0,24 0,30 

Здравство 0,33 0,41 

Управа и администрација 0,20 0,25 

Јавна блоковска површина 0,43 0,54 

Спорт и рекреација 1,27 1,58 

Зеленило 
Јавне намене 0,12 

2,28 2,84 
Специјалне намене 2,16 

Железничко подручје са железничком станицом 5,79 7,22 

Саобраћајне површине 9,99 12,46 

Гробље 0,69 0,86 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 20,56 28,39 

Вишепородично становање 
Становање 

0,06 
28,87 36,01 

Породично становање 28,81 

Привредне делатности 3,20 3,99 

Верски комплекс 0,25 0,31 

Неизграђено грађевинско земљиште 11,38 14,19 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 43,70 54,45 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 64,26 82,79 

Водно земљиште 5,5 6,86 

Шумско земљиште 
У јавној својини 0,26 

4,10 5,11 
У приватној својини 3,84 

Пољопривредно земљиште 4,16 5,19 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 13,76 17,16 

УКУПНА ПОВРШИНА ПГР 80,18 100 

 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 
2.1. Општа правила уређења и грађења простора 

Општа правила важе за све намене у обухвату Плана по зонама и подзонама и чине их: 

 правила за парцелацију, 

 правила за регулацију и  

 правила за изградњу. 

Општа правила за парцелацију су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира. 

Општа правила за регулацију обухватају планске елементе за одређивање регулационе и 

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

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

линија и осовинска линија јавне саобраћајне површине). 

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

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

забрањена у тим зонама, положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле, удаљеност објеката, висина или спратност објекта, услови за изградњу 

других објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, услове и начин 

обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање возила и др., као и 

други услови архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде, колорита и друго. 

Табела 2 – Општа правила парцелације, регулације и изградње 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈE 

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела има облик и површину, који омогућавају изградњу објекта у складу са са 
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правилима за намену за коју се формира. 
Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, 

односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума који је утврђен за претежну намену. 

ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 

Регулациона линија Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 

предвиђених за друге јавне и остале намене. 

Дефинисана је у графичким прилозима: бр.5 - План регулације и 

нивелације и   бр.6 – Урбанистичка регулација. 

Грађевинска линија Линија на површини земље до које је дозвољено грађење основног 

габарита објекта. 

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску 

линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом. 

Подземна грађевинска линија 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. 

Дефинисана је у графичком прилогу бр.6 – Урбанистичка регулација. 

Уколико грађевинска линија прелази преко постојећег објекта, постојећи 

објекат се задржава, а доградња објекта врши се у складу са грађевинском 

линијом и осталим правилима грађења датим овим планом.  

У случају рушења постојећег објекта, изградња новог усклађује се са 

планираном грађевинском линијом. 

ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ 

Класа и намена 

објеката чија је 

изградња забрањена  

- за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност 

надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију 

процене утицаја на животну средине 

- на постојећој и планираној јавној површини, на објектима или 

коридорима постојеће инфраструктуре 

- у заштитној зони електроенергетског појаса 

- у заштитној зони водотокова у складу са законом и прописима којим се 

уређује управљање водама 

Положај објекта на 

парцели 

Удаљеност новог објекта од другог објекта на грађевинској парцели, 

утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе 

суседне парцеле. 

Висина објекта Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише 

тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта 

постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној 

површини. 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле,  

референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној 

граници парцеле. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима 

или ширини регулације. 

Релативна висина је: 

1) на релативно равном терену, на стрмом терену са нагибом који прати 

нагиб саобраћајнице и на стрмом терену са нагибом према улици 

(навише), једнака је висини објекта, 

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

нижа од коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете 

пута на средини фронта парцеле до коте венца, 

3) за објекте постављене у непрекинутом низу висина венца новог 

објекта усклађује се по правилу са венцем суседног објекта, 

4) Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,80 m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, 

а одређује се према конкретном случају.  

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

односно према нултој коти објекта, и то: 
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1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа 

од коте нивелете јавног или приступног пута, 

2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне 

висине, 

3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је 

нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити 

нижа од нулте коте највише ½ спратне висине и 

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

приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијским условима.  

Услови за изградњу 

других објеката на 

истој грађевинској 

парцели 

На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других 

објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за 

зону у којој се налази грађевинска парцела. 

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, који су 

у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен 

главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, и сл). 

Грађевински елементи 

објеката 

 

Елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: 

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

износи 3,00m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња 

испада излога локала у приземљу, 

3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне 

етаже - 2,00m  на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m, 

4) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 

1,00m  од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00m, и 

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

Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и 

без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију 

више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m  и то на делу 

објекта вишем од 3,00m. 

Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50m од 

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

бочне границе парцеле претежно јужне оријентације. 

Отворене спољне 

степенице 

Могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија 

најмање 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 

висину до 0,90m. 

Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део 

објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00m  од 

регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00m. 

Степенице које савлађују висину преко 0,90m, изнад површине терена, 

улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу 

ометати пролаз и друге функције дворишта. 

Грађевински елементи 

испод коте тротоара 

Подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, 

могу прећи грађевинску линију и могу бити постављенe на регулациону 

линију. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз 

сагласност власника или корисника парцеле. 

Услови и начин 

обезбеђивања приступа 

парцели и простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну 

саобраћајну површину. 

Изузетно грађевинска парцела се може формирати без приступа на јавну 

саобраћајну површину, преко приватног пролаза мин. ширине 2,50m. 

Постојеће изграђене грађевинске парцеле које немају приступ јавној 

саобраћајној површини се задржавају. 

 

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте 

делатности према Табели 12 - Нормативи за паркирање по наменама 

(објектима) и примењује се за нову изградњу и доградњу постојећих 

објеката.  

Гараже објеката планирају се подземно и приземно у габариту објекта, и 

изван габарита објекта надземно на грађевинској парцели. Површине 

гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели 

урачунавају се при утврђивању индекса заузетости грађевинске парцеле, а 
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подземне гараже се не урачунавају у индексе.  

Одводњавање и 

нивелација 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, 

односно према улици са најмањим падом од 1,5%. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати 

према другој парцели. 

Ограђивање Ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде 

и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на 

уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.  

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да 

ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се 

ограђује. 

Архитектонско 

обликовање, 

материјализација, 

завршне обраде, 

колорит и друго 

Објекте архитектонски обликовати у складу са планираном наменом и 

окружењем, уз уклапање у просторну целину; архитектонским облицима, 

употребљеним материјалима и бојама тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске 

парцеле/комплекса.  

2.2. Правила уређења 

У складу са карактеристикама, дефинисане су смернице за развој насеља - општинског 

субцентра и секундарног туристичког центра. Концепција просторног уређења и изградње 

подручја обухвата Плана, заснива се на унапређењу постојећих и увођењу недостајућих 

функција у насељу, регулисању саобраћајне мреже и инфраструктурном опремању насеља, а у 

складу са наслеђеном структуром насеља и потребама корисника простора, као и планским 

обавезама из планова вишег реда и планова из претходног периода који су од утицаја на 

планско решење.  

2.2.1. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине и зоне 
Подручје обухвата Плана подељено је према намени простора на 9 зона, а границе су 

дефинисане регулацијама саобраћајница или границама комплекса. 

ЗОНА 1 - становање (породично и вишепородично) заузима највећи део површине насеља. У 

оквиру зоне становања, издвајају се четири просторне целине - подзоне према 

карактеристикама условљеним историјским развојем насеља, карактеристикама терена и типом 

изградње: 

Подзона 1а - чини је породично и вишепородично становање у најстаријем делу насеља које је 

формирано  са обе стране старог Царског друма, сада државног пута IIА реда ознаке 232 – 

Предејане – Црна Трава. Простире се између железничке пруге  - са западне стране и државног 

пута IIА реда ознаке 258 - веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) Лесковац - 

Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом  - са источне стране, 

од пресека државног пута IIА реда ознаке 258 са границом плана - на северу, до пресека 

државног пута IIА реда ознаке 258 и железничке пруге са границом плана - на југу. 

Подзона 1б - чини је породично становање северно од Рупске реке и источно од државног пута 

IIА реда ознаке 258 - веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) Лесковац - Владичин 

Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом. 

Подзона 1в – формирана као зона породичног становања  јужно од Рупске реке и источно од  

државног пута А1 (петља Лесковац центар) Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - 

државна граница са БЈР Македонијом.  

Подзона 1г – чини је породично становање у северном делу обухвата плана, источно од 

железничке пруге. 

 

ЗОНА 2 - комерцијалне делатности, обухватају функције са пратећим наменама у насељу које 

ће се даље унапређивати према потребама становништва. Чине је четири подзоне: 

Подзона 2а – је комплекс мотела „Предејане“ (2 а1), који се наслања на државни пут А1 (петља 

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

Македонијом и комерцијално-услужни садржаји (2а2).  

Подзона 2б - је комплекс бензинске станице. Улаз-излаз формиран је са државног пута IIА реда 

ознаке 258 - веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) Лесковац - Владичин Хан - 

Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом.  
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Подзона 2в – зона пословања у формирању коју чини део комплекса старе школе који се 

наслања на државни пут IIА реда ознаке 232 – Предејане – Црна Трава са јужне стране , и 

парцеле са северне стране државног пута IIА реда ознаке 232 – Предејане – Црна Трава. 

Подзона 2г: - je комплекс воденице са јазом на Рупској реци. 

 

ЗОНА 3 - индустрија и производња, укупне површине 1,89ha предвиђа се у северном делу 

обухвата плана, између реке Јужна Морава и државног пута IIА реда ознаке 232 – Предејане – 

Црна Трава. 

ЗОНА 4 – обухвата површине и објекте јавне намене у насељу (јавне функције, зеленило, 

спорт и рекреацију). Јавне функције нису обједињене и не чине просторну целину. У оквиру 

зоне 4 издвајају се следеће подзоне: 

Подзона 4а - комплекс основне школе;  са северне и јужне стране наслања се на зону 

становања, док се са источне и западне стране налазе саобраћајнице.  

Подзона 4б - комплекс културног центра, коме се приступа са улице 7. јули; граничи се са 

становањем са северне и јужне стране комплекса. 

Подзона 4в – комплекс здравствене станице; наслоњен је на главну насељску саобраћајницу. 

Подзона 4г - администрација и управа; обухвата јавне функције на две локације МЗ Предејане 

(4г2) и шумска управа Предејане (4г1). 

Подзона 4д – заједничке блоковске површине за јавно коришћење, представљају просторе око 

објекта за вишепородично становање. 

Подзона 4ђ - насељски парк (4ђ1) издваја се као посебна подзона по својој намени као зеленило  

јавног коришћења и јавне намене; наслања се на главну насељску саобраћајницу и обухвата 

неизграђено земљиште око вишепородичног стамбеног објекта; зелена површина са дечјим 

мобилијаром (4ђ2) је на делу парцеле Железница Србије (689/1 КО Кораћевац). 

Подзона 4е - заштитно зеленило-специјалне намене чини посебну подзону и заступљено је као 

зеленило око инфраструктурних објеката и саобраћајница према становању и другим наменама, 

поред Рупске реке и као пратећа намена у оквиру осталих намена.  

Подзона 4ж - чине је површине и објекaт намењен спорту и рекреацији - фудбалски терен са 

застором од траве.  

Зона 5 - зона комуналних делатности,  подељена је на подзоне: 

Подзона 5а –  је комплекс зелене пијаце; формира се на делу површине комплекса старог 

објекта основне школе.  

Подзона 5б - је хумано гробље на постојећим локацијама: источно од објекта цркве  са 

приступом са улице 7. јули, где се предвиђа и проширење; и физички одвојена грађевинска 

парцела коју чини само површина за сахрањивање јужно од комплекса цркве. 

Подзона 5в - железничко земљиште чине катастарске парцеле железничке пруге и земљишта у 

функцији железнице. 

Подзона 5г - земљиште намењено за изградњу објекта у функцији гасовода (5г1), постројења за 

пречишћавање отпадних вода (5г2) и грађевинска парцела постојеће ТС 35/10kV (5г3).   

ЗОНА 6- је верски комплекс на постојећој локацији. 

ЗОНА 7 – водно земљиште чине делови и целе катастарске парцеле корита река и потока 

обухваћене границом Плана. 

ЗОНА 8 - шумско земљиште присутно је у источном делу обухвата Плана 

ЗОНА 9 – пољопривредно земљиште чине брдовити и неизграђени делови насеља. 

2.2.2. Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних 

целина одређених планом према морфолошким, планским, обликовним и другим 

карактеристикама 

 

ЗОНА 1:  П= 33,35 ha 

Земљиште: грађевинско 

Намена: породично и вишепородично становања; администрација и управа могу се наћи као 

компатибилна намена у зони становања (нарочито дуж линијског центра). 

Подзоне:1а,1б,1в,1г 
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Подзона 1а: П=6,16 hа 

Намена: породично и вишепородично становање и пословање (наглашено дуж главне насељске 

саобраћајнице - државног пута IIA реда ознаке 232 - Предејане – Црна Трава).  

Планира се: Унапређење зоне кроз изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и 

адаптацију према параметрима дефинисаним за ову намену и опремањем недостајућом 

инфраструктуром. Предвиђа се унапређење линијског центра дуж главне насељске 

саобраћајнице садржајима комерцијалне намене.  

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 1б: П=14,34ha 

Намена: породично становање  

Планира се: Унапређење зоне кроз изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и 

адаптацију према параметрима дефинисаним за ову намену и опремањем недостајућом 

инфраструктуром. 

Спровођење: према смерницама из Плана 

Подзона 1в: П=8,90ha 

Намена: породично становање 

Планира се: Унапређење зоне кроз изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и 

адаптацију према параметрима дефинисаним за ову намену и опремањем недостајућом 

инфраструктуром. 

Спровођење: већи део зоне - према смерницама из Плана; 

  део зоне уз Аишки поток - према плану детаљне регулације. 

Подзона 1г: П=3,44ha 

Намена: породично становање 

Планира се: Унапређење зоне кроз изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и 

адаптацију према параметрима дефинисаним за ову намену и опремањем недостајућом 

инфраструктуром. 

Спровођење: према смерницама из Плана 

ЗОНА 2:  П= 2,63 ha 

Земљиште: грађевинско 

Намена: комерцијалне делатности (доминантна терцијарна делатност - трговина, 

угоститељство, услуге, пословање, туризам и сл.). 

Подзоне: 2а, 2б, 2в и 2г 

Подзона 2а: П=2,13ha 

Намена: угоститељство и услуге - комплекс мотела (2а1) и комерцијално-услужни садржаји 

(2а2) 

Планира се: Задржава се постојећи комплекс мотела  и комерцијално-услужни садржаји (ауто-

сервис и хостел) уз унапређење;  

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 2б: П=0,23ha 
Намена: трговина и услуге - бензинска станица 

Планира се: Задржава се комплекс уз промену облика грађевинске парцеле и унапређење 

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 2в:  П= 0,22ha 

Намена: комерцијалне делатности 

Планира се:  У зони ће бити заступљене делатности у области трговине, угоститељства, 

услуге, пословања, туризма, мање прерађивачке делатности у функцији пољопривреде и сл., 

према параметрима дефинисаним за ову намену.  

Спровођење: израдом урбанистичког пројекта према смерницама Плана.  

Подзона 2г: П=0,04ha 

Намена: туризам 

Планира се: могућност обнављања комплекса и опремања другим садржајима (услужне 

делатности и мањи продајни објекти за сувенире) у циљу повећања атрактивности простора 

који би био део туристичке понуде насељеног места.  

Спровођење: према смерницама Плана 
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ЗОНА 3: П= 1,58 ha 

Земљиште: грађевинско; 

Намена: индустрија и производња  

Планира се: формирање зоне у северном делу обухвата плана (у складу са смерницама из 

Просторног плана града Лесковца). Намењена је индустријским, занатским и пословним 

комплексима, складиштима, сервисима, велепродајним просторима.  

Спровођење: према смерницама Плана  

ЗОНА 4:  П= 10,25 ha 
Земљиште: грађевинско 

Намена: објекати и површине јавне намене 

Планира се: очување и унапређење објеката и површина јавне намене, стварање услова за 

развој спортско-рекреативног туризма; формирање излетишта, пунктова, различитих 

рекреативних путања (едукативних, трим, шетних стаза, итд.) за одмор и рекреацију (у складу 

са конфигурацијом терена). 

 

Подзоне: 4а, 4б, 4в, 4г, 4д,4ђ, 4е, 4ж 

Подзона 4а: П=1,23ha 

Намена: образовање 

Планира се: задржавање комплекса у оквиру сопствених катастарских парцела са могућношћу 

унапређења у складу са потребама, кроз реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију. 

Задржавају се и постојећи терени за мале спортове које су у функцији спортско-рекреативних 

активности школске популације у школском комплексу. 

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 4б: П=0,24ha  

Намена: култура 

Планира се: реактивирање постојећег комплекса дома културе, кроз нову изградњу; 

реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију, уз могућност увођења садржаја из области 

културе, забаве, спорта и рекреације и туризма  (туристички информативни центар, клуб за 

старе, омладински клуб културно-уметничког карактера, разна саветовалишта, дечија 

игралишта, едукативни програми, етно продавница, спортови попут стоног тениса, борилачких 

вештина и др.). Могућа је парцелација комплекса и увођење намене становање на делу 

комплекса - локација за реализацију стамбених пројеката кроз програме стамбене подршке.   

Спровођење: према смерницама Плана за намену култура/ Урбанистички пројекат у случају 

промене намене дела комплекса у намну становање (кроз програме стамбене подршке) 

Подзона 4в: П=0,33ha 

Намена: здравство 

Планира се: задржавање комплекса на постојећој локацији, уз могуће унапређење додатним 

садржајима у складу са потребама. Могућа је изградња, санација, адаптација, реконструкција (и 

доградња) објекта у оквиру предвиђених параметара у циљу изградње садржаја који ће 

допринети квалитету здравствене заштите у складу са важећим правилима у области здравства. 

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 4г (4г1 и 4г2): П=0,20ha 

Намена: администрација и управа 

Планира се: задржавају се постојеће локације и садржаји, са могућношћу њиховог унапређења 

и увођења компатибилних садржаја.  

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 4д (4д1, 4д2 и 4д3): П=0,63ha 

Намена: заједничке блоковске површине за јавно коришћење 

Планира се: дефинисање зелених површина, игралишта, интерних саобраћајних површина, 

паркинга и прилаза. Планира се уређење простора и опремање урбаним мобилијаром. 

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 4ђ: П=0,10ha 
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Намена: насељски парк 

Планира се: проширење постојећег насељског парка на неуређену површину са западне 

стране.  

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 4е: П=6,76ha 

Намена: заштитно зеленило - специјалне намене 

Планира се: 

- у зони петље: зеленило које не смањује прегледност саобраћаја, а има заштитну улогу од 

саобраћаја; 

- у зони гробља: зеленило које има улогу раздвајања намена и заштите функције становања; 

- у зони Рупске реке: зеленило на терену уз нерегулисано корито реке, који је неповољан за 

стамбену изградњу. (Постојећи базен се не задржава као планирана намена из безбедносних 

разлога, јер није предвиђен прелазак далековода преко јавних купалишта.) 

Спровођење: према смерницама Плана  

Подзона 4ж: П=0,76ha 

Намена: спорт и рекреација 

Планира се: - задржавање спортско-рекреативног комплекса што представља једину површину 

са том наменом у обухвату Плана. Укупне површине је 0,76 ha, што за 1088 становника даје 

вредност од 8,1m
2
/становнику, који испуњавапрописане нормативе од 7m

2
/становнику,  тако да 

је могуће да насељено место може у спортско-рекреативном погледу да представља центар 

спортских активности (такмичење у адекватном рангу такмичења, професионално и аматерско 

бављење спортом); 

- унапређење постојећег спортског комплекса опремањем недостајућим садржајима: трибине, 

свлачионице, санитарни чворови, клупске просторије, угоститељски објекти, објекти за 

обављање сродних делатности и др. 

Спровођење: према смерницама Плана. 

 

ЗОНА 5:  П= 18,11ha 

Земљиште: грађевинско 

Намена: објекти и површине саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

Подзоне: 5а, 5б, 5в и 5г 

Подзона 5а: П=0,08ha 

Намена: зелена пијаца 

Планира се: формирање комплекса зелене пијаце на делу комплекса старе школе на 

раскрсници две насељске саобраћајнице. 

Спровођење: израдом урбанистичког пројкта према смерницама плана 

Подзона 5б: П=0,83ha 

Намена: хумано гробље 

Планира се: проширење површине за сахрањивање и опремање гробља недостајућим 

садржајима (капела, плато). 

Спровођење: према смерницама Плана 

Подзона 5в: П=5,75ha 

Земљиште: грађевинско 

Намена: земљиште и објекти у функцији железнице 
Планира се: фазна реконструкција и модернизација железничке пруге у складу са развојним 

плановима "Инфраструктура железница Србије". Земљиште  на коме се налазе капацитети јавне 

железничке инфраструктуре задржава се као земљиште у функцији железнице.  

Спровођење: израдом ПДР-а  

Подзона 5г: П=0,43ha 

Земљиште: грађевинско 

Намена: земљиште и објекти у функцији гасовода -МРС (5г1), одвођења отпадних вода 

(ППОВ) (5г2) и постојеће ТС 35/10kV (5г3). 
Планира се: формирање грађевинских парцела за изградњу МРС-а и постројења за 

пречишћавање отпадних вода.  
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Спровођење: према смерницама Плана 

ЗОНА 6: П=0,86ha  

Земљиште: грађевинско 

Намена: верски комплекс  
Планира се: изградња, реконструкција и адаптација у складу са програмом и потребама  верске 

заједнице; могуће је увођење нових намена: формирање етно комплекса/парка уз изградњу 

објеката у функцији верског комплекса, туризма и едукативне сврхе. 

Спровођење: према смерницама Плана; за формирање етно комплекса/парка неопходна је 

израда урбанистичког пројекта  

ЗОНА 7: П=5,45ha 

Земљиште: водно  

Намена: корита река и потока обухваћена границом плана 
Планира се: 

- за реку Јужну Мораву регулација у зони насеља у склопу израде аутопута Е-75 на коридору X; 

- регулација нерегулисаног дела Рупске реке у обухвату Плана; 

- регулација нерегулисаног дела Аишког потока у обухвату Плана са контакт зоном становања; 

Спровођење: израдом ПДР-а - за регулацију нерегулисаног дела Рупске реке и регулацију 

нерегулисаног дела Аишког потока са делом зоне становања.  

ЗОНА 8: П=4,05ha 

Земљиште: шумско 

Намена: шуме 
Планира се: заштита и очување постојећих шума високе заштитне вредности као добра од 

општег интереса, без промена њене намене и без активности осим оних које су Законом о 

шумама (''Сл. гл. РС'', бр. 30/10, 93/12 и 89/15) предвиђене. 

Спровођење: према смерницама Плана 

ЗОНА 9: П=4,13ha 

Намена: пољопривредно земљиште 

Планира се: очување пољопривредног земљишта на брдовитим неизграђеним деловима 

насеља; пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу (воћњаци, 

виногради, ливаде, пашњаци) и у функцији је заштитног зеленила, уз дозвољену изградњу 

слабог инензитета објеката у функцији пољопривредног домаћинства.  

Спровођење: директно према смерницама из Плана. 

 

2.2.3. Планирана намена површина и објеката и могућих компатибилних намена, са 

билансом површина 

2.2.3.1. Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама  

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 

претежне намене, под условом да делатност не угрожава претежну намену, јавни интерес и 

животну средину.   

Табела 3 - Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама 

        

 

ДОПУНСКА (ПРАТЕЋА) НАМЕНА 
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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).   

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

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

2.2.3.2. Подела земљишта у обухвату Плана 

У обухвату плана је: грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште. 

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, објекти културе, објекти 

државне и градске управе, јавно зелинило, спорт и рекреација, објекти и површине саобраћајне, 

комуналне и остале инфраструктуре. 

У површине остале намене спадају: становање, пословање, привређивање и верски објекти. 

Табела 4 - Биланс планираних површина   

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА(h) % 

Образовање 1,23 1,53 

Здравство 0,33 0,41 

Управа и администрација 0,20 0,25 

Спорт и рекреација 0,76 0,95 

Зеленило Јавне намене 0,10 6,86 8,56 

Ја
в
н

е 
ф

у
н

к
ц

и
је

 

З
ел

ен
и

л
о

 

С
п

о
р

т 
и

 р
ек

р
еа

ц
и

ја
 

З
ел

ен
а 

п
и

ја
ц

а
 

Х
у

м
ан

о
 г

р
о

б
љ

е 

Ж
ел

ез
н

и
ч

к
а 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

О
ст

ал
а 

са
о

б
р

аћ
ај

н
а 

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

О
ст

ал
а 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

С
та

н
о

в
ањ

е 

К
о

м
ер

ц
и

ја
л
н

е 

д
ел

ат
н

о
ст

и
 

И
н

д
у

ст
р

и
ја

 и
 

п
р

о
и

зв
о

д
њ

а 

В
ер

ск
и

 к
о

м
п

л
ек

с
 

В
о

д
н

о
 з

ем
љ

и
ш

те
 

П
о

љ
о

п
р

и
в
р

ед
н

о
 

зе
м

љ
и

ш
те

 

Ш
у

м
ск

о
 з

ем
љ

и
ш

те
 

П
Р

Е
Т

Е
Ж

Н
А

 Н
А

М
Е

Н
А

 

Јавне функције 

(образовање, 

здравсво,управа, 

социјална заштита) 

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

Зеленило - + + -   - + - - - - - - - 

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

Зелена пијаца - + - + - - - + - + - - - - - 

Хумано гробље - - - - + - - + - - - - - - - 

Железничка 

инфраструктура 
- - - - - + + + - - - - - - - 

Остала саобраћајна 

инфраструктура 
- + - - - - + + - - - - - - - 

Остала инфраструктура - + - - - - - + - - - - - - - 

Становање + + + + - - + + + + - - - - - 

Комерцијалне 

делатности 
+ + + + - - - + - + - - - - - 

Индустрија и 

производња 
- + + - - - - + - - + - - - - 

Верски комплекс - + - - - - - + - + - - - - - 

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

Пољопривредно 

земљиште 
- - - - - - - + - - - - - + - 

Шумско земљиште - - - - - - - - - - - - - - + 
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Специјалне намене 6,76 

Дом културе 0,24 0,30 

Железничко подручје са железничком станицом 5,75 7,17 

Саобраћајне површине 11,14 13,89 

Комуналне делатности 

Гробље 0,83 

1,22 1,52 ППОВ 0,31 

Пијаца 0,08 

Јавна блоковска површина 0,63 0,7 

ГМРС 0,12 0,15 

ТС 0,07 0,09 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 28,47 35,61 

Становање 

Вишепородично становање 

 
0,06 

28,87 36,08 

Породично становање 28,81 

Комерцијалне делатности 2,67 3,29 

Индустрија и производња 1,58 1,97 

Верски комплекс 0,86 1,07 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 38,46 46,00 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 66,93 81,60 

Водно земљиште 5,45 6,80 

Шумско земљиште 
У јавној својини 0,24 

4,05 5,05 
У приватној својини 3,81 

Пољопривредно земљиште 4,13 5,15 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 13,63 17,00 

УКУПНА ПОВРШИНА ПГР 80,18 100 

 

2.2.4. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне 

намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услови за њихово прикључење  

2.2.4.1. Површине и објекти јавне намене 

Oбјекти јавне намене, као објекти намењени за јавно коришћење, могу бити у јавној својини и 

одређени су графичким прилозима Плана. Објекти образовања, здравствени објекти, отворени 

и затворени спортски објекти, могу бити и у осталим облицима својине, када представљају 

компатибилну намену основној намени из Плана.    

2.2.4.1.1. Општа правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

Општа правила уређења и грађења за површине и објекте јавне намене састоје се од: 

- правила за парцелацију, 

- правила за регулацију и  

- правила за изградњу. 

Табела 5 – Општа правила парцелације, регулације и изградње површина и објеката јавне намене 

Правила парцелације Величина комплекса мора бити у складу са важећим прописима и 

нормативима за одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у 

објекту.  
Правила регулације и изградње 

Претежна намена (врста и 

намена објеката који се 

могу градити) 

- Тип објекта зависи од његове функције али он мора бити прилагођен 

условима локације; 

- Дозвољена је доградња, реконструкција, адаптација и санација постојећих 

јавних објеката, односно простора, на основу правила и услова овог плана, 

као и прописа, стандарда и норматива за предметну делатност.  

Класа  и намена објеката 

чија изградња  је 

забрањена 

Забрањена је изградња у свим комплексима објеката других намена, који би 

могли да угрозе животну средину и основну намену. 

Положај објекта на 

парцели 

Објекти се на грађевинској парцели граде као слободностојећи - односно 

објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле. 

Максимална 

спратност/или висина 

Спратност  и  тип  објеката  зависи  од  његове  функције  и  мора  бити  

прилагођен условима локације. 
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објеката 

Максимални индекс 

заузетости грађевинске 

парцеле 

Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине 

објеката и површине комплекса сваке намене. 

Озелењавање Озелењавање на комплексима мин. 10%.   

Положај објеката у односу 

на регулацију и границе 

грађевинске парцеле 

Објекат је у односу на границе грађевинске парцеле за новопланиране 

објекте минималано удаљен 3,00 m. 

Најмања удаљеност 

објеката јавне намене до 

објеката на суседним 

парцелама 

Најмања удаљеност новог објекта од стамбених и комерцијалних објеката 

је минимално 4,0m. 

 

Услови за изградњу 

других објеката на истој 

грађевинској парцели 

Дозвољена је изградња помоћних објеката, који су у функцији главног 

објекта. 

Услови и начин 

обезбеђивања приступа 

парцели и простора за 

паркирање и гаражирање 

возила 

За паркирање возила власници објеката обезбеђују простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине или на јавном 

наменском паркингу.  

Архитектонско 

обликовање, 

материјализација, завршне 

обраде, колорит и др. 

По архитектури објекти  јавних намена треба да буду препознатљивији и 

уочљивији од објекта других намена. 

Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим 

окружењем. 

2.2.4.1.2. Посебна правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

Прописују се за сваку појединачну претежну намену/подзону  и важе уз примену општих 

правила за све намене и општих правила за површине и објекте јавне намене. 

Табела 6 – Правила уређења и изградње објеката образовања (подзона 4а) 

Грађевинска парцела 

постојећег комплекса - дефинисана графичким прилогом Плана (у оквиру 

зоне 4 - подзона 4a) 

услови за изградњу нових објеката: 

(учионички простор – мин. 2,00m
2
 по ученику; 

 школски простор – мин. 8,00m
2
/ученику; 

 школско двориште – мин. 20,00 - 25,00m
2 
/ученику)  

Врста и намена објеката 

који се могу градити 

дозвољена је доградња, реконструкција, санација и адаптација постојећих 

објеката у функцији основне школе према условима за изградњу нових 

објеката; 

дозвољена је изградња објекта на парцели у функцији основне намене; 

Максимална спратност 

објеката 

школске зграде: П+2 

фискултурне сале: П 

помоћних објеката (котларнице, просторије за огрев и сл.): П 

Ограђивање транспарентном оградом висине 1,40m са капијом (контролисани улаз);  

Положај објеката у односу 

на регулацију и у односу на 

границе грађевинске 

парцеле 

променљив према графичком прилогу;  

Услови за изградњу других 

објеката на истој 

грађевинској парцели 

могу се градити и помоћни објекти, који су у функцији главног објекта; 

Уређење грађевинске 

парцеле 

школски комплекс се уређује тако да обавезно садржи: школску зграду, 

школско двориште, спортске терене и школски врт; 

Табела 7 – Правила уређења и изградње објеката културе (подзона 4б) 

Грађевинска парцела 

- постојећег комплекса - дефинисана графичким прилогом Плана 

 - у случају увођења намене становање кроз програме стамбене подршке на 

делу комплекса важе правила Табеле 21. 

Врста и намена објеката 

који се могу градити 

- дозвољена је изградња новог објекта; доградња, реконструкција, санација 

и адаптација постојећег објекта; у оквиру објекта културе дозвољени су: 

садржаји  у функцији социјалне заштите одраслих (клуб за старе), 

читаоница, услужне делатности и пословање као пратећа намена; могуће је 

формирање туристичког пункта у објекту или његова изградња на 
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парцели;  

- у случају увођења намене становање на делу комплекса кроз програме 

стамбене подршке важе правила Табеле 21 

Положај објеката у односу 

на регулацију и у односу на 

границе грађевинске 

парцеле 

Према графичком прилогу;  

Услови за изградњу других 

објеката на истој 

грађевинској парцели 

Није предвиђена изградња других објеката на парцели, изузев објекта 

туристичког пункта. 

  

Максимални дозвољени 

индекс заузетости парцеле 

30% 

Максимална спратност 

објеката 

- објекат културе: П+1 

- намене становање кроз програме стамбене подршке: П+2 

Ограђивање 
Грађевинска парцела може се ограђивати живом зеленом оградом или 

транспаретном оградом до висине 1,40m  

Услове и начин 

обезбеђивања простора за 

паркирање возила 

Паркинг се обезбеђује изван габарита објекта надземно на сопственој 

грађевинској парцели; 

Уређење грађевинске 

парцеле 

Партерним уређењем предвидети адекватан урбани мобилијар и пратеће 

садржаје у складу са наменом (могућност за седење, игру и одмор и сл.).  

Табела 8 - Правила уређења и изградње објеката здравствене заштите (подзона 4в) 

Грађевинска парцела 
 постојећег комплекса - дефинисана графичким прилогом Плана (у оквиру 

подзоне 4в);  

Врста и намена објеката 

који се могу градити 

 дозвољена је нова изградња; доградња, реконструкција, санација, 

адаптација постојећих објеката, као и изградња помоћних објеката у 

функцији главног објекта на парцели; 

Положај објеката у односу 

на регулацију и у односу 

на границе грађевинске 

парцеле 

Према графичком прилогу; растојање од границе грађевинске парцеле 5m 

Максимална спратност 

објеката 
три надземене етаже 

Ограђивање 
Грађевинска парцела може се оградити живом зеленом оградом или 

транспарентном оградом до висине 1,40m. 

Табела 9 – Правила уређења и изградње објеката администрације и управе (подзона 4г) 

Грађевинска парцела 
 постојећих објеката (на две локације) - дефинисана графичким прилогом 

плана   

Врста и намена објеката 

који се могу градити 

4г1  

 дозвољена је доградња, реконструкција, санација, адаптација 

постојећег објекта Шумске управе Предејане; 

 дозвољена је изградња нових објеката на парцели основне или 

компатибилне намене; 

- поред основне намене у оквиру грађевинске парцеле  дозвољене су: 

комерцијално-услужне намене и мање прерађивачке делатности у 

функцији шумарства или пољопривреде; 

4г2 

 дозвољена је доградња, реконструкција, санација, адаптација 

постојећег објекта МЗ Предејане; 

 поред основне намене у оквиру постојећих објеката дозвољене 

намене су комерцијално-услужне; 

Максимална спратност 

објеката 
П+1 

Максимални индекс 

заузетости грађевинске 

парцеле 

4г1  60% 

4г2 постојећи 

Ограђивање 
Грађевинска парцела ограђује се живом зеленом оградом или се не 

ограђује; 

Положај објеката у односу 

на регулацију и у односу на 
4г1  

 - у односу на регулацију: према графичком прилогу 

 - у односу на границе грађевинске парцеле: минимум 2m  
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границе грађевинске 

парцеле 4г2 

 - у односу на регулацију: према графичком прилогу 

 - у односу на границе грађевинске парцеле: објекат се поклапа са 

границом грађевинске парцеле 

Табела 10 - Јавне блоковске површине (подзона 4д) 

Грађевинска парцела дефинисане  су графичким прилогом плана на три локације у подзони 4д 

Врста и намена објеката 

који се могу градити 

У све три целине подзоне формираће се зелене поршине које се могу 

користити у функцији одмора становника; 

4д1 - задржава се аутобуско стајалиште и предвиђа: јавни паркинг за 

потребе вишепородичног стамбеног и пословног објекта, простор за миран 

одмор, дечија игралишта, економски простор, пешачке стазе и комуналне 

површине;  

4д2 - предвиђа се јавни паркинг за потребе вишепородичног стамбеног 

објекта, простор за миран одмор, дечија игралишта, економски простор, 

пешачке стазе и комуналне површине;  

4д3 - на делу целине источно од државног пута предвиђа се јавни паркинг 

за потребе јавних функција (поште, МЗ, зелене пијаце), економски простор, 

пешачке стазе и комуналне површине.   

Ограђивање Грађевинска парцела се не ограђује 

Архитектонско обликовање 

Основна намена јавне блоковске површине је побољшање животне 

средине и микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за 

целодневни одмор становника.  

Простор за миран одмор треба да има површину од око 20m
2
 (по 

нормативу 0,1m
2
/по становнику), удаљен од спортских и економских 

простора и изолован густим дрвенасто-жбунастим засадима. Дечије 

површине за игру се формирају по нормативу 0,8-1,0m
2
/по становнику 

блока, и лоцирају се на територији зелене површине на око 10m од 

стамбених зграда, у чијем саставу могу бити мањи спортски терени и 

мобилијар, пешчаник и другу сложенија опрема. Типови економских 

простор/платоа могу бити: плато за сушење рубља (у целинама 4), плато за 

смеће (око 10m
2
) и др. Они су одвојени зеленим засадима ради њихове 

визуелне изолације.  

Што се тиче избора врста засада и њиховог распореда неопходно је да 

дрвеће буде удаљено на 5m од зграде, ширина појаса око зграде са улазних 

страна је 6-9m, а са бочних мин 3m. Високо лишћарско дрвеће планира се 

по ободу ради стварања визуелног тампона заштите према железничкој 

прузи (на локацијама 4д1 и 4д2). Не дозвољава се садња високог дрвећа у 

блоку јер би загушио простор и отежао проветравање, углавном 

предвиђамо високо шибље, које апсорбује прашину и пригушује звук. 

Већи део зелених површина је отворен, тј само са травнатом вегетацијом , 

а однос лишћара према четинарима је 3:1. 

Као застор за пешачке површине препоручује се употреба бетонских или 

камених плоча.  

 

Спорт и рекреација 

Поред изграђеног спортско-рекреативног комплекса, у планском периоду треба активности усмерити ка 

реконструкцији и осавремењавању 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. Спортски објекти као потпуно нови садржаји могу бити у јавном или приватном власништву. 

Спортско-рекреативне центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или селективни 

(клупски) режим коришћења. 

Прописују се општи услови уређења и грађења подразумевајући спорт и рекреацију као допунску 

делатност, такође, дају се општа и посебна правила за подзону 4ж појединачно: 

Табела 11 – Правила уређења и изградње објеката у функцији спорта и рекреације  

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле,  

као и минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

 Спортски објекти као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

(становање, пословање, 

јавне функције, радна 

Минимална величина грађевинске парцеле једнака је минималној 

парцели основне намене.   

Грађевинску парцелу/комплекс оређује врста спортских 

активности за чије потребе се она формира пројектом 

парцелације/препарцелације. 



 

 

 

25 

 

зона, зеленило) 

подзона 4ж Грађевинска парцела - целина 4ж  дефиниса је графичким 

прилогом плана. 

Врста и намена објеката који се могу градити 

 Спортски објекти као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

(становање, пословање, 

јавне функције, радна 

зона, зеленило) 

Дозвољена је изградња: 

- спортских објеката отвореног типа: рукомет, мали фудбал, 

кошарка, одбојка, трим стазе, отворена клизалишта и сл;  

- спортских објеката затвореног типа - објекти који 

представљају функционалну целину са инсталацијама и опремом, 

намењени за обављање одређених спортских активности: 

надкривени терени, спортске хале, балон сале, фитнес, аеробик 

центри, теретане, терени за борилачке спортове, куглане, и сл; 

- специјализованих објеката - објекти изграђени и конципирани 

у складу са захтевима одређене спортске дисциплине или гране 

попут стрелишта, фудбалског стадиона, гимнастичке дворане, 

базена и сл. уз обавезну разраду Урбанистичким пројектом.  

У циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се 

могућност формирања комплекса мањих аква-паркова у оквиру 

компатибилних намена, уз обавезну разраду комплекса 

Урбанистичким пројектом. 

Дозвољена је изградња пратећих објеката у функцији спортског 

објекта: санитарни простор, гардероба, справарница, клупске 

просторије, трибине и др. 

Дозвољено је уређење зеленилом, изградња одговарајућих 

пратећих објеката саобраћајне, комуналне и остале 

инфраструктуре 

Допунска намена су: угоститељство, комерцијалне услуге, 

административне услуге, специјализовани клубови или школе 

спорта и друге сродне активности. 

Услови за доградњу, 

реконструкцију, санацију и 

адаптацију постојећих 

објеката - подзона 4ж 

Доградња, реконструкција, санација и адаптација постојећих 

објеката врши се у складу са прописаним условима, а ради 

осавремењавања према важећим прописима и стандардима. 

- Могућа је реконструкција главног објекта у комплексу -

отвореног фудбалског терена, савременим материјалима. 

Постојећи габарит (53x99m) може се прилагодити правилима 

фудбалске игре FIFA и комисије за стадионе и игралишта ФСС до 

следећих димензија: ширине: од 45 до 65 m (до 53 m у овом 

случају); дужине: од 90 до 105 m (до 99 m у овом случају). 

Услови за изградњу нових 

објеката - подзона 4ж 

- Дозвољена је изградња пратећих објеката у функцији спортског 

објекта - санитарни простор, гардероба, гледалишта/трибине 

(отворене или надкривене надстрешницом); недостатак бављења 

другим спортовима може бити отклоњен и уметањем нових 

садржаја у постојећи комплекс уколико су сродни, на пр. 

атлетика; 

- Дозвољено је надкривање терена и пратећих садржаја /трибина, 

и остало/ посебном кровном конструкцијом –надстрешницама или 

изградња балон сале (у функцији заштите од сунца и 

атмосферских падавина); 

- Дозвољена изградња угоститељског објекта и административно-

техничких објеката са садржајима неопходним за функционисање 

комплекса (билетарница, свлачионице, санитарни блок, 

магацински простор, административне просторије и сл). 
Максимална спратност/или висина објеката 

 Спортски објекти као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

- хале, балон сале: П (макс. висине 12m); 

- пратећих објеката у функцији спортског објекта: П+Пк 

 4ж - гледалишта/трибине, хале, балон сале: П (макс. висине 12m); 

- пратећих објеката у функцији спортског објекта: П+Пк 
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Максимални индекс заузетости 

 

Спортски објекти као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

40% (у обрачун индекса заузетости узимају се у обзир објекти 

високоградње и базени, не урачунавају се партерни објекти: 

спортски терени и игралишта). 

 4ж 40% (у обрачун индекса заузетости узимају се у обзир објекти 

високоградње, не урачунавју се партерни објекти: спортски 

терени и игралишта). 

Ограђивање 

 

Спортски објекти као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

Грађевинска парцеле ограђује се транспаретном оградом до 

висине 1,40m изузетно живом зеленом оградом или може остати 

неограђена у случају да чини функционалну целину са суседном 

јавном површином, зеленилом и сл. 

 4ж Комплекс се уређује као затворен /ограђен са контролисаним 

улазом. Грађевинска парцела ограђује се транспаретном оградом 

до висине 1,40m. 

 

Услове и начин обезбеђивања простора за паркирање возила 

 

Спортски објекти као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

Паркинг решити у оквиру грађевинске парцеле. 

 4ж  На јавној површини дуж саобраћајнице. 

Положај објекта у односу на 

регулацију - најмања дозвољена 

удаљеност објекта од границе 

парцеле 

Објекат се поставља на растојању од регулационе линије - према 

дефинисаној грађевинској линији на графичком прилогу. 

Уређење грађевинске парцеле 

 

Спортски објекати као 

компатибилна намена у 

оквиру других намена 

Слободне површине треба да буду уређене, а учешће зелених 

површина у комплексима треба да буде минимум 10% у 

зависности од његове величине.  

 4ж Комплекс се опрема  урбаним мобилијаром. Спортско-

рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро 

повезане са осталим зонама планираног подручја.  

Дозвољено је уређење зеленилом, изградња одговарајућих 

пратећих објеката саобраћајне, комуналне и остале комуналне 

инфраструктуре. 

 

 
2.2.4.2. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре 

2.2.4.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

Планирана саобраћајна мрежа је у већем делу насеља усклађена са већ реализованим 

улицама. Главна насељска саобраћајница остаје улица Маршала Тита, која се поклапа са 

правцем пружања пута IIA број 232 Предејане – Рупље – Црна Трава. Ранији магистрални пут 

М-1, је по последњој Уредби  о категоризацији путева категорисан као државни пут IIA број 

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

Бујановац – државна граница са БЈР Македонијом, је транзитна саобраћајница, на коју се 

прикључује насеље Предејане. На простору обухваћеним планом на ову саобраћајницу нема 

других прикључака. Примарну саобраћајну мрежу чини и улица 7. јула, која је деоница 

општинског пута за село Предејане, улица Омладинских бригада и улица која се покалпа са  са 

правцем пружања пута IIA број 232 Предејане – Рупље – Црна Трава према. Габарити улице на 

примарној мрежи се углавном задржавају. Корекције на мрежи су следеће: 

- на транзитној саобраћајници изливна трака из правца Владичиног Хана се продужава из 

безбедносних разлога; 

- на улици Маршала Тита тротоари се проширују у минималној ширини од 1,5m. 

Изграђени објекти породичног становања који су делимично у заузећу катастарске парцеле 

државног пута IIа реда бр. 232 на КП бр.517 КО Предејне (варош) су регулационом линијом 

издвојени од грађевинске парцеле пута и могуће је озакоњење објекта уз предходну израду 

Пројекта парцелације у складу са Законом. Уколико је габаритима породичних објеката 

угрожена ширина тротоара и мања је од 1,50m, објекти се не могу озаконити. 
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У складу са разноликошћу секундарне саобраћајне мреже, у делу насеља где је формирана зона 

породичног становања источно од улице Омладинске формирају се улице, које могу 

задовољити стандарде; на осталом делу, где се насеље стихијски развијало, габарати 

саобраћајница су ограничени положајем постојећих стамбених објеката. Велики број 

саобраћајница се слепо завршава, углавном без окретница и служе као пролази до парцела. 

Саобраћајнице изводити асфалтним застором, док се на тротоарима могу постављати и 

бетонске плоче.   

Услове за изградњу нових саобраћајних прикључка на јавни пут издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, осим за прикључке на државне путеве, уз следеће услове: 

- Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од 

најмање 11,50 t на осовини).  

- Коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 42. и 43. Закона о 

јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018 i 95/2018). 

Бициклистички саобраћај је умереног интезитета, па узимајући у обзир и остала ограничења 

нису планиране посебне траке или стазе за бициклисте. Бициклистички саобраћај ће се одвијати 

искључиво коловозом. Елементи хоризонталне и вертикалне регулације су дати у графичком 

прилогу, координатама осовинских тачака и попречним профилима.  

У Предејану се не планира изградња аутобуске станице већ ће се ова саобраћајна функција 

обављати преко проширеног аутобуског стајалишта у централној зони насеља, непосредно уз 

улицу Маршала Тита. На подручју Плана се задржавају аутобуска стајалишта испред мотела и 

непосредно у петљи за правац према Врању.  

Заштита јавне железничке инфраструктуре 

Посебни услови 

Планским решењем пружно земљиште задржава се као јавно грађевинско земљиште, уз 

задржавање постојеће намене за железнички саобраћај и реализацију развојних планова 

железнице. На простору око железничке станице дозвољава реконструкција и доградња 

комплекса, а у складу са потребама и плановима надлежног предузећа. 

Саобраћајнице парлелне са пругом формирају се на растојању већем од 8m - од осовине 

најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута, тако да се између њих могу 

поставити сви уређаји и постројења потребних за обављање саобраћаја на прузи и путу. 

Саобраћајница на КП бр.503 КО Предејане (варош) и на КП бр.694 и 695 КО Кораћевац, - 

прилази до изграђених објекта породичног становања, због просторног ограничења формирају 

се на земљишту чији је корисник ЈП "Железнице Србије", као уређење земљишта у државној 

својини - на растојању већем од 8m - од осовине најближег колосека. 

Нови укрштаји саобраћајница са железничком пругом у нивоу се не планирају. Постојећи 

путни прелази у обухвату плана се задржавају као неопходни за функционисање саобраћајне 

мереже у обухвату плана и саобраћајни токови се усмеравају на њих (у km 311+727 и km 

312+001). 

У појасу од 25m рачунајући од осе колосека предметне железничке пруге, не планира се 

изградња нових објеката који нису у функцији железничког саобраћаја. Незнатан број 

постојећих изграђених објеката породичног становања је задржан, уз обавезу локалне 

самоуправе да предузме све мере заштите објеката од негативног утицаја одвијања железничког 

саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и објеката...), уколико постоји штетни 

утицај услед близине железничке пруге. 

У заштитном пружном појасу, на удаљености 50m од осе колосека предметне пруге, не 

планирају се објекти у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и 

експлозивних производа, постројења и други слични објекти.  

Заштитни зелени појас могуће је планирати на растојању од 10m од пружног појаса, односно 

16-18m од осе колосека. 

Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање отпада, смећа, као и 

изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не сме се садити високо дрвеће, 

постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и справе које бојом, 
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обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у 

забуну раднике у вези значења сигналних закона. 

У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за 

осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, канализације и цевоводи и 

други водови и слични објекти и постројења на основу издате сагласности управљача 

инфраструктуре, која се издаје у форми решења.  

Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке 

пруге или ван границе железничког земљишта.  

Укрштај водовода и канализације са железничком пругом планирати под углом од 90°, изузетно 

се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге 

мора износити минимум 1,80m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице 

заштитне цеви цевовода. 

На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14) „Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за 

изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, 

услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 

објекту. У складу са тим,  сви остали елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница 

као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 

гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних 

техничких услова „ Инфраструктура железнице Србије“ а.д. кроз обједињену процедуру.   

Општи услови 

Железничко подручје је земљишни простор на коме се налази железничка пруга, објекти, 

постојења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, (простор испод 

мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела). 

Железничка инфраструктура обухвата:доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне 

колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала 

постројења и уређаји на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим 

земљиштем и остале објекте на на железничким службеним местима који су у функцији 

организовања и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, 

пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12m, односно 14m код далековода 

напона преко 220kV, рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и 

изграђени путни прелаз код укрштања инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе 

стране колосека у ширини од три метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор 

између колосека када се на путном прелазу налази више колосека. 

Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, 

рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 

14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, 

распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, 

инсталације и проступно-пожарни пут до најближег јавног пута.  

Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, рачунајући 

од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки 

развој капацитета инфраструктуре.   

Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, 

рачунајући од осе крајњих колосека. 

Паркирање 

Потребан број паркинг места одређује се у складу са наменом, према следећој табели. 

Табела 12 – Нормативи за паркирање или гаражирање по наменама 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Број паркинг 

места  

Становање вишепородично  стан 1 
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породично стан 1 

Администрација, 

образовање, спорт, 

привређивање, занатство  

управно-административни објекат 70 

m2 

запослен 

1 

основна школа, вртић 1000m2 

 
15 

спортски објекти 40 посетиоца  1 

занатске радње 60-80m2 

запослен 

1 

3-5 пословни простор 45-60m2 

запослен 

1 

7-9 производни, магацински и индустријски 

објекат 
200m2 1 

трговина на мало/пекара/воденица 100m2 1 

Угоститељство 
угоститељски објекат 8-12 столица 1 

хотел/хостел 10 кревети 1 

Здравство  

објекти 

Амбуланте 30-70m2 

запослени 

1 

3-7 Апотека 30-45m2 1 

Нивелационо решење 
Нивелационо решење изведених улица се задржава или се врше незнатне корекције на 

нивелетама. Код израде нивелационог решења нових улица поштовати нивелете реализованих 

улица. Новопланиране улице реализовати са падовима који не би требало да буду испод 0,5% 

(изузетно 0,3%), са одвођењем атмосферских вода у канализацију, односно у зелене површине 

свуда где је то могуће. Максимални подужни падови су до 12%.  

Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасом државног пута се  задржавају, а 

нове се планирају на простору тротоара. При евентуалном укрштању морају се постављати у 

заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 1.35m рачунајући од најниже коте 

коловоза до горње ивице заштитних цеви. 

2.2.4.2.2. Комунална инфраструктура   

Водовод-снабдевање водом  

Имајући у виду постојеће стање планира се изградња дистрибутивне водоводне мреже у већем 

делу насеља тако да се она уклопи у планирану регулацију. 

Имајући у виду конфигурацију терена техничком документацијом ће се одредити положај и 

капацитет постројења за повишење притиска у водоводној мрежи како би се омогућило 

водоснабдевање што већег броја корисника на подручју Плана здравом пијаћом водом. 

Такође техничком документацијом ће се утврдити потребе проширења свих објеката 

водоснабдевања на овом подручју. 

 

Правила грађења 

Минимална дубина укопавања цевовода је 1 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 m. Препоручује се постављање 

хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната. 

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

прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 

При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и 

хоризонталном одстојању појединих инсталација. 

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 

1,5  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 постојећу или 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. 
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Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода  

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

терена, планира се градња канализационе мреже на подручју Плана где она не постоји и где 

конфигурација терена то дозвољава и градња ППОВ (постројење за пречишћавање отпадних 

вода). Након пречишћавања у ППОВ отпадне воде се испуштају у реципијент –реку Јужну 

Мораву. 

Комуналне отпадне воде из објеката који се налазе на подручју Плана где, имајући у виду 

конфигурацију терена, није планирана канализациона мрежа, одводиће се у водонепропустне 

септичке јаме затвореног типа. 

Атмосферске воде се одводе у слободну зелену површину. Није дозвољено њено упуштање у 

канализациону мрежу. 

 

Правила грађења  

Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити на 

основу хидрауличког прорачуна.  

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 

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

воде из објеката који се прикључују. 

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 m. 

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. 

Планирана инфраструктурна зона у оквиру које се формира постројење за пречишћавање 

отпадних вода je са прилазном саобраћајном и осталом инфраструктуром и појасом заштитног 

зеленила према насељеном месту. У оквиру ове инфраструктурне зоне градиће се само објекти 

који су у функцији ППОВ (трафо станица, помоћне просторије за депоновање неопходног 

хемијског материјала, канцеларијски простор и др.).  

2.2.4.2.3. Енергетска инфраструктура 

2.2.4.2.3.1.Електроенергетска инфраструктура 

Планским решењем циљ је обезбедити довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање 

електричном енергијом свих потрошача, повећати енергетску ефикасност код дистрибуције и 

потрошње енергије и заштитити постојеће и планиране коридоре енергетске инфраструктуре. 

Објекти и мрежа 110kV. Планирана је реконструкција далековода 110kV (у складу са    

Просторним планом подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског 

далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III). 

Објекти и мрежа 35kV. Планира се реконструкција стубова и далековода 35kV далековода 

"Грделица - Предејане". Дозвољена је реконструкција уз доградњу (проширење) постојеће 

трафостанице. 

Објекти и мрежа 10kV. Постојеће ТС 10/0,4kV се задржавају са повећањем снаге до 

могућности објекта. 

Код индустријских комплекса дозвољено је лоцирање ТС на комплексу, уз могућност 

директног прикључења у ТС одговарајућим кабловским водовима потребног пресека. 

Локације и грађевинске парцеле планираних ТС на јавном земљишту у складу са потребама 

биће одређене израдом ПДР-а (или Урбанистичког пројекта). 

Предвиђа се могућност изградње подземних и надземних водова 10kV. Надземне водове 

градити мешовито (10kV и 0,4kV на истим стубовима). Подземне водове полагати у профилима 

постојећих и планираних саобраћајница, у тротоару, изузетно у коловозу (код уских профила 
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саобраћајница и саобраћајница без тротоара). Каблови се могу полагати и испод зелених 

површина ако је то неопходно. 

Елелктроенергетска мрежа полаже се најмање 0,5m од темеља објеката и 0,5m од коловоза. 

Дубина укопавања износи 0,8m. 

НН мрежа. За изградњу нове НН мреже задржава се постојећа концепција.  

Заштитити постојећих и планираних коридора енергетске инфраструктуре 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, 

техничким и другим прописима не могу се градити објекти, засађивати дрвеће и друго растиње.  

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове са обе стране вода од крајњег фазног 

проводника износи: 

- за напонски ниво 10kV - за голе проводнике 10m; 

- за напонски ниво 35kV - 15m 

- за напонски ниво 110kV - 25m. 

У коридорима постојећих далековода и постојећим трансформаторским станицама дозвољена 

је санација, адаптација и реконструкција. 

Препорука и технички услови заштите 110kV 

У случају градње испод или у близини далековода потребна је сагласност "Електромрежа 

Србије" на: 

 Елаборат о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода; 

 Елаборат утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног 

материјала (овај утицај за цевоводе анализира се на максималној удаљености до 1000m 

од осе далековода); 

 Елаборат утицаја далековода на телекомуникационе водове (Елаборат се не разматра у 

случају да се користе оптички каблови; утицај далековода на телекомуникационе 

водове анализира се на удаљености до 3000m од осе далековода). 

Препорука је да се било која нова изградња објекта планира ван заштитног појаса далековода 

како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном 

појасу далековода. Препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће 

инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12m. 

Остали општи технички услови: 

 Приликом извођења радова и приликом експлоатације планираних објеката, водити 

рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике 

далековода; 

 Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може 

приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода; 

 Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода; 

 Нисконапонске, телефонске и др. прикључке извести подземно у случају укрштања са 

далеководом. 

2.2.4.2.3.2. Јавна расвета 

 Јавна расвета поставља се на постојећим  бетонским стубовима нисконапонске мреже, 

али се може постављати и на независне стубове који се користе искључиво за светиљке 

јавне расвете.  

 Јавна расвета примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а број стубова, 

светиљки, врста светиљки и др. одређује се техничком документацијом.  

 Јавну расвету, са стубовима и прикључним водовима, изводити по фактичком стању 

саобраћајнице до реализације планираних габарита саобраћајница. 

 2.2.4.2.3.3. Топловод  

Ширење топловодне мреже на објекте друге намене се не предвиђа. Дозвољена је доградња, 

реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката и мреже. 
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2.2.4.2.3.4. Гасовод  

Према густини насељености, у складу са поделом на 4 класе локација, део насељеног места који 

се налази у заштитном појасу гасовода припада III класи локације. Планира се изградња МРС-а 

преко кога би се извршило повезивање насељеног места са трасом разводног гасовода.  

Правила грађења 

Минимално неопходно растојање приликом укрштања гасовода са подземним линијским 

инфраструктурним објектима је 0,5 m, мерено од ближе ивице цеви. 

Минимална растојања путева од разводног гасовода у случају паралелног вођења рачунајући од 

спољне ивице земљишног појаса износи за некатегорисане путеве 2 m. 

У заштитном појасу разводног гасовода (појасу контролисане изградње) се не дозвољава 

промена утврђене класе локације, односно густине становања и спратности планираних 

објеката.  Дозвољена је реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката, као и 

доградња постојећих и изградња нових, до максималне спратности постојећих објекта у зони.  

Покривање подручја Предејана гасоводном мрежом средњег и ниског притиска оствариће се у 

складу са потребама кроз израду Плана детаљне регулације или Урбанистичког пројекта.   

2.2.4.2.3.5. Обновљиви извори енергије 

У области обновљивих извора енергије могуће је користити енргију сунца. Енергија се може 

користити за сопствене потребе или предавати електромрежи. Дозвољено је постављање 

соларних колектора и фотонапонских панела на крововима објеката:  

 јавне намене (школа, здравствена станица, дом културе и др.); 

 остале намене (мотел, објекти породичног и вишепородичног становања, пословања, 

помоћни објекти и др.). 

Изградња фотонапонских електрана и хидроелектрана као посебних комплекса се не предвиђа. 

2.2.4.2.4.Телекомуникациона инфраструктура 

2.2.4.2.4.1. Комуникациони системи  

У постојећим и планираним саобраћајницама у оквиру регулације предвиђа се полагање 

подземних бакарних или оптичких каблова и тамо где нису приказане у графичком прилогу 

Плана инсталације а има се потребе за њом. У прелазима саобраћајница предвиђа се полагање 

телекомуникационих канализационих пластичних цеви код сваке раскрснице и прикључка 

путева. 

Правила грађења 

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 90°. Код паралелног вођења са 

електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV минимално одстојање мора бити 

0,50m. Код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално 

одстојање мора бити 1,0m. Код укрштања са електроенергетским кабловима минимално 

вертикално растојање је 0,50m изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 90
о
 а 

минимално 30
о
; у случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се 

провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m. Код паралелног вођења са 

водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом минимално растојање мора бити 1,0m, а 

код укрштања минимално растојање је 0,50m а угао укрштања што ближи 90°. 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 m, на правцу саобраћајнице 

без укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није предвиђена 

за изградњу стамбених, привредних или пословних објеката, онда се само једном страном 

предвиђа ТК коридор. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно 

је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20-Ø40 за провлачење оптичких каблова у 

приступној мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са 
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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 

Упутства ЗЈПТТ -ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.) 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 

пословни простор корисне површине око 15m
2
 опремљен електроенергетским прикључком. Он 

се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. Уколико се 

гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно предвидети локације у 

тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из разлога непрекорачења 

максималних дужина претплатничких петљи.  

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене  кабинете 

типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђене бетонска постоља 

димензија 344x130x105cm. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cm или 

280cm. Саставни део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем 

преноса. Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, имају свој посебан прикључак и 

мерно место које се монтира уз кабинет. Локација outdoor  кабинета задовољава услове да је 

осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним и другим ризицима.  

На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 

потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање 

оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 

оправданост оваквог начина решавања приступне мреже -као привремено решење где не 

постоје услови за кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се 

коришћење CDMA технологије за бежичне приступне мреже. 

Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 

приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 



 

 

 

34 

 

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 подручију 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). 

2.2.4.2.4.2. Мобилна телефонија 

Антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на новим 

стубовима или на објектима (кровне и горње фасадне површине објеката,  уз обавезну 

сагласност власника, односно корисника објекта)  при чему треба предвидети изградњу 

оптичких приводних каблова до њихових локација. 

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 решењем. Уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера 

размотрити могућност заједничке употребе.  

Базна станица за смештај објекта мобилне телефоније изграђена у облику комплекса, у коме се 

поставља антенски стуб са антенама, док се на тлу постављају контејнери базних станица, може 

се градити  у подзонама означеним са 9, 8, 3, 2а1, изузетно у ретко изграђеним деловима зоне 1. 

Комплекс мора бити ограђен. Максимални индекс заузетости парцеле је 50%. До комплекса   

мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3m до 

најближе јавне саобраћајнице.  

2.2.4.2.4.3. КДС  

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 

породичног становања могуће је постављање каблова на постојеће надземне стубове, који су 

делови надземне нисконапонске, телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз 

претходну сагласност власника стубова. У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и 

примену свих техничких прописа и норматива из ове области постављање каблова на фасадама 

објеката, али тако да су што мање уочљиви. Оптичка канализација може се изводити и тамо где 

графички није представљена, а има се потребе за њом. 

 

2.2.4.2.5. Остале комуналне делатности  

2.2.4.2.5.1. Пијаца (подзона 5а) 

Табела 13 – Правила уређења и изградње зелене пијаце 

Грађевинска парцела 

Формира се израдом пројекта препарцелације уз државни пут II реда од 

КП бр.346 и дела КП бр.345/1 КО Предејане (варош), према графичком 

прилогу; 

Функционална 

организација (основни 

елементи пијаце) 

– улазни плато, 

– плато за стационарне или покретне тезге, 

– чесма, санитарни чвор и простор за одлагање смећа; 

Врста и намена објеката 

који се могу градити 

Поред основних елемената зелене пијаце дозвољена је изградња: 

административног и комерцијалног простора  у функцији развоја пијачне 

делатности (продаја производа од млека и сл.);  

Максимална спратност/или 

висина објеката 

Макисмална спратност је П+1; максимална висина надстрешнице је 6m; 

Максимални индекс 

заузетости грађевинске 

парцеле 

30%; 

Ограђивање 
Грађевинска парцела ограђује се транспарентном оградом до висине 

1,40m, са капијом; 

Положај објеката у односу Минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије је 3,0m; 
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на регулацију и у односу на 

границе грађевинске 

парцеле 

 

Услове и начин 

обезбеђивања простора за 

паркирање возила 

Паркинг се може обезбедити на сопственој парцели или на јавном 

наменском паркингу по утврђеном нормативу; 

Архитектонско обликовање 

 

Пијаца према основној архитектонској форми може бити: отворена или 

полуотворена; Својим изгледом, материјализацијом и волуменом, објекат 

не сме да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења; 
Плато са стационарним тезгама може се наткрити посебном кровном 

конструкцијом у функцији заштите од сунца и атмосферских падавина.  

Димензија продајне површине пијачне тезге је 2,00m х 1,00m, а 

манипулативна површина у експлоатацији једне тезге износи око 8m². 

2.2.4.2.5.2. Гробље (подзона 5б) 

Процена временско-просторног капацитета са демографском анализом 

Број становника је 1088. Стопа морталитета у промилима 14,8. Метод Швенкела, по којој се одређује 

потребни капацитет гробља за проширење: 

K 

Број гробних места: G= ---------x S x T x 1.25 

1000 

K – стопа морталитета (број умрлих годишње на 1000 становника);S - број становника; T – ротациони 

турнус. 

Број гробних места: G= 20,13 

Површина парцеле PP= GmxG;  

PP=8,5 m² x 20,13; PP=171,1 m²/годишње, укупно 0,34 ha/ 20 година 

Површина гробља за проширење рачунајући и саобраћајнице и заштитно зеленило: PG= PP+2/3PP; PG= 

285,2 m²/годишње; PG= 0,57 ha/ 20 година 

Површина гробља за проширење рачунајући са минималном површином:  

PP=4,5 m² x 20,13; PP=90,6 m²; Површина гробља PG= PP+2/3PP; PG= 151m²/годишње; PG= 0,3 ha/ 20 

година 
Према нормативу из Просторног плана града Лесковца површина гробља - 4 m²/становнику – 4352m², 

односно ако је то око 70% од бруто површине укупно би проширење износило око 0,6 ha. 

Према броју сахрана годишње (Извор - Републички завод за статистику) у просеку 15x 8,5m²x20 година, 

потребно за 20 година -2550m
2
, плус 2/3 површине износи 0,8ha за проширење постојећег гробља, у 

следећем периоду поред постојећег 0,56 ha укупно би износило 1,36 ha. 

Према три методе процене (Швенкелова, норматив из ПП и емпиријска) (чији се резултати слажу), 

Планом је потребно омогућити проширење од 0,85ha, укупна површина парцеле источно од комплекса 

цркве (са постојећом површином) је 1,02ha, а обухватајући и одвојену парцелу гробља јужно од 

комплекса цркве - површина је 1,33ha. 

Табела 14 – Правила уређења и изградње хуманог гробља 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле 

Минимална површина јединствене грађевинске парцеле јавног 

грађевинског земљишта гробља одређена је искључиво према 

потребама корисника - процене временско-просторног капацитета са 

демографском анализом.  

Грађевинска парцела дефинисана је Планом и формира се израдом 

пројекта препарцелације (у циљу прецизног разграничења намена).  

Није неопходно формирање грађевинске парцеле за изградњу  

пратећих објекта, дозвољена је изградња у оквиру планом дефинисане 

грађевинске парцеле са наменом гробље.  

 Гробље на парцелама: КП бр. 4493/1, 

4495, 4493/2, 4502/1, 4498/3, 4498/1, 

4502/9, 4502/8, 4504, 4507 КО 

Предејане (село). 

Укупна површина - 10181m²  

проширење - 2619 m² 

површина за сахрањивање - 7125m², заштитно 

зеленило 2495m², објекти 164m², интерна стаза 

396m²; 

Гробље на парцели КП бр. 65 КО 

Предејане (варош) 

Укупна површина - 1149m²  

прошење 318m² 

Претежна намена (врста и 

намена објеката који се могу 

градити) 

- површине за сахрањивање (гробна поља, пешачке стазе и колско-

пешачке  интерне саобраћајнице);  

-објекти и површине у функцији гробља (опроштајно-церемонијални 

трг и објекти за вршење погребних и пратећих делатности); 

- зеленило; 
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- урбани мобилијар.  

 Површине за 

сахрањивање 

Дозвољено је постављање споменичког обележја; дозвољено је 

постављање клупa зa oдмoр поред гробних места. 

 Објекти за вршење 

погребних и пратећих 

делатности 

У оквиру објеката могу се планирати капеле, меморијални део за 

обављање обреда, сала за комеморацију и опела, расхладна комора, 

просторије за посебне врсте сахране и пратећи садржаји. Дата је 

могућност обављања обреда и церемонија за друге вероисповести и 

друге националне мањине осим већинске православне популације. 

Планира се на делу КП бр 4502/1 КО Предејане (село).  

Постоји могућност изградње капеле на комплексу верског објекта на 

КП бр. 4493/1 КО Предејане (село). Градиће се само једна капела од 

понуђене две локације. 

Компатибилне намене: административне намене - службени део 

(управа, шалтерска служба, канцеларије, пријем странака, архива, и 

сл); комерцијалне делатности (продаја венаца, цвећа, свећа и сл); као и 

економско-технички део.  

Опроштајно-

церемонијални трг 

Планиран је за окупљање испред објеката за вршење погребних и 

обредних делатности - на делу КП бр 4502/1 КО Предејане (село), уз 

објекат и прилазну саобраћаницу. 

Класа и намена објеката чија 

изградња  је забрањена 

Нису дозвољени објекти чија намена није међу напред наведеном. 

На простору за сахрањивање није дозвољена изградња било каквих 

других објеката (мале капеле и сл.), као ни надстрешница над гробним 

местима.  

Максимална спратност/или 

висина објеката 

Објекти за вршење 

погребних и пратећих 

делатности 

П, макс. 5m 

Максимални индекс заузетости 

грађевинске парцеле 

10% (у обрачун индекса заузетости улазе само објекти високоградње, 

односно објекти за вршење погребних и пратећих делатности)  

Ограђивање Гробље мора бити ограђено, а по потреби и чувано. Ограда се 

поставља око целог комплекса гробља, са једним или два улаза/излаза, 

како би се лакше контролисао приступ. Ограда се формира као зидана 

ограда до висине од 0,9 m рачунајући од коте тротоара или 

транспарентна ограда до висине од 1,4 m. Може бити комбинована са 

висином подзида у који се анкерује конструкција од челичних цеви 

која носи мрежу од 0,4 m, а укупна висина ограде је 1,4 m. Пожељно је 

да уз транспарентну буде и жива ограда чија је висина такође до 1,4 m 

Архитектонско обликовање 

површине за сахрањивање 

 

 

Гробна поља - површина за сахрањивање је подељена на гробна поља 

у којима се предвиђа сахрањивање у гробном месту. Гробна поља чине 

гробни редови, односно низови гробних места. Није дозвољено 

ограђивање гробних поља. У појединачним пољима је могуће више 

типова сахрањивања у зависности од потребе, гробна поља нису 

подељена по типу сахрањивања. Највећа досад исказана потреба је за 

гробним местима за класичан, земљани укоп за двојна места. 

Препоручено је предвидети ортогоналан распоред гробних места ради 

оптималне искоришћености земљишта, уз једноставније обележавање 

на терену и истовремено максимално озелењавање међупростора. 

Гробна места - основни елеменат садржаја гробља је гробно место. 

Гробно место функционално представља место за укоп, а својим 

ортогоналним распоредом, гробна места формирају гробне редове. 

Гробни редови су раздвојени пешачким стазама, могу бити једноструки 

или двоструки, у зависности од приступачности гробним местима и не 

би смели бити дужи од 60m.  

Димензије гробног места условљене су његовом типологијом.  

- за једно умрло лице је 2,4 х1,1m, 

- за два умрла лица 2,0х2,4 m, 

- за три умрла лица је 2,9х2,4 m, 

- за четири умрла лица је 3,8х2,4 m,  

Ширина бетонских прилазних стаза је 1,3-1,5 m, што чини и размак 

између гробних редова, а растојање између гробних места (бочни 

размак) је 0,5 m (мин). Бруто димензија гробнице повећава се за 15–

30cm, на све четири стране од спољне ивице зида; 

Габарит гробног места - гробнице са стазама износи:   

- појединачна гробна места- модуларна мера износи 1,6x 3,7 m до 
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1,6 x 3,9 m. 

- двојна гробна места- модуларна мера износи 2,5x 3,7 m до 2,5x 

3,9m.  

- тројна гробна места- модуларна мера износи 3,7 x 3,7m до 3,7x 

3,9m. 

За уређење постојећих гробаља са проширењем потребно је урадити 

детаљну разраду кроз Пројектну документацију према потребама које 

ће дефинисати Месна заједница. Могу се радити појединачни пројекти, 

за свако гробље посебно или за више њих одједном Предлажу се 

културолошка истраживања, у циљу заштите вредних надгробних 

споменика и обележја. 

Распоред гробних места и редослед попуњавања одређује управљач 

гробља.  

Гробна места су у модуларном систему гробних поља и треба да имају 

своју ознаку у оквиру гробља. Обавеза Месне заједнице је поред 

уређења и одржавања простора за сахрањивање, обележавање гробних 

поља, као и вођење евиденције гробних места 

Структура и број типова гробних места у оквиру гробних поља, датих 

овим Планом су оријентациони и зависи искључиво од потребе и 

захтева закупаца.  

Уређење гробног места: 

- Гробна места за класичан укоп се могу обрадити са поклопном 

надгробном плочом или као уређена травната површина и површина 

прекривена ситним туцаником.  

- Дозвољено је постављање свих врста надгробних плоча и споменика, 

уз поштовање традиционалних начина обележавања гробова. 

Надгробни споменици се раде од камена на одговарајућем постољу. 

Постављање надгробних споменика и верских обележја није обавезно. 

Ширина надгробног споменика је условљена типом гробног места. 

Препорука је да висина не буде већа од 1,0 m изнад гробне плоче, 

односно 1,20 m од коте терена (максимално до 1,50 m).  

- Минимална дубина гроба до горње ивице ковчега износи 1,0 m, тако 

да се укупна дубина укопавања за класичан укоп, дефинише на 1,6 - 1,9 

m у односу на коту терена, односно минимално 0,5 m изнад највише 

коте подземне воде.  

- Дозвољава се други укоп након 10 година (ротациони турнус) у два 

нивоа подземно 

- Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном 

оградом максималне висине до 0,6m. 

- Гробна места су оријентисана у правцу исток-запад, са сугерисаним 

дозвољеним одступањем у правцу исток-југоисток и исток-

североисток, како би се диспозиција гробних места прилагодила 

верском концепту сахрањивања различитих вероисповести.  

- Свако гробно место мора имати непосредан приступ на пешачку 

комуникацију.  

Архитектонско обликовање 

опроштајно-церемонијалног 

трга 

 

Трг је потребно планирати од материјала и застора прилагођених 

амбијенту и карактеру простора (асфалт– бетон, бехатон и дуге плоче, 

гранитне коцке и слично) са адекватним осветљењем. Сви материјали 

треба да омогуће безбедно кретање пешака у свим временским 

условима, отицање површинских вода уз примену одговарајућих 

падова, као и лако одржавање. Могуће је постављање трема или 

надстрешнице на делу површине или на целом тргу и опремити 

елементима за седење и корпама за смеће. Није предвиђено ограђивање 

трга. 

Озелењавање 
Зеленило је компатибилна делатност на гробљу, при чему гробље мора 

имати зелене површине које износе бар 10% површине гробља. Осим 

заштитне функције, ово зеленило треба да испуни и критеријуме 

функционалности, достојанство и мир амбијента.  

Површине у оквиру гробних поља и непосредно окружење гробних 

места уредити парковски са нижом декоративном вегетацијом, ниским 

партерним зеленилом и травњаком. 

Урбани мобилијар 
То су: чесме за воду, обавештајна табла, улазни портал и план гробља, 

одморишта са клупама за одмор, сервисне површине са корпама за 
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отпатке и смештај контејнера за прикупљање отпада. Урбани 

мобилијар израдити од квалитетног материјала, а дизајн прилагодити 

амбијенту и карактеру простора. 

Паркинг 
Паркирање се не планира као посебан садржај, већ ће се организовати 

на околној уличној мрежи. Према параметру за паркирање од 11пм/ha 

потребно је 9 паркинг места која ће се омогућити у улици 7. јули 

Услови и мере заштите на 

простору гробља 

- уређивање, одржавање и опремање простора за сахрањивање,  

- уређивање и одржавање објеката за обављање погребних услуга,  

- уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља, одржавање 

зеленила, јавне расвете, чистоће и других послова који су у вези са 

уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места и 

надгробних обележја. 

Напомена: Стуб 35kV мреже дислоцирати ван површине предвиђене 

за сахрањивање, поставити још један стуб дуж трасе. 

2.2.4.2.5.3. Управљање отпадом 

Сакупљање комуналног отпада из јавних, вишепородичних стамбених и стамбено-пословних 

објеката се врши у типизираним контејнерима запремине 1,10m³, док се из породичних 

стамбених објеката  отпад сакупља у типизираним пластичним кантама, запремине 140 литара. 

За сакупљање амбалажног отпада користе се жичани контејнери и типизирана пластична кеса.  

Нови корисници услуга - инвеститори изградње стамбених (породичних), 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. 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. Простор 

намењен за смештај контејнера треба да буде на месту приступачном за прилаз возила за одвоз 

смећа.  

У оквиру комплекса зоне 3 предвидети простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања - 

примарне селекције и одношење комуналног и индустријског отпада. 

2.2.4.2.6. Просторно-пејзажни објекти 

Планским решењем ће се сагледати очување постојеће вегетације. Параметри који указују на 

квантитативно стање зеленила у Планом предвиђеној намени у односу на постојеће стање су 

повећани. Увећан је ниво озелењености од 2,2% на 8,56% захваљујући планираним 

површинама под зеленилом, пре свега заштитног зеленила. Ниво озелењености се односи на 

процентуално учешће зеленила у обухвату ПГР-а. Према препорученом стандарду за мања 

насељена места требало би да је 7-10%, што је постигнуто. У прилог томе је и велика површина 

зеленила у кориту реке, као и знатне површине у оквиру других намена, тако да се очекиване 

функције зеленила постижу кроз систем зелених површина. Степен озелењености, који 

представља однос укупне површине зеленила према броју становника, је такође повећан на 68 

m
2
/становнику. Минимално је 25, а препоручена вредност је 30-80m

2
/становнику, што је овим 

Планом постигнуто. 

Зеленило у оквиру комплекса јавне намене (подзоне 4а, 4б, 4в, 4г и 4д) 

Зелене површине у оквиру других намена, су представљене као комплементарана намена у 

оквиру површина јавне намене – школски комплекси, упрва и администрација, здравствена 

заштита, јавних блоковских површина. Зелене површине школског комплекса испуњавају своју 

функцију и добро су осмишљене и изведене, треба их само одржавати. Зеленило око других 

објеката јане намене, колико величина грађевинских парцела и услови средине одговарају 

формирати са тампоном виског дрвећа који има функцију изолације самог комплекса од 

околних улица, а унутар комплекса уредити репрезентативно. 

Зеленило у оквиру комплекса остале намене (зона 1, 2, 3 и 6) 

То је зеленило ограничене намене у оквиру осталих намена: у оквиру радних зона, 

вишепородичног становања и породичног становања. Процентуално учешће зеленила у оквиру 

привређивања и пословања је мин. 10%. Препорука је формирање густе високе зоне зеленила 

по ободима комплекса и декоративно решен партер уз управну зграду. Код зеленила у оквиру 

породичног становања композиционо решење зависи од могућности, потреба и жеља 

корисника. Основна намена зелених површина становања је побољшање животне средине и 

микроклиме и такође стварање услова за целодневни одмор становника у средини блиској 
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природној. Предвиђа се и повећање површине под зеленилом на парцели, где се убрајају 

воћњаци, виногради, шуме, повртњаци и др. у зависности од положаја. 

Табела 15 -  Правила уређења и изградње насељског парка (подзона 4ђ) 

Грађевинска парцела 
Формира се израдом пројекта препарцелације према графичком прилогу; 

Архитектонско обликовање 

4ђ1 Сву постојећу вегетацију обавезно задржати, висока стабла 

нарочито,  јер су у добром стању. Стазе су добро обликоване. 

Постојећи мобилијар и фонтану такође задржати. Предвиђају се мере 

одржавања зеленила и уметања елемената урбаног мобилијара који 

су одговарајући по карактеру.  

За потребу реконструкције сквера неопходна је израда пројекта 

(техничке документације) уз сагласности надлежних јавних 

институција. 

4ђ2 Предвиђају се мере одржавања зеленила и игралишта и уметања 

елемената урбаног мобилијара који су одговарајући по карактеру. 

Табела 16 -  Правила уређења заштитног зеленила - специјалне намене (подзона 4е) 
- уз саобраћајне површине и 

у зони петље:  

 

Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада поред јавног пута, на 

начин којим се омета захтевана прегледност јавног пута и угрожава 

безбедност саобраћаја. У оквиру тог појаса предвиђа се садња травњака и 

цветњака као једине дозвољене вегетације уз саму саобраћајницу. Садња 

високих и ниских стабала и грмова и жбуња је на удаљености од 10m од 

пута. У зони петље није дозвољено постављање платоа за окупљање и 

мобилијара, док је уз саобраћајне површине, уколико је довољна 

површина, дозвољено формирања платоа за седење, окупљање и других 

активности и стаза, као допунских активности, које се односе на 

могућност одмора.  

 

- у зони гробља:  

 

Поред зеленила на гобљу (компатибилна намена), које је дато кроз 

правила уређења гробља, заштитно зеленило је предвиђено према 

становању као буфер зона. У оквиру тог појаса предвиђа се садња густих 

дрворедних и жбунастих засада по ободу. Масив по ободу је састављен од 

више редова засада, у зависности од ширине саме зоне, са местимичним 

продувним и визурним прекидима и продорима према верском објекту. 

Поред заштитне имају и улогу у зонирању простора. Осим садње 

одговарајуће вегетације, на појасу ширине веће од 5m могу се поставити 

клупе за седење и други сличан мобилијар и формиратти стазе од тврдог 

застора. 

- зелене површине јавне 

намене уз водно земљиште: 

 

Уз реку се планирају јавне зелене површине које имају пре свега јавни 

карактер, у односу на заштитни. То су површине у зони реке Јужне 

Мораве, Рупске реке и других потока. Уз косине насипа речног корита 

предвиђа постављање урбаног мобилијара - клупа и садња појединачног 

стабла високог растиња. Потребно је створити амбијент за нове 

активности у области спорта и рекреације. Заштитно зеленило се уклопа у 

амбијент рубне градске зоне, тако да по свом карактеру највише подсећа 

на парк-шуму или излетиште. На заштитном зеленилу могуће је 

природније уређење са мобилијаром у складу са амбијентом. Према 

изгледу и функционалности пројектују се у природном-слободном стилу, 

са кривудавим стазама и засађеним са аутохтоним врстама. Озелењавање 

и уметање новог садржаја се врши обзиром на дозвољене активности: То 

су пешачење (шетне туре), стаза здравља, рекреација на травнатој подлози 

(спортске игре на тлу, одбојка, бадмингтон, и др), плаже, платои за 

окупљање, дечје игре и рекреација- игралишта, изложбе на отвореном. 

Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење 

животне средине. Садња вегетације и уређење у речном кориту у складу 

са мишљењем и условима ЈВП ''Србијаводе''. 

Зеленило и шуме и шумско 

земљиште у оквиру 

заштитне зоне далековода 

У близини далековода не садити  високо дрвеће које се својим растом 

може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода 

напонског нивоа 110 kV у случају пада дрвета. 

2.2.5. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 
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 Грађевинска парцела намене образовање – основна школа: КП бр. 35/2, 36, 38/2, 40/4, 41/9, 

41/6, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 120/1, 122, 123/2, 126/8, 129/2 КО Предејане (варош);  

 Грађевинска парцела намене култура: КП бр.:103/1, 103/3 КО Предејане (варош); 

 Грађевинска парцела намене здравство: КП.бр.:198/1, 198/2 КО Предејане (варош);  

 Грађевинске парцеле намене администрација: објекат МЗ Предејане и објекат Шумске 

управе Предејане: КП бр. КО Предејане (варош): 199/1, 347/1; 

 Формирају се три грађевинске парцеле намене јавна блоковска површина (око два 

вишепородична стамбено-пословна објекта и дуж Рупске реке) и то:  

  4д1 - јавна блоковска површина формира се од делова и целих КП бр.: 507/2,  део 507/3, 

507/4, део 507/5, 507/7, 507/9, 507/10 и 507/11, део 290/2, 507/12 и 507/13 КО Предејане (варош); 

  4д2 - јавна блоковска површина формира се од КП бр.: 311/1 и 311/3 КО Предејане 

(варош); 

  4д3 - јавна блоковска површина формира се од КП бр.: 348, 347/3, део 352, део 353, 

347/4, 347/5, део 354/1, део 355/1, 356/1 и 357/1 КО Предејане (варош); 

 Грађевинска парцела намене спорт формира се од КП бр.: 8, 9 КО Предејане (варош); 

 Грађевинска парцела ППОВ се налази на десној обали реке Јужне Мораве на делу КП бр. 

4319 КО Предејане (село); 

 Грађевинске парцеле трафостаница: 

 35/10 kV налазе се на делу КП бр. 47  КО Предејане (варош); 

 10/0,4 kV налазе се на КП бр. 123/4, 425 и делу КП бр. 198/1  КО Предејане (варош) и 

КП бр.: 782/3 КО Кораћевац;  

 Грађевинска парцела МРС формира се на највећем делу КП бр.682 КО Кораћевац; 

 Грађевинска парцела пијаце формира се на КП бр.: 346 и делу 345/1 КО Предејане (варош);  

 Грађевинске парцеле гробља формирају се од: 

 дела КП бр. 65 КО предејане (варош); 

 КП бр.: 4495, 4498/3, 4502/9 и делова КП бр. 4493/1, 4493/2, 4498/1, 4502/1, 4502/8,  

4504, 4507 КО Предејане (село); 

 Грађевинска парцела просторно пејзажног објекта јавне намене - парка формира се од КП 

бр.507/5 и делова КП бр. 507/3 и 507/7 КО Предејане (варош);  

 Парцеле просторно пејзажних објеката специјалне намене налазе се на: 

 КП бр.:  5/1, 6, 7, 14, 15, 20, део 22/35, 140, 160/2, 161/3, 177/3, 179/3, 180/7, 210, део 518, 

519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 43, 44, 45, 46, део 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59/1, 59/2, 61, 62, 63, део 65, 78, део 377, 402, 403, 405, 406, 410/1, 411/1, 412/1, 413/1, 

414/1, 415/1, 416/1, 472, 489, 490, 491, део 531/2, 520, 522,521, део 519, 528, део 527, део 525, 

524, 523, део 518 КО Предејане (варош); 

 КП бр.:4320, део 5448, 4468, део 4498/1, део 4502/1, део 4502/8, део 4502/10, део 4504, 

део 4507, 4601, 4618/3, 4619/1, 4620, део 5474, 5481/2, део 4668/4  КО Предејане (село);  

 КП бр.: 681, 683, 722, 731/8 КО Кораћевац. 

2.2.6.   Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или 

зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске 

дозволе 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање 

локацијских услова и грађевинске дозволе зависи од врсте и намене објекта. 

Табела 17 – Неопходан степен комуналне опремљености грађевинског земљишта у зависности од 

намене објекта 

Намена објекта Приступ јавној 

саобраћајној 

површини 

Водовод Канализација – 

одвођење отпадних 

и атмосферских 

вода 

Електроенергетска 

инфраструктура 

Јавна 

расвета 

Објекти јавне 

намене 
+ + + + + 

Објекти 

индустрије и 

производње 

+ + + + + 

Комерцијални 

објекти 
+ + + + + 
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Породични 

стамбени 

објекти 

+/преко 

приватног 

пролаза 

мин.ширине 

2,5m 

+ - + - 

2.2.7. Услови и мере заштите природних добара и непокретних културних добара и 

заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи 

Природне карактеристике насеља 

Варошица  Предејане је насеље новијег датума - почела је да се развија од 1907.год. (када је 

изграђена железничка станица), док је 1933.год. званично проглашена варошицом. 

Клима у Предејану је умерено-континентална и  карактеришу је: екстремно или умерено топла 

лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна периода, пролеће и јесен. Просек падавина је 

811mm (Макс. годишња количина падавина  је 1043mm, а минимална 596mm). Доминантни 

ветрови су западни и северни, док је највећа средња брзина југозападног - 3,8m/s и северног -

3,4m/s. Насеље се налази на брдовитом терену, на 290-350m н.в.  

Мере заштите природног и културног наслеђа 

На подручју плана не постоје заштићена природна добра.  

На простору обухвата Плана нема утврђених непокретних културних добара, нити 

евидентираних добара. Проспекција терена није извршена. 

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

археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и 

обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не 

уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту, које се открије приликом 

изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите. 

Мере заштите животне средине 

Заштита животне средине заснована је на усклађивању коришћења простора: са могућностима 

и ограничењима природних и створених вредности и са потребама економског развоја. 

Загађење ваздуха узроковано је саобраћајем у непосредној близини државних путева I и II реда 

и железничке пруге. 

Главне изворе загађивања воде представљају: 

- отпадне воде које се упуштају у реципијент Јужне Мораве, без предходног пречишћавања; 

- несанитарне и нехигијенске септичке јаме на делу подручја Плана (на коме не постоји 

изграђена канализациона мрежа). 

Негативни утицаји који могу нарушити квалитет земљишта потичу од близине путева и пруге. 

Утицај пољопривредних активности није велики (јер је највећи део неизграђеног земљишта под 

ливадама и шумама). Индустријски загађивачи на подручју Плана нису присутни. 

Најзначајнији извор буке на подручју Плана је друмски и железнички саобраћај. Појачана бука 

од гасовода може се јавити у фази изградње, док експлоатација гаса кроз цевовод који је укопан 

не ствара буку. Вибрације се такође јављају као последице одвијања друмског саобраћаја. 

Заштита ваздуха подразумева смањење емисија загађујућих материја и то кроз: 

- максимално очување постојећих шумских подручја и остале природне вегетације у што већој 

мери, као и њихово унапређење и заштиту од даље деградације, загађивања и пренамене; 

- планско озелењавање јавних површина и подизање зелених коридора дуж речних токова и 

саобраћајница; 

- коришћење алтернативних енергетских извора - сунчеве и енергије биомасе. 

У домену заштите и коришћења вода предвиђа се заштита квалитета вода до нивоа прописаних 

класа квалитета површинских вода, кроз: 

- реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже и постројења за 

пречишћавање отпадних вода; 

- забрану изградње индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити воду 

и земљиште и угрозити здравствену исправност воде. 

У погледу заштите од вода, предвиђа се обезбеђење насеља регулацијом и уређењем  

нерегулисаних делова водних токова у обухвату Плана. 
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Заштита земљишта остварује се:  

- спровођењем програма строге контроле и заштите приобаља и водотокова; 

- изградњом непропусних септичких јама у деловима предметног подручја без канализационе 

мреже; 

- рационалним коришћењем грађевинског земљишта. 

За ублажавање негативних ефеката буке примењиваће се планско озелењавање и формирање 

тампон зона у простору. Предвиђа се мониторинг буке на репрезентативним местима. Добијени 

резултати су основ за дефинисање мера заштита од буке кроз израду техничке документације 

(израда звучних зидова, повећање звучне изолације на објектима, постављање зеленила...), али 

и дтугих мера за повећање безебедности становништва.    

Мере заштите од елементарних непогода 

Територија града Лесковца изложена је опасностима од природних непогода и технолошких 

удеса различитог степена угрожености. Највеће потенцијалне ризике (настале деловањем 

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

несреће: земљотреси, поплаве, клизишта, град, пожари, експлозије и др.  

На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год., која показује очекивани максимални 

интензитет земљотреса са вероватноћом појаве 63%, територија Лесковца налази се у рејону 

8°МCС сеизмичког интензитета (на олеати за повратни период од 500 година). Догођени 

максимални сеизмички интензитет на подручју Лесковца је био 5°МСК-64 као манифестација 

земљотреса Копаоник. У употреби је: "Правилник о техничким нормативима за изградњу 

објеката високоградње у сеизмичким подручјима" (Службени лист СФРЈ, бр.31/81, 49/82, 29/83, 

21/88 и 52/90).  

Територију плана поплавом могу угрозити атмосферске воде Аишког потока, као и Рупска 

река и Јужна Морава. 

Степен угрожености шума од пожара у планском подручју може се рећи да је средњи до 

велики. Степен угрожености шума од пожара припада V степену угрожености. Већа 

угроженост од пожара је присутна само код вештачки подигнутих састојина четинара. 

Највећи ризик од техничких несрећа је ризик од настајања удеса у саобраћају, односно 

транспорту (што је најизраженије на државним путевима и железничкој прузи). 

У циљу спровођења заштите и спасавања издвајају се следеће превентивне урбанистичке мере: 

- у складу са принципима превенције од разарања, приликом планирања, пројектовања и 

грађења објеката, као и реконструкције постојећих објеката, неопходно је применити 

све законске мере заштите за трусна подручја; 

- планирање саобраћајне мреже са ширином саобраћајница дефинисаном у зависности од 

зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања затрпаних; 

- планирање неопходних слободних простора, зелених површина и појасева. 

2.2.8. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са 

инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности 

Планирање нових објеката и простора, пројектовање, изградња и доградња, реконструкција и 

адаптација, морају бити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инавлидитетом, деци и старим особама („Сл. лист Републике Србије“, бр. 22/2015). 

Обавезни елементи приступачности су:  

1) елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 

2) елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно 

коришћење;  

3) елементи приступачности јавног саобраћаја. 

Објекти за јавно коришћење јесу: објекти за потребе локалне самоуправе, спортски и 

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

Елементи приступачности за савладавање висинских разлика 

Прилази до објекта 

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: 

1) рампама за пешаке и кориснике инвалидских колицима, за висинску разлику до 76 цм;  
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2) спољним степеницама, рампама, степеништем и подизним платформама, за висинску 

разлику већу од 76 цм. 

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;  

- 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.  

 

Елементи приступачности јавног саобраћаја 

Тротоари и пешачке стазе 

У циљу обезбеђивања несметаног кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица 

јавне саобраћајне и пешачке површине: 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). 

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 

препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. 

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови 

крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 cm 

у односу на површину по којој се пешак креће. 

Пешачки прелази и пешачка острва 

Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.  

Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. 

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци 

који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом 

закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%. 

Места за паркирање 

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза 

у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, означавају се знаком 

приступачности. 

Најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом 

износи 370 cm x 480 cm; 

Број потребних паркинг места одређује се према следећим нормативима:   
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1) jавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене и 

стамбено пословне зграде са десет и више станова, најмање 5% места од укупног броја места за 

паркирање, а најмање једно место за паркирање возила особа са инвалидитетом;  

2) на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и 

регионалних путева 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног 

места за паркирање возила особа са инвалидитетом; 

3) на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге здравствене и 

социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два 

места за паркирање возила особа са инвалидитетом. 

Системи за оријентацију 

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 и др.), требају бити видљиви, читљиви и препознатљиви.  

2.2.8. Мере енергетске ефикасности изградње 

Повећање енергетске ефикасности постиже се коришћењем обновљивих извора енергије, 

повољном оријентацијом објекта у зависности од положаја локације и руже ветрова, као и 

применом архитектонско-грађевинских мера.  

Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, 

изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства 

зграда. 

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:  

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

шетњу и вожњу бицикла);  

- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектимa - изложености сунцу 

и утицају суседних објеката.  

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:  

- максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према 

јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл.;  

- топлотна изолација зидова, кровова и подних површина, замена или санација прозора 

(ваздушна заптивеност, непропустљивост и друге мере);  

- замена и модернизација котлова и горионика, регулација температуре и друге мере;  

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

ребљавати енергетски ефикасна расветна тела;  

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне или 

кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;  

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности 

са захтевима приступачност, рационалност и намераваног коришћења зграде. 

2.3. Правила грађења 
2.3.1.  Правила грађења на грађевинском земљишту 

2.3.1.1. Становање 

Табела 18 - Правила уређења и изградње објеката породичног становања 

Правила парцелације 

подзоне 1а, 1б, 1в и 

1г 
Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 

300m
2
. 

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу новог слободностојећег 

објекта је 10,00m. 

Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу новог двојног објекта је 

400,00m
2 
(две по 200,00m

2
).  

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу новог двојног објекта је 

16,00m (два по 8,00 m).  

подзона 1а Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу објеката у непрекинутом 

низу, атријумских и полуатријумских објеката 200,00 m
2
, као и објеката у 

прекинутом низу - 200,00 m
2
. 

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу изградњу објеката у 

непрекинутом низу је 5 m. 

Правила регулације и изградње 
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Претежна намена 

(врста и намена 

објеката који се могу 

градити) 

подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

У оквиру претежне намене породично становање дозвољена је изградња 

компатибилних намена и то: пословање, трговина, угоститељство, занатство и 

услуге.  

На парцелама површине преко 600m
2
 дозвољена је изградња другог стамбеног 

објекта на парцели, пословног као другог објекта на парцели, уколико је ширина 

грађевинске парцеле већа од 12m. 

На парцелама већим од 800m
2
, поред основног стамбеног објекта могуће је 

градити мањи производни објекат као други објекат на парцели, уколико је 

ширина грађевинске парцеле већа од 16m. 

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

појединачној грађевинској парцели: 

- На грађевинској парцели намењеној породичном становању може се градити 

пословни објекат као главни објекат на парцели. 

- На грађевинској парцели намењеној породичном становању може се градити 

мањи производни објекат као главни објекат на парцели, ако је парцела већа од 

600m
2
 и уколико је ширина грађевинске парцеле већа од 12m. 

Положај објекта на 

парцели 

подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

1) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске 

парцеле  

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 

парцеле 

подзона 1а 

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије 

грађевинске парцеле, 

3) као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле. 

Максимална 

спратност/или висина 

подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 
- породични стамбени објекат: максимално три надземне етаже;  

- објекат производне/пословне намене: максимално две надземне етаже; 

- помоћни објекат: једна надземна етажа.  

Максимални индекс 

заузетости 
подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

50% 

Међусобна 

удаљеност објеката 
подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

За изграђене стамбене објекте чије је међусобно растојање мање од 3,0m не могу 

се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

Растојње новог стамбеног објекта од границе парцеле објекта у зони друге 

намене је 2,5m.   
Озелењавање подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

мин. 20%  

Услови и начин 

обезбеђивања 

приступа парцели и 

простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној 

саобраћајној површини не може бити мања од 2,50м. 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката обезбеђују простор 

на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. 

Ограђивање 

 
подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

Табела 19 - Посебна правила уређења и изградње објеката породичног становања (подзона 1a, 1б, 

1в и 1г) 

1. Постојеће грађевинске парцеле мање површине од 300m
2
 за слободностојећи објекат, односно 

мање од 200m
2
  за двојни објекат, као и мање ширине фронта према регулацији од прописаних у 

Табели 18 

Правила 

парцелације 

Задржавају се постојеће формиране грађевинске парцеле изграђене и 

неизграђене. 

Правила регулације и изградње 

Претежна намена 

(врста и намена 

објеката који се могу 

градити) 

- Дозвољена је: изградња новог, реконструкција, доградња, адаптација, санација, 

инвестиционо и текуће одржавање постојећег објекта. 

- Дозвољена је промена намене стамбеног у пословни објекат или изградња 

објеката пословне намене. 

- Није дозвољена изградња другог (помоћног) објекта на парцели.  
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Положај објекта на 

парцели 
подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

1) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске 

парцеле;  

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 

парцеле. 

подзона 1а 

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије 

грађевинске парцеле; 

 

Максимална 

спратност објекта 
П+1 

Максимални индекс 

изграђености 
0,8 

Међусобна 

удаљеност објеката и 

удаљеност од 

граница парцеле 

подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

За изграђене стамбене објекте чије је међусобно растојање мање од 3,0m не могу 

се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.  
На простору између регулационе и грађевинске линије дозвољена је: адаптација, 

санација, инвестиционо и текуће одржавање постојећег објекта. Нова изградња 

није дозвољена у појасу између регулационе и грађевинске линије. 
Озелењавање подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

мин. 20%  

Услови и начин 

обезбеђивања 

простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

За паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката обезбеђују простор 

на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. 

Ограђивање 

 
подзоне 1а, 1б, 1в и 1г 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m.  

2. Постојећи објекти породичног становања у инфраструктурном појасу железничке пруге  

Претежна намена 

(Врста и намена 

објеката који се могу 

градити)  

Постојећи изграђени објекти у инфраструктурном појасу железничке пруге 

задржавају се у постојећем габариту и волумену уз могућност: реконструкције, 

адаптације и санације.  

Изградња нових објеката се не предвиђа. 

3. Постојећи објекти породичног становања у заштитним појасевима надземних 

електроенергетских водова 110kV, 35kV и 10kV 

Претежна намена 

(Врста и намена 

објеката који се могу 

градити)  

Постојећи изграђени објекти у заштитним појасевима задржавају се у постојећем 

габариту и волумену уз испуњење услова и добијену сагласност Електромрежа 

Србије (110kV), односно ЕПС Дистрибуције (35kV и 10 kV) из поглавља 

2.2.4.2.3.1.Електроенергетска инфраструктура. Дозвољена је: реконструкција, 

адаптација и санација постојећих објеката.  

Изградња нових објеката се не предвиђа. 

4. Постојећи објекти породичног становања са излазом на јавну површину преко водног земљишта 

или без излаза на јавну површину (коришћењем службености) 

Претежна намена 

(Врста и намена 

објеката који се могу 

градити)  

Постојећи објекти породичног становања са излазом на јавну површину преко 

водног земљишта се задржавају уз могућност доградње, реконструкције и 

санације, према условима за зону становања, уз дефинисање положаја и услова 

за изградњу прелаза преко водног земљишта израдом Урбанистичког пројекта 

(према условима имаоца јавног овлашћења). 

Постојећи објекти породичног становања без излаза на јавну површину 

(коришћењем службености) задржавају уз могућност доградње, реконструкције 

и санације, према условима за зону становања, док ће се пролази где постоје 

техничке могућности решавати израдом Урбанистичког пројекта. 

Табела 20 - Правила уређења и изградње објеката вишепородичног становања (подзона 1а) 

Правила 

парцелације 

Грађевинска парцела изграђених објеката одређена је као земљиште испод 

објекта.  

Формирање нових грађевинских парцела са наменом вишепородично становање 

се не предвиђа.  

Правила регулације и изградње 

Претежна намена  - Дозвољена је реконструкција, адаптација и санација изграђених 

вишепородичних стамбено-пословних објеката и пословног објекта на КП 
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бр.290/1 КО Предјане (варош). 

- Дозвољена је доградња стамбено-пословног објекта на КП бр.311/2 KO 

Предејане варош; 

- Пословни простор у приземљу објеката се задржава. Дозвољена намена 

приземног пословног дела објекта су: комерцијалне делатности, трговина, 

занатске услуге и угоститељство.  

Максимална 

спратност објекта 

Четири надземне етаже - задржава се постојећа спратност вишепородичног 

стамбено-пословног објекта на КП бр.290/3 KO Предејане варош и пословног 

објекта на КП бр. 290/1 KO Предејане варош, док је на вишепородичном 

стамбено-пословном објекту на КП бр.311/2 KO Предејане варош дозвољена 

надградња поткровне етаже.  

Максимални индекс 

заузетости 

постојећи (100%); Могућа је минимална корекција габарита вишепородичних 

објеката уколико је неопходно из конструктивних разлога или енергетске 

санације и сл. 

Положај објеката у 

односу на регулацију 

и границе 

грађевинске парцеле 

постојећи 

 

Услови и начин 

обезбеђивања 

простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

Простор за паркирање и возила обезбедити у оквиру јавне блоковске површине 

(4д1 и 4д2). 

Паркинг се решава као отворен; не планирају се гараже као посебни објекти на 

заједничкој блоковској површини. 

Ограђивање Грађевинска парцела се не ограђује. 

Остали услови Земљиште уз објекте представља јавну блоковску површину која се спроводи 

према правилима за целине (4д1 и 4д2). 

Табела 21 - Правила уређења и изградње објеката вишепородичног становања - локација за 

реализацију стамбених пројеката кроз програме стамбене подршке 

Правила 

парцелације 

Грађевинска парцела је минималне површине 600,00m
2
, са излазом на јавну 

саобраћајну површину и формира се од источног дела комплекса. 

Правила регулације и изградње 

Претежна намена  - Дозвољена је доградња постојећег објекта до максималне дозвољене 

спратности или изградња новог објекта; 

Максимална 

спратност објекта 

Три надземне етаже  

Максимални индекс 

заузетости 

50% 

Положај објеката у 

односу на регулацију 

и границе 

грађевинске парцеле 

Према графичком прилогу 

 

Услови и начин 

обезбеђивања 

простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

Простор за паркирање и возила обезбедити на парцели по нормативу из табеле 

12. 

Ограђивање Грађевинска парцела се ограђује према суседима, док према регулацији може 

бити неограђена, према - Правилима уређења и изградње објеката породичног 

становања - ограђивање. 

2.3.1.2. Комерцијалне делатности (подзоне 2а, 2б, 2в и 2г) 

Табела 22 - Правила грађења у подзонама 2а, 2б, 2в и 2г 

Правила парцелације Грађевинска парцела одређена је графичким прилогом и једнака је величини 

подзоне 

 
2б Како грађевинска парцела постојеће бензинске станице није 

функционална,  јер се састоји од три физички одвојене катастарске 

парцеле, раздвојене парцелом на којој су корисник Путеви Србије, то се 

планом формира нова грађевинска парцела како би се створили услови 

за проширење садржаја који су у функцији бензинске станице.  

Правила регулације и изградње 
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Претежна намена 

(врста и намена 

објеката који се могу 

градити) 

подзона 2а 

2а1 - дозвољена је изградња нових објеката у функцији  мотела; доградња, 

реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката; 

- објекти компатибилне намене су: трговина, етно пијаца, објекти у 

функцији спорта и рекреације;  
2а2 - дозвољена је доградња, реконструкција, санација и адаптација 

постојећих објеката комерцијално-услужне делатности; 

подзона 2б 

- дозвољена је изградња нових објеката у функцији бензинске станице; 

доградња, реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката; 

- подземни резервоари морају бити у границама комплекса, тј. предметне 

грађевинске парцеле; њихов положај не сме ометати суседне објекте и 

елементе као што су ограде и/или подзиди суседних парцела. 
подзона 2в 

 - могућа прoмена намене постојећег објекта (кроз доградњу, реконструкцију, 

санацију и адаптацију) или изградња новог објекта са наменом  пословање или 

компатибилне намене: услужне делатности, занатство, трговина, угоститељски 

објекат, сервиси, мање прерађивачке делатности у функцији пољопривреде и 

др. 

- дозвољена је изградња другог објекта на парцели у оквиру датих 

урбанистичких параметара основне или компатибилне намене. 

подзона 2г 

- објекти у функцији воденице; 

- објекти компатибилне намене: услужне делатности, продајни објекти за 

сувенире; 

- дозвољена је изградња објеката у функцији уређења комплекса: 

надстрешнице, мобилијар и др. 
Положај објекта на 

парцели 
подзона 2а1 

Објекти се на парцели могу постављати као слободностојећи или груписати и 

спајти у низ у складу са функционалном организацијом. 

подзона 2б и 2в 

Нови објекти постављају се на парцели као доградња постојећих или као 

слободностојећи, унутар планом дефинисаних грађевинских линија; 

подзона 2г 

Нови објекти постављају се на парцели као слободностојећи - објекат не 

додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 

Максимална спратност 

објекта 
подзона 2а 

2а1 - објеката у функцији мотела: П+3+Пк  
- објекти компатибилне намене: П+Пк 

2а2 П+2 

подзона 2б 

П 

подзона 2в 

П+2 

подзона 2г 

П+Пк 

Максимални индекс 

заузетости 
подзона 2а 

50% 

подзона 2б 

30% 

подзона 2в 

50% 

подзона 2г 

20% (у обрачун индекса улазе само објекти високоградње) 

Положај објеката у 

односу на регулацију и 

границе грађевинске 

парцеле 

- грађевинска линија дефинисана је графичким прилогом; 

- најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске 

парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5m;  

Услови и начин 

обезбеђивања приступа 

парцели и простора за 

подзоне 2а, 2б и 2в 

Простор за паркирање  (за потребе запослених и за садржаје који се налазе у 

комплексу) обезбедити на грађевинској парцели у складу са нормативом за ту 
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паркирање и 

гаражирање возила 

намену.  

подзоне 2а и 2в 

Гаражирање решавати у склопу габарита објекта - у оквиру подземне или 

приземне етаже  (2а и 2в) или у одвојеном објекту на парцели (2а1 и 2в). 

подзона 2г 

Простор за паркирање посетиоца обезбеђује се на јавном паркиралишту. 

Ограђивање подзоне 2а, 2в и 2г 

Грађевинска парцела се може ограђивати транспарентном оградом висине до 

1,40m. 

подзона 2б 

Грађевинска парцела се не ограђује осим у складу са безбедоносним и 

сигурносним условљеностима. 

Озелењавање и уређење 2а и 2г На парцели обезбедити мин. 20% зеленила 

2в На парцели обезбедити мин. 10% зеленила 

2б - на парцели обезбедити мин. 40% зеленила; 

- остало чине саобраћајне, манипулативне и поплочане површине 

 

Архитектонско 

обликовање 

2г Комплекс уредити у духу традиције уз коришћење природних 

материјала: камен, дрво, цигла, цреп и др. 

 

2.3.1.3. Индустрија и производња (зона 3) 

Табела 23- Правила грађења за зону индустрије и производње  

Правила парцелације Минимална величина парцеле производних или комерцијално-пословних 

комплекса (велетрговине, складишта, хипермаркети и др.) је 800 m
2
;  

Минимална ширина парцеле – фронта према улици је 16,0m.  

Правила регулације и изградње 

Претежна намена 

(врста и намена 

објеката који се могу 

градити) 

- Могу се градити: производни, складишни, пословни, комерцијално-пословни 

и мешовити: производно-комерцијални комплекси;   

- Дозвољена је изградња објеката компатибилних намена: 1) пословање;  

2) трговина; 3) угоститељство; 4) занатство и услуге; 

 - Дозвољава се изградња специфичних објеката, као што су: силоси, рекламни 

стубови - билборди и сл.;  
Положај објекта на 

парцели 
- Објекти се постављају на грађевинској парцели као слободностојећи - 

објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 

- Објекти се на парцели могу груписати и спајти у низ у складу са 

технолошким процесом; 
Максимална спратност 

објекта 

- Производни комплекси: П - до 12m (осим технолошких објеката, који могу 

бити и веће висине); 

- Комерцијално-пословни комплекси: П; 

- максимална висина специфичних објеката је 16 m; 

Максимални индекс 

заузетости 

50% 

 

Озелењавање На парцели обезбедити мин. 10% зеленила. 

Положај објеката у 

односу на регулацију и 

границе грађевинске 

парцеле 

- Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5,00m; 

- У простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити 

портирница; 

Услови и начин 

обезбеђивања приступа 

парцели и простора за 

паркирање и 

гаражирање возила 

Простор за паркирање обезбедити на грађевинској парцели у складу са 

нормативом за ту намену. 

Гаражирање решавати у склопу габарита објекта или издвојено на парцели. 

Око објеката мора бити обезбеђен противпожарни пут (уколико прописи то 

захтевају), који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну комуникацију, 

односно 6 m за двосмерно кретање возила. 

Ограђивање Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m.  

Архитектонско 

обликовање 

- Комплексе организовати тако да се: комерцијални објекти, административно-

управна зграда и садржаји којима приступају посетиоци, позиционирају према 

јавној површини (улици), а производни објекти  у залеђу парцеле;  

- У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса планирати 

неопходан манипулативни простор, саобраћајне, паркинг површине, пожарне 

путеве и др. 

- Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно 
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заклонити објектима или зеленилом.  

 

 

2.3.1.4. Верски комплекс (зона 6) 
Табела 24 - Правила грађења верског комплекса 

Правила парцелације Формирају се две грађевинске парцеле одређене графичким прилогом: 

грађевинска парцела верског објекта и грађевинска парцела северно од 

пешачког прилаза - улаза на парцелу гробља; 

Дозвољена је подела грађевинске парцеле северно од пешачког прилаза - улаза 

на парцелу гробља кроз Пројекат парцелације у циљу формирања грађевинске 

парцеле парохијског дома и грађевинских парцела нових намена у функцији 

верског комплекса. Минимална површина грађевинске парцеле је 5а. 
Правила регулације и изградње 
Претежна намена 

(врста и намена 

објеката који се могу 

градити)  

- објекти у функцији верског комплекса (верски објекат, парохијски дом, 

административни објекат за потребе цркве, или у комбинацији 

административно-стамбени - где је становање искључиво за потребе црквених 

лица); 

-објекти и површине у функцији гробља - опроштајно-церемонијални трг и 

објекти за вршење погребних и пратећих делатности (према поглављу 

2.2.4.2.5.2. гробље), на грађевинској парцели црквеног објекта унутар планом 

дефинисаних грађевинских линија; 

- објекти у функцији етно-комплекса могу се градити на грађевинској парцели 

северно од пешачког прилаза - улаза на парцелу гробља;  

- на комплексу је дозвољена изградња малих дрвених кућа - собрашица, 

летњиковца, спомен чесме, позорнице, стаза;. 

-могу се градити објекти компатибилне намене верском комплексу: 

продајни објекти за сувенире, објекти у функцији уређења комплекса 

(надстрешнице, мобилијар и др.);  
Положај објекта на 

парцели 

Нови објекти постављају се на парцели као слободностојећи - објекат не 

додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 

Максимална 

спратност/висина 

објеката 

- П+1 / 9m 

- собрашица, летњиковца: П 

Максимални индекс 

заузетости 

30% (у обрачун индекса улазе само објекти високоградње) 

Положај објеката у 

односу на регулацију и 

границе грађевинске 

парцеле 

Грађевинска линија дефинисана је графичким прилогом; 

Услови и начин 

обезбеђивања простора 

за паркирање возила 

Простор за паркирање посетиоца обезбеђује се на сопственој парцели или на 

паркиралишту уз јавну саобраћајну површину (дуж спољне ивице коловоза: 

косо или управно).  

Архитектонско 

обликовање 

За уређење комплекса користити природне материјале: камен, дрво, цигла, 

цреп и др.  

2.3.2. Правила грађења на водном земљишту 

Изградња објеката туристичко-рекреативне сврхе или партерно уређење (спортски терени, 

опрема, мобилијар, плаже и сл.) на водном земљишту уз реку Јужну Мораву, Аишки и 

Камилски поток се не предвиђа. 

На водном земљишту Рупске реке могу се градити дрвене надстрешнице и објекти партерног 

уређења: опрема и мобилијар; уз сагласност надлежног Министарства.  

На регулисаним и нерегулисаним деловима корита Рупске реке и Аишког потока дозвољена је 

изградња прелаза, чији ће положај и услови за изградњу имаоца јавног овлашћења  бити 

одређени израдом Урбанистичког пројекта. 

 

2.3.3. Правила грађења на шумском земљишту 

Забрањено је самовољно заузимање шума, уништавање или оштећење шумских засада, ознака и 

граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама, одлагање 
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смећа и осталог опасног отпада у шуми, на шумском земљишт; предузимање других радњи 

којима се слаби приносна снага шуме или угрожава функција шуме,као и одводњавање и 

извођење других радова којима се водни режим у шуми мења, тако да се угрожава опстанак или 

виталност шуме.  

На шумском земљишту могу се подизати монтажни објекти за туристичко-рекреативне сврхе: 

надстрешнице, које се могу партерно уређедити са одмориштима и стазама. Објекти су од 

природног материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми уз сагласност надлежног 

Министарства. 

2.3.4. Правила грађења на пољопривредном земљишту  

Примењују се на пољопривредном земљишту у обухвату Плана (изван грађевинског подручја 

плана). 

Табела 25 - Правила грађења на пољопривредном земљишту 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Није дозвољено формирање грађевинских парцела.  

Претежна намена 

(врста и намена 

објеката који се могу 

градити) 

- објекти од општег интереса; 

- водoпривредни, комунални и други објекти; 

- стамбени објекат у функцији пољопривреног домаћинства спратности П, 

површине до 120m
2
. 

- магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.); 

- објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици и 

пластеници). 

Услови за изградњу 

помоћних објеката  
за пољопривредну 

производњу  

Дозвољена је изградња кућице за оставу алата, воћарско, повртарске, 

цвећарске, и др. кућица: 

 - максимална висина објекта: 3m;  

- максимална бруто површина објекта: 10m
2
.  

Положај објеката у 

односу на регулацију и 

границе грађевинске 

парцеле 

Минимално растојање регулационе линије или границе парцеле је 5,0m. 

2.3.5. Смернице за спровођење плана 

План генералне регулације спроводи се: 

- директном применом правила уређења и грађења Плана за зоне и целине одређене планом 

(када представљају довољан основ за издавање локацијских услова); 

- израдом пројекта парцелације, препарцелације и урбанистичких пројеката за локације за 

које је прописана обавеза израде; 

- израдом плана детаљне регулације за целине за које је прописан обавеза доношења. 

Појединачни објекти у функцији верског комплекса (верски објекат, парохијски дом, 

административни објекат за потребе цркве, или у комбинацији административно-стамбени - где 

је становање искључиво за потребе црквених лица; објекти и површине у функцији гробља - 

опроштајно-церемонијални трг и објекти за вршење погребних и пратећих делатности) који не 

представљају део етно парка/комплекса, граде се директним спровођењем планског документа, 

без израде Урбанистичког пројекта.   

Дозвољено је коришћење неизграђеног грађевинског земљишта као пољопривредног или 

шумског до привођења простора планираној намени. 

2.3.5.1. Целине за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са смерницама за 

њихову израду 

Табела 26 – Подцелине/инфраструктурне мреже за које је прописана израда ПДР-а  

Ознака зоне/подзоне 

/инфраструктурне мреже 
Ознака ПДР-а Површина обухвата Претежна намена 

део зоне 8 - Рупска река ПДР 1  2,33hа Водно земљиште и мањим 

делом заштитно зеленило 

део зоне 8 и 1в - Аишки поток 

и контакт стамбена зона 

ПДР 2  1,47hа Водно земљиште (део 

нерегулисаног корита 

Аишког потока) и зона 

породичног становања 
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зона 9 - железничка 

инфраструктура 

ПДР 3 3,80hа (површина у 

обухвату ПГР-а) 

Простор и објекти у функцији 

железнице  

Доградња мреже ТС10/0,4kV 

на јавним површинама 

ПДР 4/ 

Урбанистички 

пројекат 

 Објекти електроенергетске 

инфраструктуре 

Гасоводна мрежа средњег 

или ниског притиска 

ПДР 5/ 

Урбанистички 

пројекат 

 Саобраћајнице 

2.3.5.2. 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 27 – Предвиђени рок за израду ПДР-а са забраном градње  

Ознака зоне/подзоне 

/инфраструктурне мреже 
Ознака 

подцелине/ПД

Р 

Предвиђени рок за 

израду плана 

детаљне регулације 

Забрана градње нових 

објеката и реконструкције 

постојећих објеката 

део зоне 8 - Рупска река ПДР 1  
Према динамици ГУ - 

Одељења  за 

урбанизам 

до израде плана 

део зоне 8 и 1в - Аишки поток 

и контакт стамбена зона 

ПДР 2  
до израде плана 

зона 9 - железничка 

инфраструктура 

ПДР 3 Према динамици 

"Инфраструктура 

железница Србије" 

/ 

Доградња мреже ТС10/0,4kV 

на јавним површинама 

ПДР 4/ 

Урбанистички 

пројекат Према динамици ГУ - 

Одељења  за 

урбанизам 

/ 

Гасоводна мрежа средњег 

или ниског притиска 

ПДР 5/ 

Урбанистички 

пројекат 

/ 

2.3.5.3. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно 

препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, са 

смерницама за њихову израду 

За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

Урбанистички пројекат – УП1 (пословање на локацији старе школе) 

 Подзона: 2в 

 Урбанистичко – архитектонска разрада локације: ради се за целину дефинисану планом; 

 Површина обухвата пројекта: око 21,40a 

 Претежна намена: пословање; 

 Компатибилне намене: услужне делатности, занатство, трговина, угоститељски објекат, 

сервиси, мање прерађивачке делатности у функцији пољопривреде ;  

 У обухвату Урбанистичког пројекта је део КП бр.345/1 КО Предејане (варош). 

 

Урбанистички пројекат – УП2 (комплекс зелене пијаце) 

 Подзона: 5а 

 Урбанистичко – архитектонска разрада локације: ради се за целину дефинисану планом; 

 Површина обухвата пројекта: око 7,68a 

 Претежна намена: зелена пијаца; 

 Компатибилне намене: администрација, трговина, услуге;  

 У обухвату Урбанистичког пројекта је део КП бр.346 и део КП бр.345/1 КО Предејане КО 

Предејане (варош). 

 

Урбанистички пројекат за:  - разраду комплекса спортских објеката као компатибилне  

    намене у оквиру друге зоне; 

    - промену намене дела комплекса Доме културе у  

    становање (кроз програме стамбене подршке); 

    - стамбени пролази до објеката са циљем излаза на јавну  

    саобраћајну површину; 
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    - прелази преко водног земљишта до излаза на јавну саобраћајну 

    површину; 

    - доградњу мреже ТС10/0,4kV на јавним површинама; 

    - изградњу гасоводне мреже средњег или ниског притиска; 

    - разрада верског комплекса у функцији етно-комплекса/парка.

      

2.3.6. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета 

Табела 28 - Упоредни приказ урбанистичких параметара и капацитета 

 

 

Упоредни приказ постојећих и планираних урбанистичких параметара – који ће се остварити 

реализацијом плана показује: 

- побољшану инфраструктурну опремљеност простора која се постиже: реконструкцијом 

постојећих и изградњом нових саобраћајних површина, заокруживањем саобраћајне матрице, 

изградњом нове мреже водовода и канализације; 

- унапређено стање животне средине услед: реконструкције далековода, планирања постројења 

за пречишћавање отпадних вода и регулације река; 

Г
Р

А
Ђ

Е
В

И
Н

С
К

О
  

П
О

Д
Р

У
Ч

ЈЕ
 

Намена површина 

Постојеће намене  Планиране намене 

Површина 

(ha) 

Проценат 

% 

Површина 

(ha) 

Проценат 

% 

ОБЈЕКТИ И 

ПОВРШИНЕ  

ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 

Породично становање 28,81 35,93 33,29 41,52 

Вишепородично становање 0,06 0,07 0,06 0,07 

Комерцијална делатност 3,20 3,99 2,67 3,33 

Индустрија и производња / / 1,58 1,97 

Верски комплекс 0,25 0,31 0,86 1,07 

Наизграђено грађевинско 

земљиште 
11,38 14,19 

/ / 

Укупна површина остале намене 43,70 54,45 38,46 46,00 

ОБЈЕКТИИ 

ПОВРШИНЕ  

ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

 

Саобраћајне површине 9,99 12,46 11,24 14,02 

Железница 5,79 7,22 5,75 7,17 

Зеленило јавне намене 0,12 0,15 0,10 0,12 

Зеленило специјалне намене 2,16 2,13 6,76 6,74 

Администрација и управа 0,20 0,25 0,20 0,25 

Образовање 1,50 1,87 1,23 1,53 

Комуналне делатности 0,69 0,86 1,12 1,40 

Здравствена заштита 0,33 0,41 0,33 0,41 

Спорт и рекреација 1,27 1,58 0,76 0,95 

Култура 0,24 0,30 0,24 0,30 

ГМРС / / 0,12 0,15 

ТС / / 0,07 0,09 

Јавне блоковске површине 0,43 1,25 0,63 0,79 

Укупна површина јавне  намене 20,56 28,34 28,42 35,55 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 64,26 82,79 66,93 81,60 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 5,50 6,86 5,45 6,80 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
У државној својини 0,26 0,32 0,24 0,30 

У приватној својини 3,84 4,79 3,81 4,75 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 4,16 5,19 4,13 5,15 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 13,76 17,16 13,63 17,00 

УКУПНА ПОВРШИНА ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ПРЕДЕЈАНЕ 
80,18 100,0 80,18 100,0 
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- побољшане услове становања унапређењем постојећих и увођењем недостајућих функција у 

насељу (зелене пијаце), уз очување постојећих зона зеленила и формирање и уређење нових 

просторно-пејзажних објеката; 

- створене могућности за јачање туристичке инфраструктуре и насеља као секундарног 

туристичког центра: унапређењем воденичног, црквеног и комплекса дома културе увођењем 

нових садржаја. 

3. Завршне одредбе

Плана генералне регулације за насељено место Предејане урађен је у пет примерака у 

аналогном и пет примерака у дигиталном облику, који се оверавају и потписују од стране 

председника Скупштине града Лесковца, од којих се:  

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

Лесковца;  

- три примерка у аналогном и дигиталном облику Градској управи града Лесковца, 

Одељењу за урбанизам;  

- један примерак у аналогном и дигиталном облику архиви израђивача Плана.  

Дигитални примерак Плана уноси се у Централни регистар планских докумената надлежног 

Министарства.  

Право на увид у План имају правна и физичка лица у складу са Законом. План генералне 

регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца". 


