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ОПШТИ ДЕО 

1. Уводни део

1.1. Правни и плански основ за израду плана 

Правни основ за израду  Плана генералне регулације за насељено место Вучје представља Одлука 

о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје („Службени гласник града 

Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.) и Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и важећи правилници. 

Плански основ за израду ПГР-а за насељено место Вучје је Просторни план града Лесковца 

(“Службени гласник града Лесковца“, број 12/11). 

За потребе израде ПГР-а коришћене су геодетске подлоге и прибављени услови надлежних предузећа и  

институција и саставни су део аналитичко-документационе основе Плана. 

Повод за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје, уочена је потреба да се 

ускладе планска решења дата у ГУП-у Вучје са елементима ДУП-а из 1966.год. као и у изменама и 

допунама из 1980., 1987. и 1992.год., са савременим потребама и новим планским циљевима и 

обавезама дефинисаним Просторним планом града Лесковца.  

Општи циљ израде Плана генералне регулације за насељено место Вучје  је дефинисање правног и 

планског основа за организацију, коришћење, уређење и заштиту простора, који треба да доведе до 

организованог активирања просторних потенцијала и усмеравања даљег просторног развоја по 

принципу одрживог развоја. 

1.2. Извод из Просторног плана града Лесковца 

Вучје као општински  субцентар и урбано насеље налази се у лесковачкој котлини, 17km југозападно 

од Лесковца. Смештено је на северним падинама у подножју планине Кукавице и обалама реке 

Вучјанке, десне притоке Ветернице, на месту где река Вучјанка прелази из планинско-брдског у 

равничарски ток.  Налази се на надморској висини од 262mnv до 312mnv и припада подручју 

квалитетне животне средине. Насеље је збијеног типа, са линијски формираним грађевинским 

подручјем, дуж саобраћајница. Кроз насељено место протиче река Вучјанка, која се улива у реку 

Ветерницу, а које припадају сливу Јужне Мораве. Кроз централни део насеља у правцу север-југ 

пролази државни пут IIБ реда  број 436 из кога се рачвају ка истоку општински пут 43 Вучје-Накривањ, 

ка западу општински пут 44 Вучје-Брза и ка северозападу општински пут 45 Вучје-Жабљане.  

Клима града Лесковца, те и насељеног места Вучје је умерено-континентална (карактеришу је 

екстремно или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна периода пролеће и јесен). 

Основна природна богатства су: обрадиво пољопривредно земљиште, реке и шумско земљиште.  

Територија насељеног места Вучјa, налази се у рејону 8°MCS сеизмичког интензитета на олеати за 

повратни период од 500 година. Према Процени угрожености потреба и могућности за заштиту и 

спасавање општине Лесковац, насељено место Вучје припада другом степену угрожености -односно 

зони средње угрожености. 

Име овог насеља, према повељи кнегиње Милице датира још из 1395.године као село Бучје које потиче 

од буке коју је брза Вучјанка стварала силазећи из планине у село, током времена име Бучје прешло је 

у Вучје. Насеље физиономски обједињује три основне целине: Град или Ново Вучје, Село и ниско-

планинске засеоке. Град или Ново Вучје(260 mnv) карактерише плански обликована просторна 

структура и урбани начин живота. Село(300 mnv) са више група сродничких кућа, физиономски је 

спојено са Градом, карактерише га спонтани развој и мешовита рурално-урбана својства, од којих су 

преовлађујућа рурална, као и ниско-планински засеоци(620 mnv) у чијој се близини налази тврђава 

Скобаљић град или Скобаљића кула из XIII века. Први урбанистички план урађен је за општину Вучје, 

донет 1959.год., који је обухватао површину од 73ha и просторни развој насеља до 1989.год. са  

планираном пројекцијом становништва од 6250 становника којим је акцентиран развој туризма и 

индустрије са пратећим садржајим друштвеног, образовног и услужног карактера. Од 1891.год. дo 

1965.год. насеље је чинило посебну општину, када је припојен општини Лесковац. 

Основни правци просторног развоја 
Насељено место Вучје је од 1959.год. грађено према урбанистичким плановима тако да је урбанистички  

усмераван развој појединачних привредних и комплекса јавне намене.  

У Просторном плану града Лесковца урађена је анализа досадашњих карактеристика популације и 

претпостављена су друштвено-економска кретања у будућности.  
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Табела 1. -Кретање становништва од 1948.год. до 2011.год. 

1948.год. 1971.год. 1991.год. 2002.год. просечна стопа раста у процентима 1948.год. /2002.год. 2011.год. 

1784 3178 3492 3258 82,60% 2865 
Табела 2. –Број чланова домаћинства у 2011.год. 

Укупно 1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 члана више Просечан број чланова 

881 159 209 150 141 112 110 3,25 

Утврђено је да ће до 2020.год. доћи до незнатног пораста укупног броја становника на 3024.  

Насељено место припада зони града Лесковца, чији је приоритет просторног развоја реструктуирање 

индустрије, активирање браунфилд инвестиција, унапређивање услуга, формирање зона складишта и 

дистрибутивног центра, унапређење комуналног стања. Предвиђа се незнатно ширење у зони насеља и 

контролисано ширење дуж доминатних путних праваца. Даљим унапређењем и развојем јавних служби 

потребно је да се обезбеде потребе становништва у насељу као и гравитирајућем подручју. Заступљене 

институације, социјалне и здравствене заштите, образовања  и културе, даље унапређивати према 

утврђеним програмима развоја усаглашеним са појединачним функционалним значајем у мрежи 

насеља. Према функцијама које има развијене и улози коју треба да има у оквиру утврђене мреже 

насеља, одређено му је место општинског субцентра, са гравитирајућим насељима: Брза, 

Жабљане, Бели Поток, Накривањ и Чукљеник,  што подразумева повећање квалитета јавних служби 

за потребе сопственог и за становнике гравитирајућих насеља. У области социјалне заштите уколико 

постоји интерес и економска основа, могуће је изградити објекат за трајни смештај старих лица и сл. 

Основни елементи организације привредних активности у простору су даље јачање привредне 

функције Лесковца као привредног центра и развој групе развијених центара којима припада Вучје на 

бази постојећих и нових капацитета углавном везани за агропрераду, текстилну, металску и 

дрвопрерађивачку индустрију базиран на одрживим принципима стварањем могућности формирања 

нових привредно-индустријских зона дуж саобраћајнице ка Лесковцу. Подручје које гравитира Вучју 

према концепцији развоја пољопривредне производње града Лесковца припада другом рејону који 

је оријентисан ка воћарској производњи те је потребно унапређивати постојеће и градити нове 

капацитете за производњу гајених култура. Просторни развој  треба базирати на принципима одрживог 

развоја обновом, унапређењем и повећањем капацитета производње и прераде, развојем 

пољопривредне инфраструктуре и унапређењем административних услуга пољопривредним 

произвођачима као и њихово организовано удруживање /задружно и сл./ ради остваривања заједничких 

циљева и заштите.   

 „Основни просторни развој одрживог развоја туризма подразумева издвајање макро-туристичке 

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

припада Вучје са значајним воденим акумулацијама.“, као и то да је „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: 1.еколошко-образовни у кањону реке Вучјанке; 2.спортско–

рекреативни у оквиру спортског комплекса који функционише у Вучју. 3.културно–манифестациони 

кроз сликарске колоније, манифестације „Дани поља“ и покретањем нових реализацијом посета кањону 

Вучјанке.“. 4.Риболов у реци Вучјанки; 5.излетнички и викенд туризам ће имати велике перспективе, 

с обзиром на природне погодоности и нарастајуће потребе становништва у урбаним срединама за 

кратким и квалитетним боравцима у природи чији  потенцијал поседује кањон реке Вучјанке.“. 

Насељено место Вучје је у просторном размештају локалитета одређен као секундарни туристички 

центар. 

Концепцију развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре на простору Вучја треба заснивати 

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

доградњом ради боље приступачности туристичким дестинацијама у окружењу и осталним наменама у 

насељу. Водоснадбевање је планирано повезивањем насељеног места Вучје у јединствен, кoнтролисан  

систем „Барје“ са реконструкцијом и доградњом секундарне мреже до појединачних корисника. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода успоставити изградњом канализационог система 

проширењем канализационе мреже и реконструкцијом дела постојеће мреже пре свега за део Вучја на 

левој обали реке Вучјанке. Предвиђен третман отпадних вода у новом ППОВ планирано на новој 

локацији, обзиром да је старо постројење дотрајало и није у употреби, са новим реципијентом  

отпадних вода из Вучја, након пречишћавања, упуштањем у реку Ветерницу. Електоенергетска 

стабилност насеља обезбедиће се планираним повећањем  капацитета постојећег електроенергетског 

објекта -TС 35/10 kV  ''Вучје'' са постојећих 2×4 MVA на 2×8 MVA, као и изградња нових ТС 10/0.4 kV 

ради поузданог напајања појединачних потрошача. Концепција развоја гасификације заснива се на 

покривању подручја насеља Вучја гасоводном мрежом средњег и ниског притиска и изградњу МРС-а. 

Предвиђено је коришћење обновљивих извора енергије у првом реду хидроенергије изградњом 

малих хидроелектрана, као и соларне енергије претежно за индивидуалне потребе. 
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Концепција развоја у области фиксне телефонске мреже и мобилне телефоније подручја 

насељеног места Вучја је замена постојећих аналогних комутација (централа) дигиталним као и 

изградињу планираних базних станице мобилних оператера. Планирана је децентрализација постојеће 

4 приступне мреже на 12 нових приступних чворова, од којих се 8 ПМ граде са потпуно новим 

кабловима, а 4 се реконструишу ради скраћења претплатничке петље, тако да ће сам град бити 

покривен са 18 приступних чворова у оквиру које је ПМ АТЦ Вучје - децентрализација мреже на 3 нова 

приступна чвора са потпуно новим кабловима. Централна пошта лоцирана је у Лесковцу док се 

поштанске јединице налазе у 13 насеља ван града од којих је једна у насељеном месту Вучје. 

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 где је сврстано и Вучје у коме је неопходно дефинисати  локације 

сакупљачких станица, сабирних центара и рециклажних станица. Уз сабирне центре у урбаној средини 

могу се наћи и рециклажни центри, где би се вршила обрада рециклабилног материјала (балирање 

папира, пластике, ситњење стакла, пресовање метала  и сл). 

Концепција уређења гробаља подразумева задржавање постојећих хуманих гробаља уз уређење и 

опремање у складу са санитарним прописима и прописима о сахрањивању. Локација сточног гробља 

планирана је изван насељеног места Вучје, са оријентационим предлогом локације коју треба одредити 

у оквиру КО Накривањ, Чукљеник или Бели Поток.  

Концепција уређења пијаца подразумева задржавање постојеће зелене пијаце, уз неопходно 

перманентно прилагођавње условима тржишта, као и планирање локације за кванташку и сточну 

пијацу. У оквиру туристичке зоне планирти изградњу етно пијаца, које се предвиђају 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. 

Према просторној диференцијацији животне средине насељено место Вучје припада IV-тој 

категорији као подручје веома квалитетне животне средине. Подручје планине Кукавице, са 

комплексом квалитетних букових шума, простором од есенцијалног значаја за очување режима и 

квалитета вода (посебно кањона реке Вучјанке) и разноврсног биљног и животињског света, са 

повољним условима за рекреацију идентификовано је као просторна целина предложена за заштиту 

(према РПП општина Јужног поморавља) док  ће просторни обухват, врста и категорија режим заштите 

заштићеног природног добра, као и режими заштите, биће дефинисани у случају израде Студије 

заштите од стране надлежне институције.   

Заштита непокретних културних добара подразумева адекватан третман градитељског наслеђа 

као ресурса у оквиру презентације туристичких вредности Лесковца, односно дугорочну заштиту 

објеката и амбијенталних целина кроз хармонично уклапање “старог” и “новог” са окружењем. Под 

претходном заштитом, заступљеном у виду објеката сакралне архитектуре евидентирана je под бр.34. 

Црква „Св. Јована“, локалитети „зидине“ и  „старо гробље“ у Вучју, затим као археолошки локалитети 

евидентирани под бр.81.Вучје-Селиште, насеље и бр.82.Вучје-Зидине, Зидине, насеље, на којима се 

примењују опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и добара која 

уживају статус предходне заштите. 

Заштиту становништва, материјалних и културних добара од елементарних непогода /земљотреса, 

пожара, града, поплава, ерозије, клизишта и сл./, ратних дејстава и  других несрећа и опасности 

/хемијсли удеси и сл./, планирати у складу са Проценом угрожености потреба и могућности за заштиту 

и спашавање града Лесковца.  

У циљу заштите пољопривредног земљишта, за нове активности ангажују се само неопходне 

површине, у непосредном контакту са изграђеним подручјем заокружујући га у целине. Планом 

обухваћене шуме заштитити и подићи на квалитетнији ниво, повезујући их са планираним зеленилом 

насеља. 
 

1.3. Обухват плана 

Обухват Плана представља земљиште у грађевинском подручју, којим је обухваћено грађевинско, 

водно, пољопривредно и шумско земљиште, као и земљиште изван грађевинског подручја где је 

заступљено пољопривредно, шумско и водно земљиште. Грађевинско земљиште заступљено је као 

изграђено и уређено и неизграђено земљиште планирано за уређење и изградњу. 

Граница плана, грађевинског подручја и подела на целине, дата је у графичком прилогу бр.1 -Границе 

плана на ортофото подлози и подела на целине“. 
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1.3.1. Опис границе обухвата плана  
Укупна површина планског обухвата износи П=167ha02a82m

2
. Границом плана обухваћене су 

катастарске парцеле у катастарској општини Вучје.  

Опис границе ПГР-а почиње у тромеђној тачки коју чине к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац- 

Вучје бр. 124, к.п. бр. 200 и 1792-пут у К.О. Вучје. 

Граница из ове тачке иде на запад северном међном линијом к.п. бр. 1792-пут, сече к.п. бр. 1780-

пут и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1788/1, 1791-пут и 218. Из ове тачке граница прати 

међне линије к.п. бр. 218 и долази у тромеђну тачку коју поменута парцела чини са к.п. бр. 1790 и 239. 

Од ове тачке граница иде на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 1791-пут и 1792-пут , долази у 

тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 249 и к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 

124 и пратећи западну међну линију поменутог пута иде на југ све до тромеђне тачке коју поменути 

пут чини са к.п. бр. 286 и 1785-пут. Граница пратећи северну па западну међну линију к.п. бр. 1785-пут 

иде на запад , долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 315 и 316, сече поменути пут, 

долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1785-пут, 320 и 371-воденични јаз, из које наставља на запад 

пратећи северну , па западну међну линију к.п. бр. 371-воденични јаз , затим пратећи јужну међну 

линију поменуте парцеле, граница скреће на југоисток и долази до тромеђне тачке коју поменута 

парцела чини са к.п. бр. 373 и 2525/3- река Вучјанка. Граница овде пресеца корито реке Вучјанке, 

настављајући у истом правцу долази у  међну тачку у којој се секу северна међна линија к.п. бр. 391 и 

западна међна линија реке Вучјанке. Из ове тачке граница наставља на север пратећи западну међну 

линију к.п. бр. 2525/3- река Вучјанка све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 454 

и 2526-воденични јаз. Граница из ове тачке иде на југ пратећи западну међну линију поменуте парцеле-

јаз и долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 2526-воденични јаз , 451/1 и 452 из које наставља на 

северозапад  пратећи западну међну линију к.п. бр. 452 a затим северну међну линију к.п. бр. 451/1, 

450/2, 449 и део 439/1, затим западну међну линију к.п. бр. 436 па источну међну линију к.п. бр. 432/1 и 

432/2, затим скреће на запад дуж северне међне линије к.п. бр. 432/2, пресеца к.п. бр. 432/1 до источне 

међне линије к.п. бр. 431/1 и наставља на север дуж ње, затим скреће на запад пресеца к.п. бр. 431/2, 

430/2 и 429/2 до источне међне линије к.п. бр. 428 дуж које наставља на север, затим скреће на запад 

пресеца к.п. бр. 428 до источне међне линије к.п. бр. 427/3 дуж које наставља на север, а затим и дуж 

источне међне линије к.п. бр. 427/5 и 427/7. Граница долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 427/7, 

393 и 394 из које скреће на запад пратећи јужну међну линију к.п. бр. 394. Граница долази до тромеђне 

тачке коју чине к.п. бр. 394, 424 и 397/1 из које скреће на  север пратећи источну међну линију к.п. бр. 

394, 395, 396/1, 399/2, 382 и 371 долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 381, 399/3 и 400/3 одакле 

наставља на југо-запад па на југ поклапајући се са линијом разграничења између К.О. Вучје и К.О. 

Жабљане.  

Граница долази до к.п. бр. 1818-пут, скреће на исток и пратећи јужну међну линију поменутог пута 

долази до међне тачке у којој поменута међа скреће на југ. Из ове међне тачке граница скреће на север 

при чему сече к.п. бр. 1818-пут, долази у четворомеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 1547/1, 

1547/2 и 415/2. Из ове четворомеђне тачке граница скреће на север и пратећи западну међну линију к.п. 

бр. 1517/2 и 416 долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 415/1, 416 и 418 одакле скреће на исток па 

на југ пратећи источну међну линију к.п. бр. 416 а затим на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 

417 све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 1529/4 и 1530. Граница из ове тачке 

скреће на југ пратећи источну међну линију к.п. бр. 1530, 1533 и  1534, затим пратећи северну међну 

линију к.п. бр. 1523/1 и  1524/1 долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1524/1, 1525/2 и 1525/1 из 

које скреће на запад и сече к.п. бр. 1524/1 и 1523/1 долази до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 

1534, 1535, 1568/1 и 1569/2. Из ове тачке граница наставља на југ пратећи западну па јужну међну 

линију к.п. бр. 1569/2 и 1502/2 до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1502/2, 1570/1 и 1520/1 из које мења 

правац и наставља на север западном међном линијом к.п. бр. 1520/1 и 1818-пут све до тромеђне тачке 

коју поменути пут чини са к.п. бр. 1752 и 1753. Граница из ове тромеђне тачке скреће на север пратећи 

западну међну линију к.п. бр. 1753, сече к.п. бр. 1903- пут, долази у тромеђну тачку коју поменути пут 

чини са к.п. бр. 1654 и 1655 и пратећи јужну међну линију к.п. бр. 1655 иде на запад до тромеђне тачке 

коју ова парцела чини са к.п. бр. 1903- пут и к.п. бр. 1656. Овде граница скреће на југ при чему сече к.п. 

бр. 1903-пут и поклапајући се са западном међном линијом к.п. бр. 1904- пут, све до тромеђне тачке 

коју ова парцела чини са к.п. бр. 2545/1-пут и 1907-пут, из које наставља да прати западну а затим и 

северну међну линију к.п. бр. 1907- пут све до тромеђне тачке коју чине поменути пут са к.п. бр. 1771 и 

1770. Из ове тачке граница скреће на југ, сече поменути пут и наставља источном међном линијом к.п. 

бр. 1866/1 све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 1867/2 и к.п. бр. 2544/1 Брза – 

пут- Вучје, скреће на запад и пратећи северну међну линију поменутог пута долази до тромеђне тачке 

коју пут чини са к.п. бр. 1848 и 1834-пут из које скреће на југ пратећи западну међну линију к.п. бр. 

2494, 2495, 2497/2, 2498/2, 2501/2, 2501/3, 2501/4, 2508/2 и 2503/2 при чему долази у тромеђну тачку 

коју чине к.п. 2503/2, 2504 и 2508/1. Из ове тромеђне тачке граница скреће на исток пратећи северну 
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међну линију к.п. бр. 2504 и 3768 све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр.2480 и 

2481/1. Одавде граница наставља на север пратећи западну међну линију к.п. бр.2480 и 2479/1, долази 

до међне тачке коју чине више парцела из које скреће на југ западном међном линијом к.п. бр.2462 и 

пратећи њену јужну међну линију скреће на исток и наставља на исток пратећи јужну међну линију к.п. 

бр.2457/2, затим пресеца к.п. бр.2454 и наставља у истом правцу јужним међним линијама к.п.бр. 2449 

и 2451 све до двомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2451 и 2437/2. Из ове тачке граница скреће на југ 

пратећи  западне међне линије к.п.бр.2437/2, 2434, 2433 и 2430 све до тромеђне тачке коју чине  

к.п.бр.2430, 2425 и 2428, затим скреће на запад дуж северне међне линије к.п.бр.2425 све до тромеђне 

тачке коју чине к.п.бр.2425, 2458/1 и 2425. Одавде граница наставља на југ пратећи западне међне   

линије к.п. бр. 2425, 2423 и 2421 до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр.2421, 2420, 3203 и 3202 из 

које скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр.2421 и 2531/1-канал, затим наставља на исток 

пратећи јужну међну линију к.п.  бр.2531/1 све до тромеђне тачке коју чине 2531/1 –канал, 3201 и 2416. 

Пратећи западну међну линију к.п. бр. 2416 граница долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 

3181, 3180 и 2398/1-пут, из које граница скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 2398/1 –

пут, све до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2398/2, 3140, 3198/2 и 3139. Граница иде међним 

линијама к.п. бр. 3139 до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 3137/2 и 4727/2 из које 

граница скреће на југ пратећи западну међну линију к.п. бр. 4727/2-пут и 4727-пут све до тромеђне 

тачке коју поменути пут чини са к.п. бр. 3137/1 и 3138/1. Из ове тачке граница скреће на  исток , сече 

поменути пут и долази у међну тачку која се налази на западној међној линији к.п. бр. 4732/1 – река 

Вучјанка и од ове међне тачке граница скреће на југ пратећи западну па јужну међну линију поменуте 

реке све до тромеђне тачке коју река чини са к.п. бр. 3715 и 3716/1 и идући на исток прати јужну међну 

линију к.п. бр. 3715 и 3714, пресеца к.п. бр. 4732/1- река Вучјанка, идући на југ прати источну међу 

реке све до тромеђне тачке коју река чини са к.п. бр. 3705 и 3706. Граница скреће на исток па на север 

пратећи међну линију к.п. бр. 3706, сече к.п. бр. 4726-пут и скреће на север пратећи међне линије к.п. 

бр. 4726 –пут, 3698, 3693/3, 3693/1, 3694/4, 3303, 3304, 3305, 3330/2, 3330/3 и долази у тромеђну тачку 

коју чине к.п. бр. 3330/3, 3330/1 и 4725-пут, из ове тачке граница скреће на север пратећи источну 

међну линију поменутог пута и долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 3074 и 

3086-гробље. Из ове тромеђне тачке граница иде на запад па на север пратећи међну линију к.п. бр 

3086-гробље, све до тромеђне тачке коју парцела чини са к.п. бр. 3084 и 2317-пут, па даље на север, 

северним међним линијама к.п. бр. 2316 и 2314, затим источном међном линијом к.п. бр. 2312 и 2296-

пут, одакле скреће на север пратећи источну међну линију к.п. бр. 2295, па западну међну линију к.п. 

бр. 3059, 3058, 3056, 3055 до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 3055, 2281 и 3054. Одавде граница иде 

на север пратећи западну међну линију к.п. бр. 3054, долази до међне белеге бр.6 одакле наставља даље 

на север пратећи западну међну линију к.п. бр. 4724-пут, 3031 и 3027, све до међне белеге бр. 7 од које 

скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 2249-пут све до тромеђне тачке коју поменути пут 

чини са к.п. бр. 3008/1 и 3012 од које скреће на југ па на исток пратећи међе к.п. бр. 3012, 3009, 3010, 

3005/2, 2975 све до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2227-пут, 2975, 2976 и 4723-пут.  

Граница из ове тачке иде на север пратећи источне међне линије к.п. бр. 2218, 2219, 2529/7-поток 

Бачинац , кога пресеца, 2204, 2214, 2211, 2210, 2252-пут, до тромеђне тачке коју чине поменути пут и 

к.п. бр. 2928 и 2927, сече пут, долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 1082 и 1081 

наставља на запад пратећи северну међну линију к.п. бр. 1082, 1085, 1099 и 1092, источну међну линију 

к.п. бр. 1103, 1104/2, 1107/1, 1108/2, долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1106, 1108/3 и 1077-

поток, граница наставља даље , сече поток и к.п. бр. 1078 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 

1078, 1075 и 1072. Одавде граница наставља северозападном па североисточном  међном линијом к.п. 

бр. 1075, долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1075, 1074 и 2532-поток Врбак, сече га и долази у 

тромеђну тачку коју поменути поток чини са к.п. бр. 1067 и 1068, затим прати југозападну па северну 

међну линију к.п. бр.1068, долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1065/2, 1065/3 и 2551-пут и иде 

на запад пратећи северну међну линију поменутог пута к.п. бр, 944, 1124, 1126/4. 1126/3, 1125/1, 1125/5, 

1125/4, 1125/2, 1128/1, 1128/2 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1128/2, 1141/2 и 1129 из које 

скреће на исток пратећи северну међну линију к.п. бр. 1130, долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 

1130, 1132/2 и 1131/1. Граница из ове тромеђне тачке скреће на север и пратећи западну међну линију 

к.п. бр. 1131/2 долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1132/1, 1132/3 и 1131/2. Из ове тромеђне 

тачке граница скреће на исток, при чему сече к.п. бр. 1131/2, 1131/1, 931/1, 931/2 и долази до источне 

међне линије ломи се и скреће на север пратећи међне линије поменуте парцеле све до четворомеђне 

тачке коју ова парцела чини са к.п. бр. 929, 927, 930 и 2542-пут  Вучје- Накривањ, пресеца га и скреће 

на запад пратећи северну међну линију поменутог пута и к.п. бр. 1154, 1153, 1158, 1159/1, 1159/2, 

1159/3, 1151/1, 1148, 1147, 1249/2-пут и 1248 при чему долази  у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1248, 

1215 и 1216. Из ове тромеђне тачке граница иде даље на запад пратећи северо-западне међне линије 

к.п. бр. 1244, 1243, 1240, 1239/2, 1238, 1235, 1234, 1229, 1228, 1225, 1303 и 1304/2, долази у тромеђну 

тачку коју чине к.п. бр. 1202/1, 1304/2 и 2529/7-канал Бачинац, пресеца га и из тромеђне тачке коју 
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чине поменути канал и к.п. бр. 1201-пут и к.п. бр. 1202/2, скреће на север пратећи западну међну 

линију поменутог канала све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 2598/8-канал Бачинац, 622/1 и 1182/2 

из које граница скреће на запад пратећи северне међне линије к.п. бр. 622/1, сече к.п. бр. 2548/5-пут, 

569, 568, 567, 565, 564, 563, сече к.п. бр. 562, долази до источне међне линије к.п. бр. 1412, скреће на 

север пратећи је делимично и опет скреће на запад, при чему сече поменуту парцелу и к.п. бр. 1413/1, 

559/2, 559/1, 558, 556, 545, 544 и 542/1 до пресека са њеном западном међном линијом, скреће на север 

пратећи источну међну линију к.п. бр. 2539/1 државни пут Лесковац-Вучје бр. 124, све до тромеђне 

тачке коју овај пут чини са к.п. бр. 603 и 604. 

Граница из ове тачке наставља даље на север источном међном линијом к.п. бр. 604 све до к.п. бр. 

1808-пут, пресеца га и скреће на запад пратећи његову северну међну линију до тромеђне тачке коју 

чине к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124, 1808-пут и 345. Одавде граница наставља на 

север пратећи источну међну линију поменутог државног пута све до тромеђне тачке коју овај пут чини 

са к.п. бр. 344 и 1806-пут, одакле скреће на исток пратећи јужну међну линију долази до к.п. бр. 59-

гробље и пратећи међне линије поменуте парцеле долази до већ поменутог пута, скреће на запад и 

пратећи северну међну линију к.п. бр. 1806-пут долази до тромеђне тачке коју поменути пут чини са 

к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124 и 198.  

Граница из ове тромеђне тачке скреће на север пратећи источну међну линију државног пута све 

до тромеђне тачке коју државни пут чини са к.п. бр. 148 и 1804-пут. Из ове тачке граница иде на запад 

при чему сече к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124 и долази у тромеђну тачку од које је 

и започео опис границе обухвата ПГР-е за насељено место Вучје. 

 

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја 

Граница постојећег грађевинског подручја приказана је графичким прилогом бр.3.Постојеће 

стање коришћења површина, укупне површине П=149ha10a71m
2
 обухвата грађевинско, 

пољопривредно,  шумско и водно земљиште. Граница је одређена применом следећих критеријума: 

1)стечена урбанистичка обавеза из предходних планова, 2)изграђено грађевинско земљиште, 

3)изграђено пољопривредно, шумско и водно земљиште и 4)укњижено у катастру непокретности 

земљиште у грађевинском подручју без обзира на начин коришћења. 

Граница планираног грађевинског подручја приказана је у графичком прилогу бр.4.Планирана 

намена површина,  укупне површине П=165ha25a58m
2
, обухвата  грађевинско и водно земљиште и 

одређена је према планираним наменама следећим описом: 

Опис границе грађевинског подручја ПГР-е за насељено место Вучје почиње у тачки у којој је почео 

опис границе обухвата ПГР-е. Граница грађевинског подручја се поклапа са границом обухвата плана 

све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1107/2, 1108/3 и 1107/1 из које скреће на запад пратећи јужну 

међну линију к.п. бр. 1108/3, сече к.п. бр. 2550-пут и даље иде на запад пратећи јужне међне линије к.п. 

бр. 1109/1, 1111/1, 1264, 1260, 1528, 1257. 1254 све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1253, 1255/1и  

4254 из које скреће на исток пратећ северне међне линије к.п. бр. 1254, 1257, 1258, 1260 1263, 1111/1. 

1110/1, 1114/1, 2550-пут, сече к.п. нр. 1077-пут и долази у тромеђму тачку коју чине к.п. бр, 1078. 1075 

и 1072, одакле наставља даље поклапајући се са границом обухвата плана све до тачке одакле је и 

започео опис границе грађевинског подручја и обухвата ПГР-е за насељено место Вучје. 

1.4. Анализа и оцена постојећег стања са билансом површина 

Територија ПГР-а обухвата грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште. 

Постојеће грађевинско подручје заузима површину од 149,11ha и чине га: објекти и површине јавне 

намене, мрежа и објекти јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти и површине остале 

намене –становање и привређивање. Изван грађевинског подручја присутни су објекти инфраструктуре 

и остали објекти на пољопривредном, шумском и водоводном земљишту у укупној површини 17,92ha. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 
 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  136,91ha. 

Површине у обухвату грађевинског подручја Плана на грађевинском земљишту дефинисане су према 

претежним наменама на јавне и остале.   
 

Објекти и површине јавне намене  

Укупна површина јавних намена износи 22,18ha или 13,28% од обухвата Плана и у великој мери 

задовољава потребе становника насеља и гравитирајућег подручја. Распоређене су у целини 1.Зона 

центра и централних делатности у оквиру следећих намена: 
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Образовање -се одвија у јединственом школском комплексу површине 1ha18a17m
2
 у потцелини 

1.1.,
 
где су изграђена два посебна објекта намењена основном и средњем образовању. Основна школа 

основана је 1919.год. у приватним просторијама да би се 1952/53.год. преселила у зграду у којој је и 

данас, и убраја се у ред најстаријих школа овог краја. Своју делатност остварује у матичној школи и 

пет издвојених објеката у Бунушком Чифлуку, Брзи, Накривњу, Белом Потоку и Чукљенику. Средња 

школа „Светозар Крстић –Тоза“ формирана 1964.год. да би се преселила 1981.год. у новом објекту у 

коме је и сада. Образовање се изводи са четири смера /кувар, конобар, прехрамбени и туристички 

техничар/. У овиру  школског комплекса изграђени су помоћни објекти /котларница, школска 

радионица, балон сала и стара ђачка менза/, као и отворен спортски терен, а преостали простор је 

партерно уређен као двориште које школе користе заједно. Комплекс је изграђен уз северну регулацију 

општинског пута ОП-44 /за Брзу/ са кога се остварује прилаз. Објекат основне школе и стари део 

средње школе су мешовитог бонитета, док је нови део средње школе чврстог бонитета,  спратност 

објеката је П+1 /приземље+спрат/, док је стара ђачка менза слабог бонитета, приземне спратности. 

Комплекс задовољава потребе образовања сразмерно броју корисника уз боље инвестиционо и текуће 

одржавање и решавање имовинских статуса основне и средње школе ради стварања предуслова за 

инвестирање у циљу осавремњавања наставе.  

Здравствена заштита -функционише у оквиру комплекса површине 40a54m
2
 у потцелини 1.1., 

мреже здравствених организација на територији града Лесковца коју чине: објекти примарне 

здравствене, секундарне и хигијенско епидемиолошке заштите, док је на територији насеља Вучја 

сразмерно броју становника у функцији је дом здравља „Вучје“који пружа здравствену заштиту за 

17444 становника Поречког краја, која је организована у матичној установи и 6 сеоских амбуланти. У 

оквиру матичне службе функционишу: 1)Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са 

истуреним амбулантама Стројковце, Накривањ, Бунушки Чифлук, Мирошевце, Барје и Оруглица; 

2)Одељење за специјалистичке послове и медицинску дијагностику; 3)Одељење за здравствену 

заштиту деце и школске деце; 4)Одељење за превентивну заштиту и поливалентну патронажу. У дому 

здравља функционишу зубна ординација и апотека. Комплекс  је изграђен у парковском амбијенту у 

оквиру централне зоне насеља са западне стране реке Вучјанке уз насељску саобраћајницу са које 

остварује прилаз, са објектом спратности По+П+1+Пк, површине 10a30m
2
, који је чврстог бонитета. 

Комплекс задовољава потребе здравствене заштите насеља са гравитирајућим подручјем. 

Социјална заштита -заступљена је у виду дечје заштите у оквиру комплекса површине 67a02m
2
, у 

потцелини 1.2.,
 
 у склопу предшколске установе „Вукица Митровић“ из Лесковца. У оквиру комплекса 

изграђен је објекат разуђеног габарита спратности  П /приземље/, површине 8a28m
2
, чврстог бонитета, 

док се преостали део комплекса користи као двориште опремљено мобилијаром за боравак деце. 

Наслања се на насељску саобраћајницу са које остварује прилаз. Комплекс задовољава потребе дечје 

заштите али је потребно решавање имовинско-правних односа као и сагледавање недостајућих 

простора за социјалну заштиту одраслих. 

Централни садржаји -администрација и управа -у Вучју као општинском субцентару развијене 

су службе локалне администрације у оквиру месне канцеларије Вучје као дела градске управе, која је 

смештена у посебном објекту спратности П+1 /ка прилазној саобраћајници/ и П /ка дворишту/, 

изграђен на посебној катастарској парцели површине објекта 789m
2
 у потцелини 1.1.,

 
са унутрашњим 

двориштем које дели са домом културе.  Приземни део објекта је слабог бонитета и склон је рушењу. У 

спратном делу објекта заступљене су службе месне канцеларије Вучје, сала за венчања и сала за 

седнице смештене. У посебом објекту  површине 3а47m
2  

смештене су  јавне службе граских предузећа 

и институција: ЈКП „Водовода“ и ЈКП „Комуналца“, док се у приземљу вишепородичних стамбених 

објеката налазе пословне просторије ЈП „Електродистрибуција“ и општински улужни центар. 

Присутне су и државне институције: пословне просторије ЈП „Поште Србије“ смештене су у посебним 

деловима објекта  површине 2а87m
2 

 уз „Дом културе Вучје“. У оквиру посебние катастарске парцеле 

површине 11а09m
2
 изграђен је објекат спратности П+1 који је намењен пословним просторијама ЈП 

“Србија шуме“. Министарство унутрашњих послова функционише у оквиру посебног комплекса - 

полицијске станице површине  9а92m
2
 

  
у оквиру кога су изграђена два објекта спратности П+1 и П.  

Удружење ратних ветерана смештено је у посебном објекту површине и 1а27m
2
 и спратности П+Пк, 

као и омладинска задруга која је у објекту спратности П на посебној катастарској парцели површине 

5а37m
2
. Присутна администрација задовољава потребе локалног становништва и гравитирајућег 

подручја, а у циљу побољшања приступачности извршити њихов бољи просторни размештај и 

повезаност.  

 Објекти културе -из низа културних институција које делују у Лесковцу, у насељу Вучје су 

смештене у оквиру посебног наменског објекта „Дома културе Вучје” где су заступљени –библиотека, 

биоскопска сала, сала за састанке, галерија, дискотека и друге појединачне намене. Објекат је изграђен 

у оквиру насељског центра и оријентисан ка јавним површинама, спратности П+1 /приземље+спрат/, на 

посебној катастарској парцели површине 6а22m
2
  у потцелини 1.1.,

 
са унутрашњим двориштем које 
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дели са службама локалне администрације и управе. Може се рећи да објекат задовољава културне 

активности насеља.  

 Ветеринарска делатност  -одвијала се у посебном комплексу површине 23а10m
2 

државне 

институције у оквиру стамбене зоне потцелине 3.3., који је у међувремену девастиран и сада није у 

функцији. 

 Комплес стрелиште  -као градска локација површине 15а23m
2
 у оквиру целине 4.туристичка 

зона са отвореним полигоном за гађање и објектом са кога се пружа прелепа панорама насеља са 

окружењем, повољан је за пренамену у видиковац са услужним садржајима.  

Спорт и рекреација -заступљен је на више локација комплексима различитих садржаја у 

потцелинама 1.1. и 1.2. У центру насеља изграђен је тениски терен са западном трибином који је 

пренамењен у кошаркашко игралиште на сопственој парцели површине 25а45m
2 

и отворени базен на 

парцели површине 69a94m
2
, док је у северозападном делу изграђен комплекс површине 1ha40а27m

2
 са 

фудбалским спортским тереном са западном трибином и објектом у оквиру кога су смештене 

свлачионице. У оквиру школског комплекса постоји терени за мале спортове и балон хала које су у 

функцији спортско-рекреативних активности школске популације. Отворени базени скромнијих 

капацитета су изграђени уз Теокаревићеву вилу у зони центра и као пратећи садржаји уз поједине 

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

рукомет, тенис и одбојка; од свих врста подлога углавном је заступљена трава, затим следе тврде 

подлоге (асфалт-бетон). Сагледавањем збирне површине за спорт и рекреацију је 8,3 m
2
/становнику на 

око 1,4% у односу на површину Вучја у оквиру Плана. Оптималне вредности су око 6 m
2
/становнику и 

према показаном су више него постигнуте, тако да Вучје може у спортском погледу да представља 

центар спортских активности за места у окружењу, уколико осавремени и уреди садржаје. Коначан 

закључак је да површина која је намењена за одвијање спортских активности (активна и пасивна 

рекреација, аматерски и професионални спорт, такмичења на разним нивоима) одговара у односу на 

број становника, али не задовољава у погледу опремљености у улагања у спорт у целини, поготову у 

погледу незастпљености затворених /халских објеката, тако да би активности требале ићи у том смеру, 

сагледавајући актуелан Закон о спорту и Стратегију развоја спорта. 
Јавно и друго зеленило -укупне површине 12776m

2 
заступљено је као јавно зеленило линијски 

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

виду парковских површина које су опремљене фонтанама и мобилијаром. Постоји заштитно зеленило 

нарочито уз водотокове реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак, које је на графичком прилогу дато као 

неизграђено грађевинско земљиште. Поред обављања пољопривредне производње углавном су те 

површине уређене као зеленило са заштитном функцијом. 

Остале зелене површине заступљене су као пратеће у оквиру јавне намене (школe, централних 

садржаја, спорта и др) и у оквиру осталих намена - уз породично и вишепородично становање, у оквиру 

црквеног комплекса, радне зоне, услужних делатности и комплекса воденице. 

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

односи на процентуално учешће зеленила у Вучју није довољан - према препорученом стандарду за 

мања насељена места требало би да је 7-10%, а овде је свега 1%. Међутим, обзиром на извесну 

површину под шумом, као и велику површину шуме у непосредном окружењу планског обухвата, 

узимајући у обзир и зеленило у оквиру јавних блоковских површина, ниво озелењености се може 

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

њихов репрезентативни изглед и форма. Тако да је рачунајући јавно зеленило, шуму и зеленило у 

оквиру јавних блоковских површина, ниво озелењености износи 4%, што је сасвим прихватљиво, чему 

иде у прилог очувани природни предео у околини. Ниво озелењености карактерише еколошко-

биолошку ефективност система зеленила, тако да се еколошки аспект, иако је због окружења 

задовољавајући, треба повећати у планираном стању. 

Степен озелењености изражава комфорне могућности система зеленила у односу на животну 

средину. Представља однос укупне површине зеленила према броју становника, минимално је 25, а 

препоручена вредност је 30-80 m
2
/становнику. Само зеленило у Вучју би дало вредност од 1,6, али 

рачунајући шуму и заједничке блоковске површине, вредност је 24 m
2
/становнику, што је чини 

задовољавајуће параметре. Потенцијал за развој зелених површина у обухвату плана представљају 

обале река и потока, док је у непосредном окружењу, брдовито подручје под шумама и плодним 

ораницама повећавају атрактивност и лепоту предела и потребно остварити њихову просторну 

повезаност у јединствен систем.  

Јавне блоковске површине -чине јавне просторе укупне површине 11864m
2
, формиране око 

вишепородичних стамбених објеката и садржаја централне намене у оквиру потцелине 1.1. и 3.2. 

Функционишу као отворени простори партерно уређени и опремљени у функцији намена коју 

опслужују /колским и пешачким површинама, адекватним мобилијаром и зеленилом./ 
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Становање у  непрофитабилним условима –присутно је на две посебне локације у својини града 

Лесковца укупне површине 1200m
2  

у оквиру потцелине 1.1., које су у функцији. 
-Јавне блоковске површине     - Јавно зеленило/парк      - Становање у непрофитабилним условима 

        
Мрежа и капацитети саобраћајне и остале инфраструктуре 

Саобраћајна инфраструктура -насељено место Вучје у саобраћајном погледу постављено је 

периферно тако да га са државном саобраћајном мрежом повезује државни пут IIБ реда број 436 

Стројковце-Вучје-Владички Хан, који је у планском обухвату од улазне стационаже km3+280 до 

излазне стационаже  km6+770. По функционалном значају и улози у просторној организацији насеља, 

саобраћајна мрежа дели се на примарну и секундарну. Примарну саобраћајну мрежу кроз насељено 

место чинe улице које се поклапају са правцима пружања следећих путева: државни пут IIБ реда број 

436, општински пут 43 Вучје-Накривањ, општински пут 44 Вучје-Брза и општински пут 45 Вучје-

Жабљане. Техничке карактеристике ове мреже задовољавају прописане стандарде. Габарит 

саобраћајница је око 9m и већим делом трасе изграђен је у сопственој катастарској парцели. 

Секундарна саобраћајна мрежа се стихијски развијала изузимајући део насеља где је формирана зона 

вишепородичног и породичног становања које се наслања на ову зону као и део око индустријске зоне. 

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

Koловози су у великој мери асфалтирани, док тротоара углавном нема осим у централном делу насеља, 

у осталом делу ако постоје они су неуређени. Бициклистички саобраћај је умереног интезитета, јер 

теренски услови то омогућавају. Нема издвојених бициклистичких стаза или трака, већ се саобраћај 

одвија коловозом. Ово ствара проблеме по безбедност учесника у саобраћају, посебно бициклиста и 

пешака на главној насељској саобраћајници где је интензитет моторног саобраћај изражен. Уређени 

јавни паркинзи не постоје. Паркирање се одвија углавном у габариту улица или унутар парцела. Од 

саобраћајних терминала у насељу постоји само бензинска станица. Нема изграђене аутобуске станице, 

а њена се  функција тренутно обавља преко стајалишта у централном делу насеља поред главне улице. 

Преко водотокова /реке Ветернице, потока Бачинац и осталих канала/ изведени су мостови на 

општинским путевима и делимично насељским саобраћајницама чиме  је остварена повезаност 

саобраћајне мреже. За снадбевање моторних возила горивом изграђена бе бензинска станица са источне 

стране државни пут IIБ реда број 436 на улазу у насеље из правца Лесковца. 

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

система водоснабдевања Лесковца, водосистем "Барје". 
Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су резервоар воде за пиће запремине 3000 m

3
, 

цевовод профила ПЕХД Ø315 mm, дуж пута за Брзу и пута за Жабљане, те прстен профила ПЕХД Ø225 

mm у ужем градском језгру. 

Секундарна водоводна мрежа на подручју Плана  је делом у добром стању, осим мреже која није 

плански изграђена.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода -постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа 

и по капацитету и по квалитету и саставни је део градског система одвођења отпадних и атмосферских 

вода. 

Најзначајнији објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су постројење за 

пречишћавање отпадних вода изграђено у посебно формираном комплексу површине 87а19 m
2 

 на 

КП бр.218 КО Вучје и примарни колектор профила КЦ-Т Ø300 mm. 

Секундарна канализациона мрежа је добро развијена и покрива већи део насеља Вучје. 

Атмосферске воде одводе се у слободну зелену површину осим са коловоза, где се одводе у 

канализацију. 

Електроенергетска инфраструктура -унутар границе обухвата плана се не налазе трасе 

ваздушног далековода и електроенергетска постројења која су у власништву ,,Електромреже Србије,,. 

 Имајући у виду постојеће стање и положај постојеће средњенапонске и нисконапонске дистрибутивне 

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

Лесковац налази се: 
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Објекти и далековод 35 кV 

TC„Вучје“  35/10 kV/kV, 2x4MVA напаја целокупно конзумно подручје обухваћено Планом. Главни 

правац напајања остварује се преко ваздушног 35 kV далековода „Вучје-Јабланица“. Aлтернативни 

правац напајања далеководом из TC„Југ-Лесковац“  35/10 kV/kV. 

Објекти и далековод 10 кV 

Постојећа средњенапонска мрежа 10 kV напаја се из TC„Вучје“  35/10 kV/kV. Мрежа је изведена 

мешовито,надземно у делу преноса ван насељеног подручја, док је у градском језгру (насељеном) 

изведена подземно  електроенергетским кабловима средњенапонског нивоа.Мрежа је изведена 

надземно-далековод 10 kV на подручје које покривају ТС Бачинац, ТС Бара, ТС Супово и ТС Ново 

насеље(Сланиште), а у преосталом делу насеља обухваћено планом изведено је подземно. 

Списак електроенергетских постројења ТС 10/0,4 кV/kV  са дефинисаним типом и укупном тренутном 

инсталисаном снагом, на подручју Плана са и припадајућим нисконапонским дистрибутивним 

изводима су:  
1. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Трикотажа“  инсталисане снаге 400kVA,            

2. МБТС-Д ТС 10/0.4 кV/kV „Сиз“  инсталисане снаге 2х400kVA,                       

3. СТС ТС 10/0.4 кV/kV „Ново насеље(Сланиште)“  инсталисане снаге 250kVA,                        

4. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“  инсталисане снаге 400kVA,                

5. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Дом здравља“ инсталисане снаге 400kVA,                  

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

7. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Воденица“ инсталисане снаге 400kVA,            

8. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Брзански пут“ инсталисане снаге 400kVA,            

9. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бачинац“ инсталисане снаге 250kVA,            

10. СТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бара“ инсталисане снаге 50kVA,            

11. Кула ТС 10/0.4 кV/kV „Супово“ инсталисане снаге 50kVA,            

12. У објекту ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 1“ инсталисане снаге 2х630kVA,            

13.МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 2“ инсталисане снаге 400kVA,            

14.Уобјекту ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 3“ инсталисане снаге 2х630kVA,            

15. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Текстилна индустрија 1“ инсталисане снаге 2х630kVA,            

16. Уобјекту ТС 10/0.4 кV/kV „Текстилна ундустрија 2“ инсталисане снаге 1000kVA,            

17. Уобјекту ТС 10/0.4 кV/kV „Фатекс“ инсталисане снаге 2х630kVA,            

18. КБТС-А ТС 10/0.4 кV/kV „Колектор“ инсталисане снаге 100kVA.            

Објекти и мрежа 0.4 kV 

Нисконапонска дистрибутивна ваздушна мрежа је изведена самоносећим изолованим кабловским 

снопом и неизолованим АлЧе неизолованим проводницимаодговарајућег пресека, уграђеним на АБ 

стубовима висине 6m, постављеним у тротоарским површинама саобраћајница. 

Јавно осветљење изведено на нисконапонским дистрибутивним АБ стубовима уз саобраћајнице која су  

горе наведена и она је у власништву града Лесковца. 

Објекти за производњу електричне енергије из обновљивих извора 

У Вучју је присутна произвидња електричне енергије из обновљивих извора енергије.Производња 

електричне енергије врши се из реке Вучјанке у мини хидроцентрали која је смештена на њеном 

водотоку изван планског обухвата. 

Топлификација –у обухвату Плана снабдевање корисника топловодом не постоји.  

Гасификација –у обухвату Плана снабдевање корисника гасом не постоји.  

Телекомуникациона инфраструктура -на простору обухвата Плана изграђена је централизована 

телекомуникациона мрежа која се састоји од кабловске телефонске канализације, подземне 

дистрибутивне бакарне кабловске мреже, спољашњих извода на ПТТ стубовима, разводне мреже и 

оптичких каблова који су повезани на магистрални правац Лесковац - Врање. Преко бакарне приступне 

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

Подручје је покривено сигналом мобилне телефоније. 

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

- Кабловска телефонска канализација; 

- Подземна дистрибутивна бакарна кабловска мрежа; 

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

за вишепородично становање; 

- Оптички каблови на агрегационом нивоу повезани на магистрални правац Лесковац – Врање. 

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

становништва. 

Комунални објекти  

Пијаце –у функцији је зелена пијаца у насељском центру у оквиру потцелине 1.1., формирана као 

ограђен комплекс на КП бр.2079/2 КО Вучје површине 13а26m
2
, са отвореним платоом опремљен 

пијачним тезгама и пословним објектом. Остале пијаце нису присутне у планском обухвату. 
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-Зелена пијаца         - Резервоар воде за пиће     - Постројење за преч. отпадних вода 

     
Гробља – се налазе на три локације на подручју насеља и функционишу као хумана гробља: старо 

гробље у кањону реке Вучјанке површине 18а44m
2
, одређено као посебна потцелина 5.2.Зона 

комуналне инфраструктуре, које се вишеструко неплански проширило изван сопствене катастарске 

парцеле, на шумском земљишту суседне катастарске парцеле ЈП „Србија шуме“ при чему је захватило 

површину од  2ha86а35m
2
; мало старо гробље  јужно од пута за насеље Накривањ у потцелини 

3.2.Зона становања, које је задржано у оквиру сопствене катастарске парцеле у површини од 4а49m
2
 ; 

и ново гробље урбанизовано и опремљено капелом на посебној новоформираној парцели површине 

2ha56а65m
2
, које поседује слободне капацитете, са локацијом на улазу у насељено место Вучје, 

источно у односу на држани пут, у оквиру потцелине 5.1.Зона комуналне инфраструктуре. Остала 

гробља нису присутна у планском обухвату. 
-Старо гробље под заштитом - Старо гробље на шумском  - Мало гробље    - Ново гробље 

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

депонију „Жељковац“. У великој мери присутне су и дивље депоније у кориту реке Вучјанке и осталих 

водотокова као и у близини гробаља и дуж приступних путева.  

Површине и објекти остале намене 

Укупна површина осталих намена износи 114,73ha или 68,69% од обухвата Плана. 

Становање -доминантна намена становање је одређено као посебна целина 3. претежно заступљена 

у виду породичног становања кроз хомогене физичке структуре изграђене дуж насељских 

саобраћајница у правцу суседних насеља Брза, Накривањ и Жабљане,  што зону дели на три потцелине 

специфичних карактеристика. Изграђено је неколико вишепородичних стамбених објеката. Објекти су  

у највећем броју  изграђени на грађевинској линији удаљеној од 3,0m  до 8,0m од регулационе линије, 

док је мали број објеката изграђен на регулационој линији. На великом броју грађевинских парцела 

изграђено је по два или више објеката. Породично становање у оквиру пољопривредног домоћинства 

изграђено је економским објектима за гајење животиња, складиштење пољопривредних производа и 

смештај машина и возила, и сл. Присутне су катастарске парцеле које су делом изграђене, а делом се 

користе у пољопривредне сврхе, као и оне које су комунално неопремљене и у потпуности се користе у 

пољопривредне сврхе . Грађевински фонд чврстог је бонитета код главних објеката, док је велики број 

помоћних и економских објеката мешовитог и слабог бонитета који је присутан у потцелини 3.1. 

Спратност породичних стамбених објеката је у највећем броју П до П+1, док су у мањем броју 

присутни и објекти спратности П+1+Пк до П+2, а спратност вишепородичних стамбених објеката је од 

По+П+1 до По+П+4+Пк. Парцеле по облику и величини у великом броју случајева не одговарају 

прописаним већ су издуженог облика настале од пољопривредних парцела. У потцелини 3.1. коју 

пресецају стари и нови пут ка насељу Брза заступљено је обострано дуж новог пута породично 

становање са услужним делатностима, док је са јужне стране новог брзанског пута, око старог 

брзанског пута изграђено породично становање у оквиру пољопривредног домоћинства, посебно 

изражено у југозападном делу насеља, где су присутни и појединачни комплекси привредних 

делатности /стругара и радионица намештаја/. Са северне стране поменутог пута изграђен је први ред 

парцела дуж њега, док су парцеле у дубини ове потцелине иако су катастарски укњижене као 

грађевинско земљиште фактички неизграђене и комунално неопремљене па се земљиште користи у 

пољопривредне сврхе /воћарска и повртарска производња/. Потцелину 3.2. пресеца пут ка насељу 

Накривањ на северни и јужни део где је обострано заступљено породично становање са појединачним 

пољопривредним домаћинством у јужном делу уз поток Бачинац, а обострано у дубини потцелине 

налазе се парцеле које су неизграђене и користе се у пољопривредне сврхе. У најсевернијем делу 

потцелине са источне стране Ул.Кукавичког одреда изграђени су вишепородични стамбени објекти на 

заједничким јавним површинама. Потцелину 3.3. пресеца пут ка насељу Жабљане на северни и јужни 
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део где је обострано заступљено породично становање са појединачним услужним делатностима у 

приземним етажама. Становање у виду изграђених породичних објеката заступљено је и источно од 

школског комплекса и дуж источне регулације главне насељске саобраћајнице –Ул.Кукавичког одреда 

изграђеним вишепородичним стамбено-пословним објектима са заступљеним јавним службама и 

услужним делатностима у приземним етажама у целини 1. –потцелини 1.1. која припада зони центра 

па су и објекти старије градње. У северозападном делу потцелине налазе се две локације у власништву 

града изграђене објектима слабог бонитета на којима је погодно планирати становање у 

непрофитабилним условима. Становање породичне градње заступљено на парцелама које упиру у реку 

Вучјанку у посебном  микролокацијском амбијенту припада целини 4. која је одређена као 

туристичка зона, где се налазе и два викенд насеља изграђена на посебним локацијама у кањону реке 

Вучјанке, око црквеног комплекса, у оквиру којих су  појединачни објекти намењени породичном 

становању.   
   -Породично становање  - Пољопривредно домаћинство  - Вишепородично   - Повремено становање 

       
Привредне делатности и туризам -просторни положај насељеног места Вучја условљава 

индиректну повезаност  са Кооридором Х и прилазом на ауто пут Е-75 у петљи „Номаница“ тако да је 

приступачност насељу добра, омогућена државним путем који пролази кроз насеље и спаја га са 

коридором.  Становништво са планског подручја се углавном бави пољопривредом, док су постојећи 

индустријски капацитети девастирани, а туртистички потенцијали минимално искоришћени.  

Пољопривреда -Најважније пољопривредне гране којима се баве становници овог подручја су 

воћарство и повртарство, са традиционалном производњом вишње и крушке, те се у оквиру планског 

подручја налазе мањи смештајни капацитети у виду складишта и хладњача као и откупних станица за 

пољопривредне производе који су размештени у зони становања ка периферним деловима целине 3.  

Привредна делатност –Концентрисана је у оквиру компактне радне зоне одређене као целина 2., 

формиране обострано дуж реке Вучјанке на улазу у насеље из правца Лесковца. Зону чине привредни 

комплекси који се могу разврстати на привредне комплексе без производне активности, као делимично 

активни и без активности, са просторном организацијом која указује на још увек круту, застарелу, 

превазиђену структуру и одсуство савремених просторних модела за развој индустрије.Свим 

комплексима је омогућен прилаз са јавне површине и повезани су на доступну инфраструктуру. 

Активни производни комплекси:III.Комплекс за производњу намештаја „Стојановић“ који је 

позициониран са западне стране реке Вучјанке, формиран је на  КП бр.463 КО Вучје пренаменом дела 

комплекса Занатске задруге Вучје. Према катастру непокретности  укњижена је површина комплекса 

од  28а33m
2
 са четири објеката од којих су неки реконструисани или порушени, тако да је сада у 

комплексу изграђено три објекта /1.Пословно производни објекат са продавницом и канцеларијом  

спратности П, 2.Производни објекат спратности П и  3.Складиште изграђено као надстрешница  

спратности П.  Комплекс је у стање редовне употребе са објектима који су чврстог бонитета. 

V.Комплекс жичаних производа „Алиско“ који је позициониран са западне стране реке Вучјанке, 

формиран је на  КП бр.1502/2 КО Вучје пренаменом комплекса „Фатекс“ у коме је некада била 

развијена индустрија за израду машина које су се користиле у производњи текстилних фабрика. Сада 

се у комплексу одвија нови производни програм израдом жичаних производа: арматурне жице, бинора 

носача, светловучене жице, производња ексера и обрада арматуре за све врсте грађевинских објеката 

/високоградње, мостова, тунела и осталих/. Према катастру непокретности  који је успостављен 

2002.год. укњижена је површина комплекса од  2ha54а73m
2
 са пет објеката од којих су неки 

реконструисани и прилагођени новом производном програму /1.Портирница спратности П, 2.Управна 

зграда /канцеларије и магацин/ спратности П+1,  3.Производна хала спратности П, 4.Радионица и 

магацини спратности П и  5.Објекат за производњу ексера спратности П.  Комплекс је у стање редовне 

употребе са објектима који су чврстог бонитета. Делимично активни производни комплекси: 

I.Комплекс прехрамбене индустрије „Поречје“ који је позициониран најсеверније у оквиру радне зоне. 

Према катастру непокретности који је конституисан 2004.год. укњижена је површина комплекса од  

4ha88а11m
2
 са седамнаест објеката /1.Портирница спратности П, 2.Управна зграда спратности П+1, 

3.Хладњача спратности П висине око 10m, 4.ТС и технички блок, 5.Радионица спратности П, 

6.Канцеларије и магацин спратности П, 7.Магацин спратности П, 8.Надстрешница спратности П, 

9.Хладњача спратности П висине око 10m, 10.Објекат топле прераде спратности П, 11.Дестилерија 

спратности П и П+1, 12.Магацин дестилерије готових производа спратности П, 13.Котларница 
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спратности П, 14.Угљара спратности П, 15.Скалдиште угља -надстрешница спратности П и 16. и 

17.Бунари за воду. Комплекс није у функцији осим хладњаче која је издата у закуп, тако да је у великој 

мери је девастиран, док су сви објекти чврстог бонитета, осим објеката бр.15 и 16 који су мешовитог 

бонитета. Над комплексом је 2015.год. отворен стечај. II.Комплекс текстилне индустрије „Трикотажа-

Вучјанка“ДП који је позициониран са јужне стране комплекса „Поречје“. У катастру непокретности 

укњижена је површина комплекса од  1ha66а59m
2
 са десет објеката /1.Плетиона трикотаже спратности 

П, 2.Конфекција трикотаже спратности П+1, 3.Вц спратности П висине око 10m, 4.Магацин предива и 

отпада материјала спратности П, 5.Надстрешница са паркингом за бицикле спратности П, 

6.Трафостаница, 7.Портирница спратности П, 8.Продавница спратности П, 9.Локали спратности П, 

10.Надстрешница која је пренамењена и дограђена у стовариште грађевинског материјала спратности 

П. Комплекс није у функцији објеката 9 и 10 који су пренамењени у трговачку делатност, тако да је у 

великој мери је девастиран, док су сви објекти чврстог бонитета, осим објеката бр.3, 4 и 5 који су 

мешовитог бонитета, а на објекту бр.2 је кровни покривач од салонитних плоча. VII.Комплекс вунених 

тканина „Вучје“ простире се са источне и западне стране реке Вучјанке преко које је изведено више 

мостова који спајају комплекс у целину у којој се одвијао јединствен технолошки процес. Према 

катастру непокретности који је конституисан 2003.год. укњижена је укупна површина комплекса од  

5ha43а51m
2
. Источни део комплекса захвата површину од 2ha41а52m

2 
није у функцији, девастиран је 

и у оквиру њега укњижено је деветнаест објеката /1.Производна хала спратности П+1, 2.Производна 

хала спратности П+Пк, 3.Паковање вунице спратности П, 4.Магацин вунице и тканине спратности П, 

5.Бојачница вунице спратности П, 6.Управна зграда спратности П+1, 7., 8. и 9.Предионица спратности 

П, 10.Портирница спратности П, 11.Лабораторија спратности П, 12. и 13.Предионица спратности П, 

14.Производна хала -предионица спратности П, 15.Предионица спратности П, 16. Производна хала -

предионица спратности П, 17.Менза спратности П, 18.Магацин прехрамбених намирница спратности П 

и 19.Портирница спратности П/. Овај део комплекса није у функцији и у великој мери  је девастиран, а 

објекти су мешовитог бонитета осим објеката бр.18. и 19.  који су слабог бонитета. Са северне стране 

комплекса налази се КП бр.1446/2 КО Вучје површине 2а41m
2 

на којој је био организован комплекс 

услужне делатности у власништву „Поречје“, а сада је у потпуности урушен са објектима слабог 

бонитета. Западни део комплекса захвата површину од 3ha01а99m
2 

није у функцији основне намене, 

девастиран је и у оквиру њега укњижено је седамнаест  објеката /1.Предионица спратности П, 

2.Предионица спратности П, 3.Магацин спратности П, 4.Магацин спратности П, 5.Објекат у функцији 

топлане спратности П, 6.Базен за топлану, 7.Топлана П+2, 8.Припрема ткачнице спратности П,  

9.Припрема ткачнице спратности П, 10.Нова ткачница спратности П, 11.Објекат уз ткачницу 

спратности П, 12.Електро радионица спратности П, 13.Радионица у приземљу и амбуланта на спрату, 

14.Браварска радионица спратности П, 15.Радионица –ливница спратности П, 16.Радионица и 

17.Технички магацин спратности П. Наведене радионице су служиле за сервисирање фабричких 

машина и овај део комплекса је у највећој мери девастиран и није у функцији осим објеката бр.1., 2. и 

3. који су реконструисани, дограђени и користе се за производњу и прераду вуне предузеће „ST. 

GEORGE“ из Београда. Остали објекти су мешовитог бонитета, осим објеката бр.5, 11 и 17 који су 

слабог бонитета, а објекти бр.1., 2., 3., 9. и 12. су покривени азбестним плочама. Над комплексом је 

2009.год. отворен стечај. Неактивни производни комплекси:  IV.Комплекс за складиштење и 

дистрибуцију готових производа  „Поречје-пром“ као пратеће делатност  прехрамбеној индустрији 

„Поречје“ позициониран је са западне стране реке Вучјанке. Формиран је на  КП бр.464 КО Вучје 

пренаменом дела комплекса Занатске задруге Вучје. Према катастру непокретности  укњижена је 

површина комплекса од  53а08m
2
 са шест  објеката пословне намене /канцеларије и магацини/ који су 

приземне спратности и чврстог бонитета. VI.Комплекс за прераду „Метал“ позициониран је са 

западне стране реке Вучјанке, формиран је на  КП бр.1470 КО Вучје пренаменом дела комплекса 

Занатске задруге Вучје. Према катастру  непокретности  укњижена је површина комплекса од  48а50m
2
 

са четири објеката који су у потпуности порушени и истовремено је изграђено три потпуно нова 

објекта за потребе новоформиране делатности /1.Производна хала, 2.Производна хала и 3.Помоћни 

објекат/ који су приземне спратности и чврстог бонитета, док комплекс није у функцији.  
 -Текстилна индустрија „Вучје“           - Прехрамбене индустрије „Поречје“ 

   
Туризам -представља перспективну развојну шансу насељеног места Вучје, комплементарну другим 

привредним гранама. Туристички потенцијали налазе се на путу планине Кукавице која обилује 
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природним лепотама поготову у кањону Вучјанке,  археолошким и историјским вредностима, тако да је 

то подручје предложено за заштиту као природно добро. Насељено место Вучје тренутно поседује 

веома скромне туристичке капацитете, који су девастирани и урушени зато их је надаље потребно 

обновити и организовати изградњом секундарног туристичког центра града Лесковца, који је плански 

обухватио простор обострано уз горњи ток реке Вучјанке одређене као посебна просторна целина 

4.туристичка зона у оквиру које су присутни следећи туристички потенцијали: 

- Услужне делатности су заступљене у виду трговина, угоститељских комплекса, сервиса, 

радионица различитих делатности и сл. 

- Комплес стрелиште који се повремено користи као стрељана са отвореним полигоном због 

јавног имовинског статуса описана је као комплекс јавне намене где су дате погодности за пренамену и 

укључивање у туристичку зону.  

- Верски комплекс који је изграђен храмом и парохијским домом у кањону реке Вучјанке у 

прелепом микролокацијском амбијенту  и егзистира као традиционалнa Српска православна црквa 

„Рођења Светог Јована Крститеља“ у оквиру Вучјанске парохије.  

- Воденице које се налазе се дуж тока реке Вучјанке, на посебним јазовима који узимају и враћају 

воду у речни ток. Евидентирано је тринаест  локација воденица од којих су три воденице порушене, 

остале су слабог бонитета осим три које су обновљене и раде. Већина воденица је стара између 150 и 

200 година. Реконструкција воденичних комплекса би представљала велики допринос у туристичкој 

понуди Вучја и обнови старих заната, која има већ успостављену манифестацију „Дани воденица“ у 

Вучју који се обележавају 13.октобра већ пет година уназад, чиме се промовише  два века дуга 

традиција производње брашна у воденицама поточарама са припремом традиционалних специјалитета 

од произведеног брашна.  
- Воденице са јазовима, дуж тока реке Вучјанке 

     
Пословање –заступљено је у виду услужне и угоститељске делатности. Услужне делатности су 

просторно размештене у свим зонама дуж главних путних праваца  са већом концентрацијом у оквиру 

зоне 1.центра и централних делатности. Присутне су у виду трговина, ресторана, играоница за децу, 

пекаре, сервиса и осталих услужних делатности. Заступљене су као самостални објекти на парцели или 

у приземним етажама објеката других намена. Угоститељска делатност заступљена је у зони 

1.центра и централних делатности појединачним објектима који су у функцији и 4.туристичкој зони 

у виду комплекса који није у функцији. 

Неизграђено грађевинско земљиште –катастарски је конституисано као грађевинско земљиште,  

налази се у неизграђеним деловима стамбене зоне и тренутно се користи у пољопривредне сврхе. 

Границом грађевинског подручја обухваћено је као неопходно за успостављање компактне планиране 

стамбене зоне чинећи потенцијал за будућу изградњу. 

 

Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту у просторно-планској и 

урбанистичкој документацији 

У планском обухвату под претходном заштитом, заступљеном у виду објеката сакралне 

архитектуре евидентирана је под бр.34. Црква „Св. Јована“, локалитети „зидине“ и  „старо гробље“ у 

Вучју, затим као археолошки локалитети евидентирани под бр.81.Вучје-Селиште, насеље и 

бр.82.Вучје-Зидине, Зидине, насеље, на којима се примењују опште мере и услови заштите и 

коришћења непокретних културних добара и добара која уживају статус претходне заштите. 

Према „Закону о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр.71/94) добра која уживају претходну 

заштиту штите се одредбама поменутог Закона. 

Заштићена околина добара која уживају претходну заштиту, у погледу предузимања мера заштите и 

свих других интервенција, има исти третман као и заштићена културна добра. 

Споменици, бисте, спомен плоче и друга спомен обележја, посвећена значајним личностима и 

догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној документацији 

Завода у складу са Законом. 

Добра која уживају претходну заштиту не смеју се уништити или оштетити, нити се без сагласности 

сме мењати њихов изглед, својство или намена, у складу са „Законом о културним добрима“ 

(“Службени гласник РС“ бр. 71/94). 
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Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна добра и 

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

регулације насељеног места Вучје треба сагледати услове и мере заштите добара под претходном 

заштитом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. Планом треба 

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

средине. То се подједнако односи на све врсте непокретних културних добара. 

Програмом о изради Плана  генералне регулације насељеног места Вучје треба превасходно 

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

као и поступак прикупљања и обраде података и изводе посебних услова и мера заштите. 

Преглед непокретхих културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју 

обухваћеном одлуком о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје  

За подручје обухваћено Планом генералне регулације насељеног места Вучје, Завод за заштиту 

споменика културе Ниш издао је Акт бр.461/2 од 08.05.2017.год., о условима чувања, одржавања и 

коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају предходну заштиту 

од значаја за предметни план чији обухват садржи богато градитељско наслеђе, које сведочи о 

значајним дометима становништва овог дела земље не само у области градитељства већ и у културном, 

историјском и економском смислу.  На подручју пана у тренутку добијања захтева за издавање услова 

од значаја за предметни план, према документацији која се чува у Заводу за заштиту споменика 

културе Ниш, налази се више објеката са споменичким својствима и неколико археолошких налазишта. 

 Културна добра са споменичким својствима  
А –група објеката у коју спадају објекти који поседују архитектонске и историјске вредности и 

они се морају сачувати у изворном стању, а предузимање мера техничке заштите могуће је у складу са 

условима које издаје Завод за заштиту споменика културе Ниш. 

Споменици културе: 

 1.Објекти грађанске архитектуре 
- Вила Теокаревића (тзв.“Велика вила“)     - Мала вила „Теокаревића“ 

       
 2.Објекти народног градитељства 

- Воденице са јазовима, дуж тока реке Вучјанке 

     
 3.Сакрални објекти   

- Црква Рођења Светог Јована Крститеља са звоником  

         
Дело је познатог руског архитекте Григорија Самолова. Према неким изворима, саграђена је на месту 

где је некада била средњовековна црква, задужбина српског јунака из турског доба Николе Скобаљића. 

Ту цркву срушили су Турци, али се српски народ, према предању, и даље окупљао на њеним остацима, 

одржавајући тако своју веру и дух у време ропства под Турцима. То је био један од мотива породице 

Теокаревић, познатих индустријалаца који су током друге половине 19. и прве половине 20. века 

развијали текстилну индустрију у овом делу Србије, да на истом месту подигну нову цркву. Грађевину 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%99%D0%B8%D1%9B
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специфичне лепоте, завршену 1938. године, неки сврставају у најзначајније примере међуратне црквене 

архитектуре код нас. Црква је освећена 7. јула 1938. године, на празник Рођења Светог Јована 

Крститеља, који је и слава Вучја. Освећењу цркве присуствовао је велики број људи, међу којима 

краљев изасланик и министар правде. Са посебним поштовањем окупљени народ дочекао је 

удовицу Мите Теокаревић, Василију -Вану, ктиторку храма. Поводом освећења цркве писану поруку 

послао владика Николај Велимировић. Видео запис са освећења цркве чува се у Југословенској 

кинотеци. Као пројектант цркве у Вучју, Самојлов је одликован орденом Светог Саве V реда. Освећењу 

цркве присуствовало је 20.000 људи. Међу присутнима су били: министар правде и изасланик 

Вардарске бановине, писмено јој се обратио владика Николај Велимировић, а чинодејствовали су 

владике Јован и Венијамин. 

Остварење архитекте Самојлова, потомка козачке породице која је после Октобарске револуције нашла 

уточиште у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, чини веома успешан склад са природом - кањоном 

Вучјанка и падинама планине Кукавице. Камен од кога је црква сазидана потиче са ове планине, 

посебног је квалитета и веома је погодан за различите намене у грађевинарству. Самојлов је сам 

осликао иконостас, а његов потпис се може видети у доњем десном углу на северним и јужним 

дверима. Првобитни фрескопис је радио такође Рус, Петар Сухачев. Он је живописао цркву на 

мермерном малтеру у стилу руског барока. Међутим, због старости и небриге, данас је од тог 

првобитног фрескописа остала само ктиторска фреска, која се налази изнад портала са унутрашње 

стране.  

Фрескопис је опет рестауриран и делимично насликан нови током 2013. године, а радила га је 

иконописачка радионица “Лазарус” у секо техници. 
- „Зидине“ и „старо гробље“ 

   
 

 4.Споменици из НОР-а 
- Споменик Славку Тодоровићу      - Скулптура позив на устанак 

(академски вајар Ђорђе Васић)     (вајар Душан Николић) 

          
Археолошки локалитети: 

- „Селиште“ 

- „Вучје-Зидине“ Зидине 

Б –група објеката у коју спадају објекти који поседују архитектонске и историјске вредности, 

али се не морају у целини сачувати, реконструисати или рестауирати из различитих разлога, али је 

неопходно очувати њихове фасаде и/или  друге целине у складу са условима које издаје Завод за 

заштиту споменика културе Ниш. Могућа је њихова доградња односно уклапање у веће целине и 

афирмисање старих аутентичних делова објеката уз детаљну реконструкцију. 

Индустријски објекти: 
- Текстилна индустрија Вучје 

 
Границе заштићене околине наведених објеката (из обеју група), чине спољне границе катастарских 

парцела суседних објеката. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/Jugoslovenska_kinoteka
https://sr.wikipedia.org/wiki/Jugoslovenska_kinoteka
https://sr.wikipedia.org/wiki/Jugoslovenska_kinoteka
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5_V_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9A%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9A%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9A%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  0,31hа. 

Односи се на катастарски конституисано пољопривредно земљиште које је заступљено у целини 

4.туристичка зона у појасу између државног пута и корита реке Вучјанке. Није у функцији 

пољопривреде, већ чини неуређен зелени појас. Границом грађевинског подручја обухваћено је као 

неопходно за успостављање компактне планиране туристичке зоне јер се локацијски налази у њеним 

централним деловима.  
 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  4,29hа. 

Односи се на катастарски конституисано шумско земљиште које је заступљено у целини 4.Туристичка 

зона у појасу између државног пута и корита реке Вучјанке и на простору викенд насеља, као и 

потцелини 5.2.Зона комуналне инфраструктуре  у делу непланског проширења хуманог гробља у 

површини од 2hа86а35m
2
. У великој мери су присутни засади разноврсног шумског дрвећа у оквиру 

кога су заступљене наведене намене. Границом грађевинског подручја обухваћено је услед целовитог 

сагледавања комуналне инфраструктуре насеља и формирања јединствене туристичке зоне.  

 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од 7,60hа. 

Чине га рекa Вучјанка, поток Бачинац и Врбак, низ мањих потока и канала за прихват атмосферских 

вода. Река Вучјанка  је водоток II реда и са потоком Бачинац чини десну притоку реке Ветернице, 

променљивог су водног режима  и могу представљати незадрживу бујицу. Река Вучјанка регулисана је 

у централном делу насеља од моста испод хуманог гробља до моста на путу за Жабљане, у дужини од 

око 950m
1
, према Пројекту из 1956.год., који је у највећој мери реализован до 1966.год, док је поток 

Бачинац регулисан од улива у реку Ветерницу па око 30m
1
 узводно од моста на путу за Накривањ, у 

дужини од 450m
1
 обухваћену планом, према Пројекту из 1958.год. који је у највећој мери реализован 

до 1966.год. и допуни овог пројекта из 1977.год. која се још увек парцијално реализује. Остали делови  

корита реке Вучјанке и потока Бачинац кроз грађевинско подручје, су нерегулисана и неуређена, док је 

поток Врбак уређен као земљани канал преко кога је постављен већи број бетонских пропуста које 

користе физичка лица за пролаз са насељске саобраћајнице до својих парцела. 

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

је септембра 2007 год. израдио институт за водопривреду " Јарослав Черни" АД Београд, на подручју 

ПГР-а имамо појаву средње и врло слабе ерозије. 

У обухвату плана не постоје зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  2,46hа. 

Обухвата делове грађевинског земљишта на коме су изведене делови саобраћајних површина државног 

и општинског пута и насељских саобраћајница, а које чине целину са њиховим деловима обухваћеним 

грађевинским подручјем плана.   

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  13,29hа. 

Заступљено је у северном, источном и западном рубном делу између границе постојећег грађевинског 

подручја и границе планског обухвата где  је у северном делу изграђено комплексом за пречишћавање 

отпадних вода, хуманим гробљем са капелом и производно-складишним објектом, у осталим деловима 

је неизграђено и користи се у пољопривредне сврхе. Планом је обухваћено услед потребе за изградњом 

инфраструктурних објеката и објеката јавне намене, као и у циљу формирања компактне стамбене зоне 

са новим парцелама за изградњу и стварање услова за изградњу неопходних кооридора за  повезивање 

саобраћајне и остале инфраструктуре у целину.  

 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од  2,16hа. 

Заступљено је у југоисточном рубном делу између границе постојећег грађевинског подручја и границе 

планског обухвата на изузетно брдовитој конфигурацији терена у потпуности пошумљено са 

заштитном функцијом од ерозија и изграђеном шумском кућицом на КП бр.3086 КО Вучје која се 

користи за контролу промета дрвета. Планом је обухваћено услед целовитог сагледавања комуналне 

инфраструктуре насеља и формирања јединствене туристичке зоне. 
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ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Заузима површину од 0,0054hа. 

Обухвата један део водног земљишта потока Врбак у југоисточном делу у оквиру пољопривредног  

земљишта, а које чине целину са водним земљиштем које је у обухвату грађевинског подручја плана. 

Табела 3. -Биланс површина постојећег стања 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m
2
) % 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 

Г
р

а
ђ

ев
и

н
ск

о
 з

ем
љ

и
ш

т
е 
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е 
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е
 

Образовање 11817 

2
2

3
0

4
6
 

1
3
6
9
1
0
7

  
  
 

1
4
9
1
0
7
1

 

81,969 

8
9
,3

0
 

Здравство 4054 

Социјална заштита -вртић 6702 

У непрофитабилним условима 1200 

Администрација и управа 3946 

Дом културе 622 

Полицијска станица 992 

Ветеринарака станица 2310 

Комплекс стрелиште-пословање 1523 

Спорт и рекреација 16572 

Отворени базен 6994 

Јавне зелене површине -парк 12776 

Саобраћајне 

површине 

Државни пут 24628 

1
2

6
0
5

2
 

Општински пут 26070 

Насељска саобраћајница 63718 

Пролаз 11636 

Јавне блоковске површине 11864 

Резервоар воде за пиће 10494 

Трафостаница 1509 

Зелена пијаца 1326 

Хумано гробље 2293 

О
б

је
к
ти

 и
 п

о
в
р

ш
и

н
е
 

о
ст

ал
е 

н
ам

ен
е
 

Становање 

Породично 590637 

6
5

5
2
9

7
 

1
1
4

6
0
6
1
 

Вишепородично 3782 

Пољопривредно домаћинство 48684 

Повремено/викенд становање 12194 

Производни 

комплекси 

Активни 28306 
1

5
8

5
2

6
 

Делимично активни 120062 

Неактивни 10158 

Услужне делатности 
Угоститељство 7534 

8
9

2
8
 

Бензинска станица 1394 

Верски комплекс 11045 

Воденице са јазом 15160 

Пословање 4592 

Неизграђено земљиште 292513 

Пољопривредно земљиште 3060 0,183 

Шумско земљиште 

Хумано гробље 28635 

42926 2,570 Повремено/викенд становање 9947 

Неизграђено 4344 

Водно земљиште 

Река Вучјанка 56091 

75978 4,549 
Поток Бачинац 6642 

Поток Врбак 4510 

Канали 8735 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

Грађевинско 

земљиште 

Саобраћајне 

површине 

Државни пут 14311 

24618 

1
7
9
2
1
1
 

1,474 

1
0
,7

0
 

Општински пут 687 

Насељска саобраћајница 9620 

Пољопривредно 

земљиште 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 8719 

132907 7,957 Хумано гробље 25665 

Користи се у пољопривредне сврхе 98523 

Шумско земљиште 21632 1,295 

Водно земљиште 54 0,003 

ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

21 
 

ПЛАНСКИ ДЕО 
 

2. Правила уређења 

2.1. Концепција уређења и изградње 

Имајући у виду положај и значај насељеног места Вучје у оквиру просторне и функционалне 

огранизације подручја града Лесковца, концепција изградње и уређења заснива се на унапређењу 

постојећих и увођење нових функција у насељу дефинисањем смерница за развој насеља као 

туристичке дестинације заштитом и уређењем природних и културних потенцијала и њихово 

коришћење у функцији  одрживог развоја туризма. Обезбеђује се боља приступачност доградњом 

постојеће саобраћајне и остале инфраструктуре са планираном локацијом аутобуске станице, као битни 

предуслови економског развоја насеља. Активирање и одрживо коришћење локалних ресурса 

применом подстицајних мера за развој малих и средњих индустријских предузећа и других облика 

мале привреде стварају се услови демографске обнове насеља.  

Насеље се у претходном периоду градило применом урбанистичких планова почев од 1959.год., чиме је 

створена урбана матрица која се овим планским решењем унапређује уз очување створених физичких 

структура, поготову јавних објеката и површина. Задржавају се изграђени комунални објекти /хумано 

гробље, резервоар за воду и постројење за пречишћавање отпадних вода/, а делови рубних стамбених и 

радних зона се допуњују рационалном пренаменом пољопривредног и шумског земљишта у 

грађевинско. 

Формирана саобраћајна мрежа у изграђеном делу насеља употпуњује се недостајућим попречним 

везама, уз корекцију габарита појединих стамбених улица и прилаза. Формира се нова улична мрежа у 

планираним проширењима стамбене и радне зоне. Издваја се пешачки и бициклистички саобраћај, 

свуда где је то могуће, а обавезно на главној улици где је интезиван моторни саобраћај са великим 

учешћем теретних возила.   

Планираним решењем омогућава се обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног 

снабдевања електричном енергијом свих потрошача и повећање енергетске ефикасности дистрибуције 

и потрошње енергије, oчувањe функционалности и дефинисање грађевинских парцела ТС.  

Интензивирати испитивање, а потом и коришћење обновљивих извора енергије (енергије сунца, отпада 

од пољопривреде и сл.). Постоји могућност масовнијег коришћења соларне енергије, како у јавним и 

производним објектима, тако и у домаћинствима.  

У области  фиксне телефонске мреже предвиђа се замена постојећих аналогних комутација (централа) 

дигиталним. Предвиђа се децентрализација постојеће приступне мреже: АТЦ Вучје –на 3 нова 

приступна чвора са потпуно новим кабловима и уређајима.   

Увођењем елемената урбане опреме (јавни паркинзи,  паркови, скверови и линијско зеленило) постиже 

се јединствено и контролисано уређење јавних површина.  

Унапређује се квалитет становања, као и  садржаји линијског центра дуж државног пута IIБ реда број 

436. Планирано је проширење коридора комерцијалних и централних делатности дуж општинских 

путева бррој 43, 44 и 45, у правцу насељених места Накривањ, Брза и Жабљане.  

Предвиђа се рационално коришћење природних потенцијала реке Вучјанке у туристичке сврхе 

обједињавањем у целину са постојећим воденичним комплексима и викенд насељима, поширењем 

угоститељских и услужних капацитета. Редовно одржавање корита реке Вучјанке као и осталих 

присутних водотокова и неопходно регулисање у грађевинском подручју ради заштите од поплава.  

Пољопривредно земљиште изван планираног грађевинског подручја наставља да користи се у 

пољопривредне сврхе и истовремено има улогу у функцији заштитног зеленила. 

Шумско земљиште потребно је штити од  даљег непланског заузимања и повезује се у јединствен 

систем, са осталим зеленилом насеља.  

2.2. Подела на урбанистичке целине и зоне    

Према положају, у односу на морфолошке карактеристике и намене површина, грађевинско 

подручје плана укупне површине П=165ha25а58m
2
 дели се на 5 урбанистичких целина, док се изван 

грађевинског подручја према рубном подручју планског обухвата у површини од П=1ha77а24m
2
 налази 

пољопривредно и водно земљиште са прилазном саобраћајницом које наставља да се користи по 

фактичком стању.  
 

ЦЕЛИНА 1 –ЗОНА ЦЕНТРА И ЦЕНТРАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ,  П=16ha18а65m
2
. 

Обухват: је подељен на две потцелине, тако да се прва нумерисана као потцелина 1.1. налази у 

централном делу насеља, обострано дуж главне насељске саобраћајнице –Ул.Кукавичког одреда са 

јужне стране ограничена јужном оградом комплекса зелене пијаце и са северне до ограде производног 
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комплекса „Вучјанке“ у оквиру радне зоне, док потцелина 1.2. захвата простор са западне стране 

потока/канала Бачинац и простире се дуж његовог тока на север све до границе планског обухвата 

чинећи при томе троугласту форму. 

ПОТЦЕЛИНА 1.1. –ЗОНА ЦЕНТРА, П=10ha61а95m
2
. 

Земљиште:  грађевинско и водно.  

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се на 

водном земљишту налази регулисано корито реке Вучјанке и отворени делимично регулисан канал за 

прихват атмосферских вода. Јавне објекте чине образовање, здравствена заштита,  државне и градске 

институције, дом културе, зеленa пијацa и становање у непрофитабилним условима, као и отворени 

спортски терен са базеном, парковске и саобраћајне површине са осталом инфраструктуром. У овиру 

парковских површина налазе се културна добра са споменичким својствима која поседују 

архитектонске и историјске вредности,  присутни су објекти  грађанске архитектуре: 1)вила 

Теокаревића (тзв.“Велика вила“) и 2)мала вила Теокаревића, као и споменици из НОР-а: 1)споменик 

Славку Тодоровићу академског вајара Ђорђа Васића и 2)скулптура позив на устанак вајара Душана 

Николића. Остали објекти заступљени су у виду породичног и вишепородичног становања са 

услужним делатностима у приземним етажама, као и самосталним пословним објектима где се налазе 

услужне делатности које формирају линијски центар дуж главне насељске саобраћајнице –

Ул.Кукавичког одреда.  

Планским решењем заступљене намене се задржавају и даље унапређују предложеним решењем, тако  

да се простор испред улаза у објекат дома културе партерно уређује као насељски трг и функционално 

обједињује са наспрамним парковским површинама према реци Вучјанки. На евидентираним 

културним добрима са споменичким својствима се предузимају мере техничке заштите ради њиховог 

очувања у изворном стању.  

ПОТЦЕЛИНА 1.2. – ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, П=5ha56а70m
2
. 

Земљиште:  грађевинско.  

Намене: заступљене су површине и објекти јавне и остале намене. Јавне објекте чини дечја заштита -

вртић, аутобуска станица и трафо станица, као и отворени спортски терен и саобраћајне површине са 

осталом инфраструктуром. Остали објекти заступљени су у виду услужних делатности, бензинске 

станице и заштитног зеленила формираног по ободу са источне стране према регулисаном кориту 

потока/канала Бачинац.  

Планским решењем заступљене намене задржавају се у оквиру сопствених катастарских парцела или 

комплекса и даље се унапређују при чему се формира нови комплекс аутобуске станице. 
 

ЦЕЛИНА 2 –РАДНА ЗОНА,  П=25ha18а74m
2
. 

Земљиште:  грађевинско и водно.  

Намене: на грађевинском земљишту заступљене су површине и објекти јавне и остале намене, док се 

на водном земљишту налази регулисано корито реке Вучјанке и отворени делимично регулисан канал 

за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чини објекат омладинске задруге и саобраћајне 

површине са осталом инфраструктуром. Остали објекти заступљени су у виду привредних објеката, 

услужних делатности и локације бр.13. -порушеног воденичног комплекса.  

Планским решењем задржава се постојећа радна зона, са допуном новим планираним површинама у 

северном и западном делу зоне уз формирање заштитног зеленог појаса према зони становања у 

потцелини 3.3. и угоститељском делатносћу код локације бр.13. -планиране за обнову воденичног 

комплекса. Објекти који поседују архитектонске и историјске вредности у оквиру комплекса Тектилне 

индустрије Вучје рестауирати са тенденцијом укључивања у јединствену  туристичку понуду насеља. 
 

ЦЕЛИНА 3 –СТАМБЕНА ЗОНА,  П=96ha32а66m
2
. 

Обухват: је подељен на три потцелине, тако да се прва нумерисана као потцелина 3.1. налази се у 

југозападном делу насеља, обострано дуж општинског пута ОП-44 који води ка насељу Брза,  

потцелина 3.2. захвата простор у источном делу насеља, обострано дуж општинског пута ОП-43 који 

води ка насељу Накривањ и потцелина 3.3. захвата простор у северозападном делу насеља, обострано 

дуж општинског пута ОП-45 који води ка насељу Жабљане. 

ПОТЦЕЛИНА 3.1. –СТАМБЕНА ЗОНА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БРЗА, П=30ha76а27m
2
. 

Земљиште:  грађевинско и водно.  

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се на 

водном земљишту налази регулисан канал за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чине 

саобраћајне површине са осталом инфраструктуром. Остали објекти заступљени су у виду 

породичног становања са услужним делатностима у приземним етажама дуж општинског пута, као и 

самосталним пословним објектима где се налазе трговине, пекаре и сличне услужне делатности. У 
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дубини потцелине јужно од општинског пута, обострано дуж старог брзанског пута налази се најсатари 

део насеља изграђено објектима породичног становања у оквиру пољопривредног домаћинства, као и 

појединачни комплекси привређивања формираних у виду малих породичних предузећа /стругара и 

радионица намештаја/. Са северне стране општинског пута започета је изградња новог насеља.   

Планским решењем заступљене намене се задржавају, даље се унапређују и уређују неопходном 

инфраструктуром.   

ПОТЦЕЛИНА 3.2. –СТАМБЕНА ЗОНА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НАКРИВАЊ, П=56ha52а24m
2
. 

Земљиште:  грађевинско и водно.  

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се на 

водном земљишту налазе делимично регулисана корита потока Бачинац и Врбак са притокама. Јавне 

објекте чине саобраћајне и јавне блоковске површине са осталом инфраструктуром и „старо“ хумано 

гробље. Остали објекти заступљени су у виду породичног становања са услужним делатностима у 

приземним етажама дуж општинског пута, као и самосталним пословним објектима где се налазе 

услужне делатности, као и откупне станице. У дубини потцелине јужно од општинског пута налази се 

стари део насеља изграђен објектима породичног становања у традиционалном стилу градње, док је са 

северне стране између општинског и државног пута и потока Бачинац  изграђен нови део насеља са 

тенденцијом даљег развоја. Дуж северне регулације општинског пута источно од потока Бачинац 

заступљено је породично становање пољопривредног домаћинства, док је у најсевернијем делу 

потцелине, са источне стране државног пута изграђена групација од шест вишепородичних стамбених 

објеката. Средишни део насеља са јужне стране општинског пута остао је неизграђен због брдовите 

конфигурације терена.  

Планским решењем заступљене намене се задржавају и даље се унапређују са ограниченим ширењем 

ка рубним деловима и око присутних водотокова и јаруга, као и на неприступачним брдовитим 

пределима, где се простор уређује као заштитно зеленило.   

ПОТЦЕЛИНА 3.3. –СТАМБЕНА ЗОНА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖАБЉАНЕ, П=9ha04а15m
2
. 

Земљиште:  грађевинско.  

Намене: заступљене су површине и објекти јавне и остале намене. Јавне објекте чини запуштени 

комплекс ветеринарске станице и саобраћајне површине са осталом инфраструктуром. Остали 

објекти заступљени су у виду породичног становања са услужним делатностима у приземним етажама 

дуж општинског пута, као и самосталним пословним објектима где се налазе услужне делатности. У 

дубини потцелине обострано дуж општинског пута, изграђени су нови, савремени објекти породичног 

становања  са тенденцијом даљег развоја.   

Планским решењем заступљене намене се задржавају и даље се унапређују.   

ЦЕЛИНА 4 –ТУРИСТИЧКА ЗОНА,  П=13ha91а46m
2
. 

Земљиште:  грађевинско и водно.  

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се на 

водном земљишту налази делимично регулисано корито реке Вучјанке, воденични јазови и отворени 

канали за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чине пословни комплекс „стрелиште“, 

саобраћајне и јавне блоковске површине са осталом инфраструктуром. Остали објекти и површине 

заступљени су у виду различитих намена и садржаја. Становање је заступљено као породично дуж тока 

реке Вучјанке са партерно уређеним двориштима која уприру у корито реке Вучјанке, као и викенд 

/повремено становање на локацијама изнад и испод црквеног комплекса и као појединачни објекти 

изван ових групација. Пословање се одвијало у угоститељском комплексу и воденичним комплексима 

који чине воденице са јазовима дуж тока реке Вучјанке као објекти народног градитељства,  који су у 

великој мери запуштени и нису у употреби. Црквени комплекс у коме доминира црква Светог Јована 

Крститеља као сакрални објекат евидентиран је као културно добро са споменичким својствима.   

Планским решењем формирана је јединствена зона разноврсних намена и садржаја неопходних за 

развој туризам и очување културне баштине у функцији најбољег развоја и напретка средине. 

Заступљене намене се задржавају, даље унапређују и делимично пренамењују у услужне и 

угоститељске делатности у оквиру јединствене туристичке понуде са уређењем присутног зеленила у 

парковски амбијент који треба додатно да побољша микролокацијски амбијент зоне.  

ЦЕЛИНА 5 –КОМУНАЛНА ЗОНА,  П=13ha64а07m
2
. 

Обухват: је подељен на три потцелине, тако да се прва нумерисана као потцелина 5.1. налази у 

најсевернијем делу насеља, потцелина 5.2. захвата простор у југоисточном делу насеља и потцелина 

5.3. захвата простор у најјугозападнијем делу насеља. 

ПОТЦЕЛИНА 5.1. –ХУМАНО ГРОБЉЕ И ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, 
П=4ha24а28m

2
. 
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Земљиште: грађевинско.  

Намене: налазе се само објекти и површине јавне намене са формираним комплексом хуманог гробља 

са источне стране државног пута IIБ бр.436 и постројења за пречишћавање отпадних вода са његове 

западне стране. Комплекси су опремљени саобраћајном и осталом инфраструкруром. 

Планским решењем заступљене намене се задржавају у оквиру сопствених катастарских парцела и 

даље се унапређују.  

ПОТЦЕЛИНА 5.2. –ХУМАНО ГРОБЉЕ У КАЊОНУ РЕКЕ ВУЧЈАНКЕ, П=6ha75а32m
2
. 

Земљиште:  грађевинско и шумско.  

Намене: заступљено је јавно земљиште на коме је формиран комплекс хуманог гробља у кањону реке 

Вучјанке, тзв. “старо гробље“ које је као сакрални објекат евидентирано за културно добро са 

споменичким својствима. Временом се неплански проширило на југ изван сопствене катастарске 

парцеле при чему је заузело шумско земљиште у јавној својини. Простор је опремљен саобраћајном и 

осталом инфраструктуром. 

Планским решењем заступљена намена хуманог гробља се задржава тако што се издваја део „старог 

гробља“ са споменичким својствима за које се примењују посебни услови очувања културног добра док 

се проширени део задржава у постојећим границама и ограничава од даљег проширења формирањем 

јавног простора у виду заштитног шумског зеленила са северне и јужне стране према стамбеном делу 

насеља. Неопходно је да се очува и спречи сеча шуме због ерозије и појаве клизишта на простору који 

се планом пренамењује у гробље које треба задржати у шумском амбијенту.   

ПОТЦЕЛИНА 5.3. –РЕЗЕРВОАР ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, П=2ha64а47m
2
. 

Земљиште:  грађевинско.  

Намене: заступљене су површине и објекти јавне и остале намене. Јавне објекте чини комплекс 

комуналне инфраструктуре са резервоаром воде за пиће који је у функцији за водоснадбевање насеља и 

околине, саобраћајне површине и остала инфраструктура. Остали објекти заступљени су у виду 

породичног становања дуж општинског пута и заштитног зеленила као тампон зоне око комплекса са 

резервоаром.  

Планским решењем заступљене намене се задржавјау и унапређују уз рационализацију комуналног  

комплекса и стварања реалних оквира за решавање имовинско-правних односа.   

 

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

билансом површина 

2.3.1. Основне намене у обухвату Плана 

У оквиру подручја плана заступљено је грађевинско, водно и пољопривредно земљиште. 

Грађевинско подручје  заузима П=165ha25а58m
2
 или 98,94% и у његовом обухвату заступљено је 

грађевинско и водно земљиште.  

-  Грађевинско земљиште заузима  П=157ha62а40m
2
 или 94,37% од укупне површине плана 

изграђено је или је планирано за изградњу објеката и површина јавне и остале намене. 

- Водно земљиште заузима  П=7ha63а18m
2
 или 4,57% од укупне површине плана. У водном 

земљишту налази се река Вучјанка, поток Бачинац и Врбак, воденични јазови и отворени канали за 

прихват атмосферских вода.  

Изван грађевинског подручја заступљено је грађевинско земљиште  П=8а35m
2
 или 0,05% од укупне 

површине плана,  пољопривредно земљиште П=1ha68а35m
2
 или 1,008% од укупне површине плана и 

водно земљиште П=54m
2
 или 0,003% од укупне површине плана.  

Табела 4. -Биланс површина основних намена 

ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА  % 

ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

Грађевинско земљиште 157ha62a40m
2
 

165ha25a58m
2
 

94,37 
98,94 

Водно земљиште 7ha63a18m
2
 4,57 

ОБУХВАТ ИЗВАН 

ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

ПЛАНА 

Грађевинско земљиште 8a35m
2
 

1ha77a24m
2
 

0,05 

1,06 Пољопривредно земљиште 1ha68a35m
2
 1,008 

Водно земљиште 54m
2
 0,003 

ОБУХВАТ ПЛАНА 167ha02a82m
2
 100 
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2.3.2. Претежне и компатибилне намене 

У обухвату плана дефинисана је: претежна намена; компатибилне и могуће пратеће намене претежној 

намени; и намене објеката чија је изградња забрањена у оквиру претежне намене.  

Претежна  намена је преовлађујућа (основна) намена која је дефинисана графичким прилогом бр. 4. 

План намене површина.  

Компатибилне и могуће пратеће намене намене претежној намени могу се наћи у оквиру 

преовлађујуће намене, под условом да делатност не угрожава преовлађујућу намену, јавни интерес и 

животну средину.   

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

грађевинској парцели, док се за изградњу примењују правила уређења и грађења  дефинисана за 

претежну намену. 

Намена објеката чија је изградња забрањена су све намене чија би делатност угрозила животну 

средину и основну намену. 

Дозвољена је трансформација/промена претежне намене плана у допунску (пратећу) намену, без 

промене плана, према табели којом је дат однос претежних и пратећих намена (табела 5).   

Табела 5. -Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама 

 

ДОПУНСКА /ПРАТЕЋА/ НАМЕНА 
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Јавне функције /образовање, здравство, 

управа, социјална заштита/ 
+ + + - - - + + - - - 

Зеленило - + + - + + - - - - - 

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

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

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

Инфраструктура - - - - + + - - - - - 

Становање + + + + + + + + - - - 

Услуге, центри + + + + + + + + - - - 

Привређивање - + - - - + - - + - - 

Водно земљиште - - - - - + - - - + - 

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

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

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

2.3.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене 

У обухвату 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, социјална заштита, здравствена заштита, објекти 

државне и градске управе, становање у непрофитабилним условима, јавне зелене површине -парк, 

спорт и рекреација, објекти и површине саобраћајне, комуналне и остале инфраструктуре. 

У површине остале намене спадају: становање, радна зона, услужне делатности, пословање, верски 

комплекс, воденице и заштитно зеленило. 
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Табела 6. -Биланс планираних површина 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m
2
) % 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 
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Образовање 11188 
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1
5

7
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2
4

0
 

1
6
5
2
5
5
8
 

9
4

,3
7
 

9
8
,9

4
 

Здравство 4122 

Социјална заштита -вртић 6352 

Становање у непрофитабилним условима 2710 

Администрација и управа  6786 

Дом културе 622 

Полицијска станица 992 

Ветеринарска станица 2310 

Спорт и рекреација 16166 

Отворени базен 6989 

Јавне зелене површине -парк 12776 

Јавне блоковске површине 9320 

Саобраћајне 

површине 

Насељске саобраћајнице 166526 

1
7

8
4
7

5
 

Пролази 11949 

Аутобуска станица 3247 

Резервоар воде за пиће 3348 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 8719 

Трафостаница 1435 

Зелена пијаца 1297 

Хумано гробље 58631 

Заштитно јавно зеленило 3613 

Заштитно шумско зеленило 22885 
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Становање 

Породично 687680 

8
5

1
1
1

0
 

1
2
1
4
2
5
7
 

Вишепородично 3983 

Пољопривредно домаћинство 138674 

Повремено -викенд становање 20773 

Радна зона 208654 

Услужне 

делатности 

Угоститељство 9238 
1

0
6

3
2
 

Бензинска станица 1394 

Верски комплекс 11045 

Комплекс воденице 17902 

Пословање 6297 

Заштитно остало зеленило 108617 

Водно земљиште 

Река Вучјанка 56091 

7
6
3
1
8
 

4
,5

7
 

Поток Бачинац 6642 

Поток Врбак 5754 

Канали 7831 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

Грађевинско земљиште Саобраћајне површине 835 

1
7

7
2

4
 0,05 

1
,0

6
 

Пољопривредно земљиште 16835 1,008 

Водно земљиште 54 0,003 

ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100 

2.3.4. Општа правила уређења и грађења простора 

Општа правила важе за све намене у обухвату плана по зонама и целинама и чине их правила за 

парцелацију, регулацију и изградњу. 

Правила парцелације 

Правила за 

парцелацију  

јавног 

грађевинског 

земљишта 

Разграничење јавног грађевинског земљишта од осталог земљишта извршено је утврђивањем 

граница јавног грађевинског земљишта, коју одређују регулационе линије улица и јавних 

површина. 

Новопланиране грађевинске парцеле саобраћајница, објеката и површина од јавног значаја, 

утврђене Планом, формираће се пројектом парцелације. 

Уколико преостали део катастарске парцеле након формирања грађевинске парцеле јавне 

намене не испуњава услове за формирање грађевинске парцеле према параметрима зоне којој 
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припада, потребно је сагледати целу катастарску парцелу у складу са Законом о 

експропријацији.   

Правила за 

парцелацију  

осталог 

грађевинског 

земљишта 

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. Такође, треба да има 

облик и површину, који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима за намену за коју 

се формира, тако да испод прописаног минимума за претежну намену парцела представља 

катастарску парцелу, и не може се вршити парцелација ради образовања грађевинске  парцеле.  

Грађевинска парцела формира се деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, 

односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума утврђеног за претежну намену. 

Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог 

власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни 

закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу Елабората геодетских радова за исправку 

граница суседних парцела. Исправка граница врши се ако су испуњени услови за примену 

општих правила за парцелацију. 

Правила регулације 

Регулациона 

линија 

Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге 

јавне и остале намене.  

Дефинисана је графичким прилогом  бр.5 –План  регуалације и нивелације.                       

Грађевинска 

линија 

Линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног 

габарита објекта. 

Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле. 

Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже 

и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у 

унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у 

функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

Позиција грађевивских линија плански је дефинисана, а самим тим и позиција објеката на 

парцелама. Ово се односи за зоне планиране за директну изградњу на основу Плана, док је за 

остале просторе усмеравајућег карактера.  

Грађевинска линија дефинисана је применом принципа уважавања изграђених/постојећих 

физичких структура и приказана је графичким прилогом бр.5 –План регуалације и 

нивелације, тако да се објекти преко којих прелази или су уоквирени грађевинском линијом 

задржавају у фактичком стању уз инвестиционо и текуће одржавање, а у случају њиховог 

рушења нови објекат се поставља на грађевинској линији за потцелину којој припада и њена 

диспозиција је приказана нумерички у односу на регулациону линију у наведеном графичком 

прилогу. 

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 средину; 

-на постојећој и планираној јавној површини, на објектима или коридорима постојеће 

инфраструктуре;  

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

водама; 

-у заштитној зони електроенергетског појаса;  

-у зони заштите културног добра. 

Положај 

објекта на 

парцели 

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле, 

2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле, 

3) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле, 

4) као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле и 

5) као атријумски - објекат додирује све четири линије грађевинске парцеле. 

Удаљеност новог објекта од другог објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом 

правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле. 

Висина објекта 

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

платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно 

приступној јавној саобраћајној површини. 

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

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле,  референтна је 

висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини 

регулације. 

Релативна висина је: 

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

и на стрмом терену са нагибом према улици (навише), једнака је висини објекта, 
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2) на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота нижа од коте јавног или 

приступног пута - растојање од коте нивелете пута на средини фронта парцеле до коте венца, 

3) висина венца новог објекта усклађује се по правилу са венцем суседног објекта, 

4) висина назидка поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта 

тако да не пређе максимално дозвољену спратност у зони. 

Кота приземља 

објекта 

Одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој 

коти објекта, и то: 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута, 

2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише ´ спратне висине од нулте коте, 

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

нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише ´ спратне 

висине и 

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

приземља утврђује се локацијским условима.  

Услови за 

изградњу 

других објеката 

на истој 

грађевинској 

парцели 

На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или 

компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска 

парцела. 

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

главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, производни,  

пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, летња кухиња, 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. 

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

објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге 

функције дворишта. 

Грађевински 

елементи испод 

коте тротоара 

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

грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију. 

Грађевински  елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и 

регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису 

угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то: 

1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а 

испод те дубине - 0,50m  и 

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m.  

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 

корисника парцеле. 

Услови и начин 

обезбеђивања 

приступа 

парцели и 

простора за 

паркирање и 

гаражирање 

возила 

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну 

површину. 

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној 

површини не може бити мања од 2,50m. 

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности и примењује 

се за нову изградњу и доградњу постојећих објеката.  

Грађевинске парцеле за све објекте (који нису јавне намене) у обухвату Плана,  које немају 

могућност паркирања на сопственој парцели, у случају изградње и доградње морају да 

обезбеде места за паркирање у складу са важећом Одлуком о утврђивању накнаде за 

недостајућа паркинг места.  

Одводњавање и 

нивелација 

Одводњавање атмосферских вода мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 

гради објекат; површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према 
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другој парцели.  

Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама, односно према 

атмосферској канализацији, са најмањим падом од 1,5%. 

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. 

Смернице за 

архитектонско 

обликовање 

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. 

 
 

2.4. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене, саобраћајне и 

остале инфраструктуре, као и услови за њихово прикључење 

2.4.1. Површине и објекти јавне намене 

Правила уређења и грађења за објекте јавене намене дата су по претежним планираним наменама 

као објекти намењени за јавно коришћење по правилу су у јавној својини. Поједини као што су 

образовање, дечја и здравствена заштита, отворени и затворени спортски терени и остали, могу бити у 

осталим облицима својине када представљају компатибилну намену.  Површине и објекти јавне намене 

граде се према следећим правилима уређења и грађења прописаним за сваку намену посебно. 

 

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

Општа правила приказана у следећој табели важе за све јавне намене у обухвату плана. 

Претежна намена 

- Објекти и површине од јавног значаја одређене су на планом дефинисаним 

локацијама у оквиру зоне центра и централних делатности, а могу се градити и 

у оквиру туристичке зоне; 

-Тип објекта зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима 

локације; 

- Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру 

простора намењених спорту и рекреацији. 

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

нормативима за одговарајуће јавне делатности којима је намењен. 

Класа  и намена објеката 

чија изградња  је забрањена 

Забрањена је изградња у свим комплексима других намена, који би могли да 

угрозе животну средину и основну намену. 

Положај објеката у односу 

на регулацију и границе 

грађевинске парцеле 

- Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је у односу на 

регулациону линију одређен растојањем приказаним графички за постојеће 

објекте и нумерички за планиране нове објекте у графичком прилогу бр.5.План 

регулације и нивелације;  

- По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као 

слободностојећи односно објекат не додирује ни једну линију грађевинске 

парцеле; 

-   Најмање удаљење новог објекта од регулационе линије је 3,0m; 

- Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, 

којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката је 2,5m. 

Најмања удаљеност јавних 

објеката до објеката на 

суседним парцелама 

Најмања удаљеност планираних објеката јавне намене од околних објеката је 

5,0m. 

Максимални индекс 

заузетости грађевинске 

парцеле 

Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине објеката 

и површине комплекса сваке намене. 

Максимална спратност/или 

висина објеката 

Спратност  и  тип  објеката  зависи  од  његове  функције  и  мора  бити  

прилагођен условима локације. 

Услови за изградњу других 

објеката на истој 

грађевинској парцели 

На  парцелама  се  дозвољава  изградња  нових,  доградња  постојећих,  а  у 

свим сегментима фазна изградња. 

Услови и начин 

обезбеђивања приступа 

парцели и простора за 

паркирање и гаражирање 

возила 

Паркирање   и   гаражирање   возила,   за   редовне   кориснике,   се   обезбеђује   

на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута, а за посетиоце 

на посебном паркингу, на парцели објекта или у њеној близини као и на јавном 

паркингу. 
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Ограђивање 

 

Грађевинска парцела комплекса ограђује се транспарентном оградом до 

максималне висине 1,40m са капијом или остаје неограђена у случају да чини 

функционалну целину са суседном јавном површином /тргом, зеленилом јавног 

коришћења, парком, блоковском јавном површином и сл./. 

Озелењавање Озелењавање на комплексима мин. 10%.   

Остали услови/ Уређење 

грађевинске парцеле/ 

- По архитектури објекти  јавних намена треба да буду препознатљиви и 

уочљивији од објекта других намена; 

- Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим 

окружењем. 

Спровођење 

 

- Доградња, реконструкција, адаптација и санација постојећих јавних објеката, 

односно простора, вршиће се на основу правила и услова из овог Плана, као и 

прописа, стандарда и норматива за предметну делатност, а изградња нових 

објеката, захтева даљу планску разраду урбанистичким пројектом; 

-Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског 

наслеђа или амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне 

службе заштите. 

 

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

Прописују се за сваку појединачну претежну намену. 

- Правила уређења и изградње објеката образовања /основног и средњег 

Задржава се на постојећој локацији као јединствен образовни комплекс који се према потреби може  поделити на 

два посебна комплекса –основног и средњег образовања при чему појединачним комплексима треба обезбеди 

колски и пешачки прилаз са јавне површине уз задовољење прописаних параметра новог комплекса. 

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1. 
- Основно образовање - Основна школа „Бора Станковић“  

- Средње образовање – „Светозар Костић Тоза“  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих 

објеката 

Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 

постојећих објеката врши се у складу са условима за нове објекте основног 

односно средњег образовања, а ради осавремењавања наставе према важећим 

прописима. 

Услови за нове објекте 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Величина потребног земљишта одређује се: 25m
2
/1 ученик/1 смена. 

Минимум земљишта може бити умањен за једну петину под условима да школа 

може да користи спортске терене и објекте који се налазе у близини школе или 

заједнички са средњом школом. 

Димензионисање 

школског простора 

Основно образовање: 

- учионички простор – min. 2m
2
/ученику, 

- школски простор – min. 8m
2
/ученику, 

- школско двориште – min. 20-25m
2
/ученика. 

Средње образовање: 

- учионички простор – min. 1,70m
2
/ученику, 

- школски простор - min. 8,00m
2
/ученику, 

- школско двориште – min. 5,00m
2
/ученика и једној смени. 

Структура школског 

земљишта и објеката чија  

изградња је дозвољена 

Школско земљиште обавезно садржи: школску зграду, школско двориште, 

вежбалиште -спортске терене и школски врт, чије величине треба ускладити са 

развијеношћу школе. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији школског објекта: 

котларница, остава за дрва, школска радионица, и сл. 

У сутерену, испод нивоа земље не могу се налазити наставне просторије у којима 

бораве и раде ученици, већ само помоћне просторије у функцији школе. 

Максимални индекс 

заузетости грађевинске 

парцеле 

45% 

Максимална спратност 

објеката 

- три надземне етаже за школски објекат; 

- једна етажа за спортски и помоћни објекат. 

Ограђивање 
Грађевинске парцеле треба ограђивати живом зеленом оградом или 

транспаретном оградом до висине 1,40m.  

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

31 
 

- Правила уређења и изградње објеката здравствене заштите  

Задржава са на постојећој локацији као јединствен комплекс примарне здравствене заштите -дом здравља 

„Вучје“ као матична служба којој припада 6 сеоских амбуланти. 

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1. 
Дом здравља „Вучје“ 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију 

и адаптацију постојећих 

објекта 

- Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 

постојећег објеката врши се ради осавремењавања у складу са условима за нови 

објекат применом важећих прописа, при чему је потребно одржати јединствен 

габарит постојећег објекта у оквиру кога се врше потребне пренамене.  

- Задржати архитектонско обликовање и материјализацију према постојећем 

објекту.   

Услови за нове објекте  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисаће се у складу са прописима, стандардима и 

нормативима за здравствену делатност: 0,4-0,6m
2
/становнику. 

Димензионисање објекта 0,06-0,09m
2
/становнику. 

Врста и намена  

објеката који се могу 

градити 

- Дозвољена је изградња главног објекта јединственог габарита у оквиру кога је 

потребно предвидети све потребе у складу са савремним прописима, као и 

помоћне просторије у подрумском или сутернском делу објекта /оставе, гараже, 

котларница са оставом за огрев и сл/. 

- Изван габарита главног објекта могућа је изградња помоћних објеката и 

надстрешница неопходних за складиштење и одлагање материјала неопходних за 

делатност, а који складиштени у великој количини могу штетно да утичу на главни 

објекат /материјали и отпад опасан по здравље и живот људи, лакозапаљив 

материјал или матаријал склон експлозији и сл./.  
Максимални индекс 

заузетости грађевинске 

парцеле 

30% 

Максимална спратност 

објекта 

- три надземне етаже за здравствени објекат; 

- једна етажа за помоћни објекат. 

Ограђивање 
Грађевинска парцела може се ограђивати живом зеленом оградом или 

транспаретном оградом до висине 1,40m. 

 

- Правила уређења и изградње објеката социјалне -дечје заштите  

Задржава са на постојећој локацији као јединствен комплекс дечје заштите –вртић у оквиру јединствене 

предшколске установе „Вукица Митровић“ из Лесковца.  

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.2. 
Дечји вртић 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, 

санацију и адаптацију 

постојећих објеката 

- Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација постојећег 

објеката врши се ради осавремењавања у складу са условима за нови објекат 

применом важећих прописа, при чему је потребно одржати јединствен габарит 

постојећег објекта у оквиру кога се врше потребне пренамене.  

- Задржати архитектонско обликовање и материјализацију према постојећем објекту.   

Услови за нове објекте  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Величина потребног земљишта одређује се: 25-30m

2
/по кориснику. 

Димензионисање објекта  8-10m
2
/по кориснику. 

Максимални индекс заузетости 

грађевинске парцеле 
30% 

Максимална спратност објекта Једна изузетно две надземене етаже. 

Услови за партерно уређење  

Потребна површина припадајућих отворених простора изван објекта је 

min10m
2
/по кориснику од чега најмање 3m

2 
/по кориснику, требају бити 

травнате површине. Отворени простор опремити прикладним мобилијаром 

за претежну намену. 

Ограђивање 
Грађевинска парцела се ограђује транспаретном оградом до висине 1,40m са 

контролисаним улазом.  
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- Правила уређења и изградње објеката социјалне заштите –дом за смештај старих лица  

Приоритети у побољшању услуга социјалне заштите су у областима унапређења положаја старих као 

недостајућа на овом простору, може се реализовати на свим просторима на којима је њихова функција 

компатибилна претежним планираним наменама (становање и јавне службе). 

Услови за нове објекте  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисаће се у складу са прописима, стандардима и 

нормативима за предметну делатност: 40-50m
2
/по кориснику. 

Димензионисање објекта 20m
2
/по кориснику. 

Максимални индекс заузетости 

грађевинске парцеле 
30% 

Максимална спратност објекта Три надземене етаже. 

Ограђивање 
Грађевинска парцела може се ограђивати живом зеленом оградом или 

транспаретном оградом до висине 1,40m.  

Остали услови 

Комплекс партерно уредити зеленилом у декоративној, заштитној и 

рекреативној функцији; у оквиру комплекса предвидети простор за седење и 

одмор (у засени-надстрешнице или на сунцу-клупе за седење). 

 

- Правила уређења и изградње објеката културе  

Задржава са на постојећој локацији која се интегрише у простор планираног насељског трга. Могућа је изградња 

специјализованих институција културе са којима је њихова функција компатибилна претежним планираним 

наменама (становање и јавне службе). 

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1. 
Дом културе „Вучје“ 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је планом. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих објеката 

- Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 

постојећег објеката врши се ради осавремењавања у складу са условима за 

нови објекат применом важећих прописа, при чему је потребно одржати 

јединствен габарит постојећег објекта у оквиру кога се врше потребне 

пренамене.  

- Задржати архитектонско обликовање и материјализацију према постојећем 

објекту.   

Услови за нове објекте  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела одређује се према стандардима и нормативима за 

делатност, а које могу бити обједињене у оквиру јединственог објекта 

намењеног култури:  

- дом културе 21m
2
/становнику;  

- специјализоване намене: библиотеке 30-35m
2
/1000ст, позориште 5 

седишта/1000 ст. и биоскоп 20-25 седишта/1000 ст.   

Димензионисање објекта 
- позориште: 8 m

2
/1000 ст. , 

- биоскоп: 4 m
2
/1000 ст.   

Максимални индекс заузетости 

грађевинске парцеле 
50% 

Максимална спратност објекта Две надземене етаже 

Ограђивање Грађевинска парцела се не ограђује већ се интегрише у јавне просторе.  

 

- Правила уређења и изградње објекате администрације/управе  

Задржавају са на постојећим локацијама тако да се администрација организована у постојећим објектима 

интегрише у насељски трг, док се комплекси задржавају као посебне наменске и функционалне целине.  

Услови за постојеће комплексе и објекте –потцелина 1.1.и 3.3. и целина 2 
- Објекти: Месне канцеларије „Вучје“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“,  ЈП „Поште Србије“ и „Удружење ратних ветерана“, 

-Комплекси: ЈП „Србијашуме“,  „Полицијске станице“,  „Ветеринарске  станице“  и „Омладинске задруге“ 

Услови за формирање грађевинске 

парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Максимални индекс заузетости 

грађевинске парцеле 

Постојећи за објекте чији се габарити поклапају са катастарском 

парцелом и 60% за комплексе. 

Максимална спратност објекта Три надземне етаже 

Услови за доградњу, реконстукцију, 

санацију и адаптацију постојећих 

објеката 

За наведене постојеће објекте дозвољена је реконстукција, санација, 

енергетска ефикасност и адаптација, док се за комплексе дозвољава и 

нова изградња или доградња у складу са прописаним условима за 

уређење и грађење у поглављу 2.3.4.Општа правила парцелације, 
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регулације и изградње и 2.4.1.1.Општа правила за уређење и изградњу 

површина и објеката јавне намене. За објекат „Удружења ратних 

ветерана“ обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама 

заштите културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране 

Завода за заштиту споменика културе Ниш. 

Посебни 

услови за 

комплексе 

ЈП „Србијашуме“ Задржава се претежна намена уз интегрисање пословно-услужне 

делатности у приземљу и становања /повременог карактера: смештај 

шумара или полицајаца/ на вишим спратовима, неопходних за 

функционисање основне делатности. 
„Полицијске станице“ 

„Ветеринарске 

станице“ и 

„Омладинске задруге“ 

Задржава се претежна намена. Могућа је пренамена целог или дела 

комплекса у недостајућу јавну делатност потребну за функционисање 

насеља и гравитирајућег подручја /нпр. ватрогасна станица на простору 

„ветеринарске станице“, административни бизнис центар на простору 

„омладинске задруге“ и сл./, када се врши разрада локације 

урбанистичким пројектом. 

- Правила уређења и изградње објеката становања у непрофитабилним условима 

Станови за трајно расељене, за лица са посебним потребама, сигурне куће, и др., подразумева побољшање 

квалитета животних услова посебних категорија становника. Представља вид становања кроз које се остварује 

јавни интерес реализацијом програма финасурања становања по непрофитабилним условима кроз јавно или  

јавно-приватно партнерство. Станови за овакве потребе могу се  реализовати на основу посебних програма 

локалне заједнице и републике у свим зонама становања. У складу са принципима одрживог развоја, програм 

развоја оваквог вида становања треба организовати и као инструмент за подстицање економског развоја 

подручја, уз поштовање права сваког грађанина на квалитетно становање. Осим планом одређених локација 

које се остварују као јавни интерес могућа је изградња и на другим локацијама тј. свим просторима на 

којима је њихова намена компатибилна претежним планираним наменама. 

Услови за постојеће објекте – целини 1. –потцелина 1.1. на локацијама 5а и 5в 

Планирана је реконструкција унапређењем услова становања и енергетских својстава стана према принципима 

стамбене подршке.  

Услови за нове објекте – целини 1. –потцелина 1.1. на локацијама 5б 

Реализацију остварити применом општих услова прописаних у поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – 

3.1.Становање –вишепородично становање и посебних услова прописаних за вишепородично становање у 

непрофитабилним условима. 

2.4.2. Јавне блоковске површине 
Простори око објеката јавне намене и вишепородичних стамбених зграда који функционишу као 

отворени блокови уређују се као јавне површине: отворени концентрисани и линијски простори, 

интерне саобраћајне површине/колско-пешачки пролази, отворени паркинзи и зелене површине. 

Дозвољава се реконструкција постојећих јавних површина складним партерним уређењем чиме се 

синхронизује употреба објекта и простора око објекта, коришћењем савремених решења и материјала. 

Простор оплеменити адекватним мобилијаром за боравак на отвореном и игру деце.  

Партерна уређења реализовати пројектима партерног уређења уколико се врши реконструкција или 

уметањем нових сдржаја, док се замена застора на стазама и зеленила врши кроз текуће одржавање 

простора. На овим површинама недозвољава се изградња објеката високоградње.   

 

2.4.3. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Правила уређења и грађења саобраћајница 

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

саобраћајне мреже. Планирана саобраћајна мрежа је у већем делу насеља усклађена са већ 

реализованим саобраћајницама. Задржава се примарна саобраћајна мрежа коју чинe улице које се 

поклапају са правцима пружања државног и општинских путева. Кичму саобраћајне мреже представља 

улица Кукавучког одреда која се поклапа са правцем пружања државног пута IIБ реда број 436 

Стројковце - Вучје - Владичин Хан. Улица Кукавичког одреда која је планирана различитим попречним 

профилима; на улазу и излазу из насеља планирани су путни профили са коловозом ширине 6.5m, и 

банкинама ширине 1m, а у централном делу насеља планирана ширина коловоза 6,5m, а тротоара 1,5m 

односно већем од 2m у централном делу. Од центра насеља према југу планиран је профил са 

коловозом ширине 6,0m, тротоар према кориту реке 1,5m, који делом користи и постојећи потпорни 

зид реке Вучјанке, док је на супротној страни заштитни тротоар најмање ширине 0,5m. Овакав профил 

се формира узимајући у обзир постојеће и очекивано саобраћајно оптерећење на овом путном правцу. 

Тренутно се овим путем креће у најоптерећенијем часу до 30 возила. Пут је у функцији још око 5km, а 

надаље до краја територије града Лесковца, пут није реализован, како због тешких теренски услова, 
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пење се планином Кукавицом, а и због непостојања садржаја који би привукли саобраћај. Дуж ове 

саобраћајнице задржавају се сви постојећи прикључци и планира се нови прикључак планиране 

саобраћајнице за прилаз аутобуској станици на стационажи km 4+231. Задржава се геометрија 

постојеће кружне раскрснице изграђене на овој саобраћајници у центру насеља на стационажи  km 

4+476. Улица Светозара Крстића поклапа се са   општинским  путем ОП-43 Вучје-Накривањ. Улица 29 

новембра поклапа се са општинским путем ОП-44 Вучје-Брза, а улица ЈНА са општинским путем ОП-

45 Вучје-Жабљане. На овим улицама има услова за формирање коловоза ширине 5,0m, док простора за 

тротоаре има местимично. Секундарна саобраћајна мрежа како је раније напоменуто разнолика. У делу 

насеља где је формирана зона вишепородичног и породичног становања које се наслања на ову зону 

као и део око индустријске зоне, карактеристике уличне мреже углавном задовољавају стандардне 

услове, и оне се овим планом задржавају у постојећем стању. У деловима где се зона становања шири, 

планиране су нове саобраћајнице са геометријским карактеристикама према очекиваном саобраћају. 

Планирани габарити су од 5-8m. На осталом делу насеља које се стихијски развијао, габарати 

саобраћајница су ограничени положајем постојећих стамбених бјеката. 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.  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.  
 

Услови за паркирање 

Не планирају се посебни јавни паркинзи осим на блоковским јавним површинама у оквиру уређења и 

потребе претежне намене непосредног окружења. Паркирање се одвија углавном у габариту улица или 

унутар парцела, а код породичних објеката и пословних објеката планира се у оквиру сопствене 

парцеле. Код изградње нових и доградње постојећих објеката паркирање решити унутар грађевинских 

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

следећој табели.  

Табела 7. - Нормативи за паркирање по наменама (објектима) 

Објекти Тип објекта Јединица мере 
Једно паркинг место на 

корисну површину: 

Становање 

Стамбени блок m2 70 

Вишеетажна зграда ван блока m2 70 

П+1 породична стан 1 

Администрација, 

индустија, 

занатство, 

образовање, 

рекреација 

Управно-административни објекат 
m2 

запослен 

40-60 

5-7 

Комунална предузећа 
m2 

запослен 

23-35 

7-9 

Агенције 
m2 

запослен 

25-35 

3-5 

Пословни простор 
м2 

запослен 

45-60 

7-9 

Основне школе, обданишта и јасле ученика 7-12 

Средње и стручне школе ученика 10-15 

Објекти за велике зборове седишта 3-8 

Спортски објекти гледалаца према макс. капацитету 8-12 

Електросервис 
m2 

запослен 

30-60 

4-6 

Занатске радње 
m2 

запослен 

60-80 

3-5 

Продавнице 

Робне куће 
m2 

запослен 

100-150 

25-60 

Супермаркети m2 50-80 

Мешовита трговина m2 20-40 

Млекара, продавница хлеба m2 30-600 

Посластичарница m2 40-80 

Дуван, новине m2 20-30 

Техничка роба m2 25-50 

Угоститељски 

објекти 

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12 

Диско клуб столови 3-5 

Хотели А и Б категорије 
собе 3-5 

кревети 5-8 

Здравствени  

објекти 

Амбуланте 
m2 

запослени 

30-70 

3-7 

Апотека m2 30-45 
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Услови за изградњу пешачких трака /тротоара 

Предвидети  адекватну –стандардима утврђену грађевинску конструкцију. Размотрити и пројектно 

разрешити све аспекте коришћења и несметаног приступа пешачкој стази од стране инвалидних-

хендикепираних особа. Потребно је урадити саобраћајну анализу постојећег и перспективног 

бициклистичког и пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања 

постојећих и перспективних, прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или 

упозоравајућу светлосну сигнализацију. 

Услови нивелационог и инфраструктурног решења 

За изведене саобраћајнице задржава се постојећа нивелација или се врше незнатне корекције на 

нивелетама. Код израде нивелационог решења нових саобраћајница 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 су 

планиране 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, а пролазе испод саобраћајница изводити подбушивањем. 

Услови за изградњу нових саобраћајних прикључака на прилазну саобраћајницу издаје надлежни орган 

локалне самоуправе уз следеће услове. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај 

(осовинско оптерећење од најмање 11,50t на осовини). Коловоз прикључне саобраћајнице мора бити 

пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/2005). 

Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стајалишта  

Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на постојећим стационажама. Уколико се укаже потреба 

за изградњом нових стајалишта,  реализоваће се  се применом следећих услова: 

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

краја лепеза прикључног пута у зони раскрсница. 

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

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

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

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

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

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

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

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

аутобуса. 

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

конструкција предметног пута. 
 

Услови за изградњу аутобуске станице  

Планирана површина за изградњу нове аутобуске станице налази се непосредно иза бензинске станице,  

планиране површине од око 32,50 ари за све станичне садржаје. Према величини насеља и очекиваном 

саобраћају планира се мања станица са четири перона за аутобусе и једно паркинг место за зглобни 

аутобус. Планирана је изградња објеката за пружање станичне услуге и продаје карата. Поред основне 

у оквиру објекта, могу бити комерцијални садржаји у виду услуге и трговине. При пројектовању 

објеката и простора намењених за аутобуску станицу обавезно је њихово усклађивање са Правилником 

о ближим саобраћајно-техничким условима за изградњу аутобуских станица и стајалишта („Сл. 

гласник РС“ бр. 20/1996, 18/2004, 56/2005 и 11/2006). 

Индекс заузетости на парцели износи 30%;  

Максимална спратност објекта станичне услуге  П+1; 

Грађевинска линија на 5.0м од регулације; 

Грађевинска парцела комплекса ограђује се  транспарентном оградом до максималне висине 1,40m са 

капијом (контролисани улаз); 
 

Услови за изградњу/реконструкцију бензинске станице 

Задржава се постојећa станицa за снабдевање течним горивом као пратећи садржај саобраћаја 

изграђена са источне стране улице Кукавичког одреда која се поклапа са правцем пружања државног 

пута на постојећој стационажи.  У планском обухвату нису планиране нове локације али уколико се 

укаже потреба, могу да буду пратећи садржај у зони становања, комерцијалних садржаја и радној зони, 
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а према параметрима за претежну намену. У оквиру бензинских станица, у зависности од 

расположивог простора и положаја у односу на безбедно одвијање саобраћаја, дозвољена је изградња 

следећих објеката у оквиру станице за снабдевање возила погонским горивом: објекат бензинске 

станице, продавница са рестораном, смештајни објекат, надстрешница, подземне цистерне резервоара 

за гориво, подземна цистерна резервоара за Т.Н.Г., острва са пумпним аутоматима, услужних сервиса 

(праоница возила, аутомеханичарска и вулканизерска радња и сл.), сепаратор, трансформаторска 

станица, агрегат, и сл. Дозвољени су следећи пратећи садржаји у оквиру бензинске станице (а у 

зависности од конкретне локације, расположивог простора и других потребних услова): - сервиси: 

вулканизер, аутомеханичар, аутоелектричар, шлеп служба, и сл., - аутотрговина: ауто делови, 

аутокозметика, и сл., - делатности/услуге:за сопствене канцеларијске/административне потребе, 

инфопункт, трговина на мало, кафе, ресторан, банкарске/поштанске услуге, изнајмљивање и продаја 

возила, аутоперионица, мотел и сл. Ограђивање није дозвољено осим ускладу са безбедоносним и 

сигурносним условљеностима. 

Уколико се гради само бензинска станица као самостални објекат на грађевинској парцели параметри 

су: 

- максимални степен заузетости Из = 30%  

- максимална спратност објекта је приземље (П) 

- минимални проценат зелених површина= 30% 

- остало чине саобраћајне, манипулативне и поплочане површине  

- паркирање за потребе запослених и за садржаје који се у комплексу налазе (нпр. ресторан, кафе, 

трговина и сл.) обавезно решити на сопственој парцели а према важећим нормативима за паркирање 

возила - подземни резервоари морају бити у границама комплекса, тј. предметне грађевинске парцеле, 

дубина постављања дефинисана након израде детаљних геолошких истраживања а њихов положај не 

сме ометати суседне објекте и елементе као што су ограде и/или подзиди суседних парцела - приликом 

пројектовања и изградње обавезно се придржавати свих важећих закона, техничких прописа и 

норматива за ову врсту објеката, са применом свих мера заштите. За изградњу нових бензинских 

станица потребна је израда Пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације.  

 

2.4.4. Комунална инфраструктура  

Водовод-снабдевање водом 

Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже на подручју Плана, планира се: 

- реконструкција свих цевовода од салонитних цеви и цевовода малог профила;  

- изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама као и у постојећим саобраћајницама у 

којима водоводна мрежа не постоји; 

- изградња ЦС, преко пута гробља, за потребе водоснабдевања виших делова викенд насеља дуж реке 

Вучјанке.   

У компексу постојећег резервоара дозвољена је изградња других објеката водоснабдевања. 

Приликом изградње цевовода најмањи профил биће Ø100 mm, за мрежу везану у прстен, односно 

Ø80 mm, за водоводне линије које се слепо завршавају. Водоводна мрежа биће смештена у тротоар.  

Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу. 

Минимална дубина укопавања цевовода је 1,0 m, ради заштите од мраза.  

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

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

Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир 

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

нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.  

Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу 

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

близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната. 

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

прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви. 

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

хоризонталном одстојању појединих инсталација. 

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

ако је пречник водовода мањи од Ø200mm или минимум 3,0m, ако је пречник водовода већи или једнак 

Ø200 mm.   

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

је водовод изнад канализације. 
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Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење 

појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 

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

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода  

Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, планира се: 

-  реконструкција и доградња ППОВ и изградња новог одвода до реципијента; 

- изградња колектора профила Ø500 mm до постројења за пречишћавање отпадних вода; 

- градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар блока;  

- изградња ФЦС за потребе одвођења отпадних вода дела насеља на десној обали потока Бачинац. 

 Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу. 

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

хидрауличког прорачуна.  

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница. 

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

из објеката који се прикључују на њу. 

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

рачуна о минималним и максималним падовима. 

Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу 

канализацију. 

Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум  3,0 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. 

 

2.4.5. Енергетска инфраструктура  

2.4.5.1. Електроенергетска инфраструктура 
Унутар границе обухвата плана не налази се постојеће трасе ваздушног далековода и 

електроенергетска постројења која су у власништву ,,Електромреже Србије,,.  

Према плану инвестиција и плану развоја преносног система ,,Електромреже Србије,, планирано је 

повећање напонског нивоа постојећег далековода 35 kV на 110 kV и формирање новог напонског нивоа 

преноса на постојећој траси 35 kV, далековод 110 kV, правац ТС Јабланица-ТС Вучје-ТС Лесковац 2. 

У власништву ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац  налазе се 

електроенергетски објекти ТС 35/10kV/kV и ТС 10/0,4kV/kV са припадајућим далеководима 

средњенапонског  нивоа. Планом је прдвиђено да се у TC 35/10 кV/kV „Вучје“ 2х4MVA повећа 

капацитет на 2х8MVA. Електроенергетски објекти преносног односа ТС 10/0,4kV/kV који имају 

могућност проширења капацитета на подручју израде планске документације у Вучју су: 

1. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Трикотажа“,   

2. МБТС-Д ТС 10/0.4 кV/kV „Сиз“,   

3. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“,   

4. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Дом здравља“,                  

5. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Воденица“,  

6. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Брзански пут“,  

7. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бачинац“,  

8. СТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бара“, 

9. Кула ТС 10/0.4 кV/kV „Супово“,  

10. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 2“,  

11.  Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Текстилна индустрија 1“,           

12.  КБТС-А ТС 10/0.4 кV/kV „Колектор“.  

Поред могућности повећања капацитета на постојећим трафостаницама преносног ТС 10/0,4kV/kV, 

није планирано повећање капацитета  изградњом нових трафостаница у оквиру обухвата плана од 

стране ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац. 

У плану инвестиција ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац планира 

се међусобно повезивање електроенергетских постројења ТС 10/0.4 кV/kV полагањем 10 kV каблова 

који ће омогућити повезивање постојећих и евентуално новопланираних трафостаница  која ће бити 

разматрана у детаљном урбанистичком плану, према евентуалном захтеву инвеститора. 
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Општи услови изградње електроенергетских објеката 

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетски водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92) и 

Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1 kV 

("Сл. Лист СФРЈ", бр. 7/74), изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге 

инфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је по правилу могућа. Обавеза 

инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или инфраструктуре прибави 

услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за 

изградњу/газдовање далеководом.  

У заштитном појасу далековода спроводе се искључиво ограничења права својине (без промене 

власништва). Ограничење права својине се односи на обавезу прибављања претходних услова и 

сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање предметним далеководом код планирања, 

пројектовања и извођења свих врсти грађевинских радова и пренамене површина. Заштитни 

електроенергетски појас далековода 110kV износи 25 метара са обе стране далековода, за 35kV износи 

2х15 метара са обе стране ваздушног вода тј.од крајњег фазног проводника по 15 метара, док код 

далековода 10kV износи 2х10 метара, са обе стране ваздушног вода од крајњег фазног проводника по 

10 метара. 

У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна правила 

коришћења и уређења за потребе изградње далековода дефинисан је као радни или извођачки појас. 

Ширина радног појаса далековода 110 kV износи 12,0m од било ког дела стуба и није дозвољена 

никаква градња објеката испод далековода, пратеће инфраструктуре и инсталација.  П риликом 

извођења радова као и касноије приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не 

наруши сигурносна удаљеност од 5,0 m у односу на проводнике далековода 110 kV. У извођачком 

појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова, службености пролаза за потребе 

извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација далековода. Садња високог дрвећа је 

забрањена на мање од 5m у односу на проводнике далековода.Прибављање земљишта у јавно 

власништво (потпуна експропријација односно право трајног заузећа) спроводи се у делу извођачког 

појаса искључиво за стубна места.  

У случају градње испод или у близини далековода 110kV , потребна је сагласност ЈП,,Електромрежа 

Србије,, при чему се даје сагласност на Елаборат који Инвеститор планираних објекта треба да 

обезбеди. Претходно наведени услови важе приликом израде: елабората о могућности градње објеката 

у заштитном појасу далековода (важи и за за планиране стубове јавног осветљења), елабората утицаја 

далековода на потенцијално планиране објекете од електропроводног материјала (за цевоводе на 

максималној удаљености до 1000m од осе далековода,а зависно од насељености подручја), елаборат 

утицаја далековода на телекомуникационе водеове(за оптичке каблове не), а максимална удаљеност до 

3000m од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова. 

Планирану 10kV мрежу, за повезивање новопланираних трафо станица градити подземно (у насељеном 

делу) или надземно (ван насељеног места), а у складу са општим условима на терену и захтеву од 

стране ОДС. Све подземне водове полагати у профилима постојећих и планираних саобраћајница у 

тротоарским површинама, а изузетно у коловозу (код уских профила саобраћајница и саобраћјница без 

тротоара). Каблови се могу полагати  и испод зелених површина, ако је то неопходно. 

У случају постављања стубова  јавног осветљења у заштитном појасу далековода, потребно је исте 

уважити при изради Елабората. Јавно осветљење поставити на постојеће бетонске стубове АБ 

нисконапонске дистрибутивне мреже или челично цевасте стубове који се користе искључиво за 

светиљке јавног осветљења. Јавно осветљење примарних саобраћаница мора бити на вишим стубовима, 

а детаље као што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним пројектом у 

складу са условима надлежног ДОС-а и урађеног фотометријског прорачуна. 

Приликом изградње електроенергетског постројења ван заштитне ограде обезбедити ширину од 10m за 

пожарни пут и ширину приступног пута минимум 3m.  

Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  инсталацијама у облику 

фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама са раним 

стартовањем, у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења (''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96). 

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са Идејним пројектом или Пројектом за 

грађевинску дозволу према важећим законским прописима и обједињеној процедури. 

Услови за изградњу високонапонских далековода 

На локацијама стубова, једновремено са ископом темељних јама обавља се и ископ ободног рова 

дубине 0,7 m, на удаљености до 1,0 m од темељних јама. У сваку темељну јаму и ров постављају се у 

форми међусобно повезаних прстенова уземљивачи од поцинкованог гвожђа. Веза са конструкцијом 

стуба се обезбеђује на два места, преко анкера стубова. 
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Приближавање и укрштање далековода са путевима обезбеђује се у складу са Правилником о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV 

до 400 kV, ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92). Правила укрштања 

далековода са државним путем II реда (регионалним путем) спроводе се и код укрштања далековода са 

осталим локалним јавним путевима/улицама, тј. да се у распону укрштања далековода са путем 

(улицом) обезбеђује електрично појачана изолација проводника са сигурносном висином од минимално 

9,0m рачунајући растојање између најнижег проводника и највише коте коловоза. Сигурносна висина 

се мора очувати код појачаног електричног оптерећења и експлатационог истезања проводника. Код 

укрштања са некатегорисаним (шумским и пољским ) путевима сигурносна висина износи минимум 

7,0m. Код паралелног вођења далековода са путем треба обезбедити удаљеност од 10m,тј.у 

специјалним случајевима и минимум 5m, са појачаном електричном и механичком заштитом. 

Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напоном поставља се са 

електрично појачаном изолацијом, изнад вода са нижим напоном. Сигурносна висина од 4,5m и 

удаљеност од 3,0 m мора бити очувана и при додатном оптерећењу само горњег вода.Код паралелног 

вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном сигурносном размаку за вод вишег напона 

при највећем отклону једног од проводника под утицајем  ветра.Код преласка високонапонског 

далековода преко нисконапонског вода обезбеђује се електрично појачана изолација, сигурносна 

висина од мин. 4,5m и сигурносна удаљеност од мин. 4,0m. Потреба за додатном механичком или 

електричном заштитом утврђује се посебним пројектом укрштања. 

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са другим електроенергетским и 

телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу Пројекта за грађевинску дозволу, поред 

техничког решења обрадити и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада. 

На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа надлежног за предметну инсталацију и 

надлежног за далековод  35kV и 10kV ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције 

Лесковац. Проводници далековода се постављају изнад ТТ водова на сигурносној висини од минимум 

5,5m, под углом не мањим од 45
0
, а изузетно од 30

0
. Уколико се у распону укрштања изводи 

електрично и механички појачана изолација сигурносна удаљеност водова одговара вредности 

сигурносне висине. У супротном, хоризонтална удаљеност између најближих водова одговара висини 

вишег стуба увећаној за 5,0 m.Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од ТТ вода не сме бити 

мања од 4,0 m. У случају да висинска разлика између водова износи мање од 10,0 m, хоризонтална 

удаљеност најближег проводника од ТТ стуба не сме бити мања од 7,0 m. Код кабловских извода 

сигурносна удаљеност проводника/стуба далековода мора бити најмање једнака висини стуба 

/проводника на месту укрштаја увећаној за 5,0m. Код подземних телекомуникационих каблова (са 

металним језгром) обезбеђује се сигурносна удаљеност стуба далековода од минимално 25,0m и 

минимално 10,0m од савремених каблова за оптички систем преноса (без металних елемената ). 

Прописана, сигурносна висина проводника изнад обрадивог земљишта износи минимум 7,0m, а 

сигурносно растојање између проводника и круне засада минимум 5,0m. Деонице далековода где је 

потребно прилагодити или ограничити висину постојећих засада или постоји инвестиционо 

прихватљива могућност повећања сигурносне висине проводника одредиће се Пројектом.Сигурносна 

висина и удаљеност проводника, при нормалном раду далековода, од жичане мреже у пољима (нпр. 

виногради, воћњаци, ново гробље и сл.) износи мин. 5,75m.У заштитном појасу далековода, на 

обрадивом земљишту се могу мењати пољопривредне културе у структури која је уобичајена за 

плодоред. Претходни услови електропривредног предузећа надлежног за далековод  35kV и 10kV 

ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац, су потребни код формирања 

нових плантажа и поља са жичаним мрежама, шумских и других вишегодишњих (пољопривредних) 

засада који у пуној вегетационој зрелости могу нарушити минималне сигурносне висине и удаљености 

од инсталације далековода.У заштитном појасу је ограничено коришћење система за наводњавање са 

распрскавањем, док се остала стандардна агротехничка опрема и механизација могу примењивати без 

посебних ограничења, уз услов да се испоштују прописи за рад у близини електроенергетских 

инсталација. 

Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност од 5,0m између 

проводника и било ког дела стабла, се одређује Главним пројектом на основу: отклона проводника под 

дејством ветра при температури проводника од 400 C и процени прираста стабала у наредних 5 година. 

Сигурносна удаљеност мора бити очувана и у случају пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност 

мери од проводника у неотклоњеном положају. 

Услови за подземну дистрибутивну електромрежу 

Дубина рова за полагање електроенергетских каблова је мин. 0,80m, односно 1,0m за каблове 10 kV. 

Електро мрежу полагати на минималном растојању од 0,5m од темеља објеката и коловоза. У 

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

електроенергетског кабла провлачи се кроз заштитну цев.  
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Укрштање електроенергетског кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем 

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

отвор у циљу лакшег одржавања вода. Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине 

пута је минимално 0.80m. Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на 

основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,07m код паралелног вођења и минимално 0.2m 

код укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења 

тако и код укрштања. 

Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 0,50m за 

каблове напона 1kV 10kV и 20kV,  а 1,0m за каблове напона 35kV. Растојање приликом укрштања са 

телекомуникационим кабловима не сме бити мање од 0,50m. Укрштање са телекомуникационим 

каблом у насељу је под минималним углом од 30
о
 по могућству што ближе 90

о
, а ван насеља 

минимални угао од 45
о
. По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог 

кабла. 

Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних и 

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

минимално 0,5m за каблове 10kV, односно 0,4m за остале каблове. Вертикални размак 

електроенергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом цеви може да буде испод 

или изнад цеви на минималној удаљености од 0,4m за каблове 35kV или минимално 0,3m за остале 

каблове.  

Није дозвољено паралелено полагање електро каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви. Размак 

између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним 

местима је минимално 0,80m, а изван насеља 1,2m. У ситуацијама када су просторни услови 

неадекватни електроенергетски кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном растојању 

0,30m, дужина цеви мора бити најмање 2,0m са обе стране укрштања или целом дужином паралелног 

вођења.  

Услови за надземну дистрибутивну електромрежу  

Нисконапонски сaмоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове АБ 9/х са међусобним 

размаком до 40m (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по важећим 

прописима и нормативима). Није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих кабловских 

снопова у земљу или у малтер. 

Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за стални боравак 

људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3,0m од објекта (10kV) или 5,0m од 

објекта (напон већи од 10kV). Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за 

објекте где се задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација. 

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

зградама преко којих прелазе СН надземни водови. Није дозвољено водити надземне водове изнад 

објеката у којима се налазе лако запаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална 

сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, а износи најмање 15,0m.Одређивање 

сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно и 

са другим инсталацијама врши се у складу са Правилником о техничкоим нормативима за изградњу 

надземних и електроенергетских водова напона од 1kV до 400kV ( ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88 ). 

Услови за прикључење објекта на нисконапонску електроенергетску мрежу 

Прикључење објекта вршити према техничким препорукама ТП бр.13 и ТП 13а. ЕД Србије. 

Димензионисање прикључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог оптерећења, 

начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу, стуб 

НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни носач), минимални распон од стуба НН до 

објекта који се прикључује СКС-ом без сајле или ојачаног нултог проводника је 25,0m за веће распоне 

планирати помоћни стуб. Сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, изузетно за двојни 

објекат када се уз сагласност ОДС,,ЕПС Дистрибуција,,  могу одобрити два или више прикључка. 

Прикључак служи за напајање само једног објекта, ако се преко једног огранка НН мреже напаја више 

објеката онда се огранак третира као мрежа. За надземне прикључке се користе самоносиви кабловски 

снопови СКС. За подземне прикључке се користе електроенергетски каблови одговарајућег пресека. 

Прикључно мерни орман типа ИМО извести на стубу или као слободностојећи СИМО на регулационој 

линији. Код прикључења потрошача са већим оптерећењем прикључити директно у ТС одговарајућим 

каблом, на основу ИДП. Код прикључења станбених зграда прикључење извести преко 

слободностојећих ормана ГРО смештених унутар објекта, у заједничком простору или 

ходнику.Индустријске потрошаче или потрошаче са већим оптерећењем прикључити директно у ТС 

одговарајућим кабловским водовима потребног пресека.Мерења вршити у ТС на средњенапонском 

нивоу преко мерних група или на ниском разводу у ТС или ван на регулационој линији. 
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Услови за изградњу трафостанице типа  10/0,4kV/kV 

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

10/0,4 kV/kV, поставити у центар потрошње. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и 

планираних објеката.ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. У рубним зонама 

насеља ТС градити као СТС. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, деловима парцела на 

којима се граде производни објекти, а које ће служити за напајање електричном енергијом оваквих 

објеката, зеленим површинама или на парцелама ЗЈН. Локације за потребе изградње ТС 10/0,4 kV/kV 

дефинисати на парцелама не мање површине од 50m
2
 и приступним путем ширине 3m. 

У складу са захтевима и потребама, препоручују се типски следећи типови трафо станица: 

1.за зоне индивидуалног становања-слободностојећи типски објекти за снагу 1х630kVAили стубне СТС 

1х250kVA; 

2.за објекте друштвеног стандарда трафостанице се могу градити у саставу објекта или 

слободностојеће зидане за снагу 1х630kVA,односно 2х630kVA; 

3.за индустријске комплексе према ангажованој снази и разрадом урбанистичког плана према захтеву 

инвеститора. 

Посебни услови код изградње Електроенергетска постројења напонског преносног односа 10/0,4kV/kV: 

- ТС градити као МБТС, КБТС, зидану ТС, челичнорешеткасту или AB стубну ТС; 

- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;  

- ТС градити за напонски ниво 10/0,4 kV/kV;  

- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења; 

- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;  

- Обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога);  

- Обезбедити прописане нивое заштите од буке(dB). 

 
2.4.5.2. Топлификациона инфраструктура  

Не планира се централно снабдевање корисника топлотном енергијом већ се дозвољава локално 

организовање становника у погледу избора и начина грејања простора. 

2.4.5.3. Гасоводна инфраструктура  

Не планира се централно снабдевање корисника гасом.  

 

2.4.6. Обновљиви извори енергије  
У оквиру грађевинског подручја даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора 

енергије и то за сопствене  или за комерцијалне потребе. Једна од таквих могућности је и постављање 

соларних панела (топлотних колектора и фотонапонских модула) на постојећим и планираним 

објектима, што би донело значајне уштеде у енергетској потрошњи. 

 Соларни панели могу се постављати на крововима стамбених, пословних и производних објеката, на 

слободним површинама унутар комплекса, на јавним објектима. На истој катастарској парцели на којој 

је саграђен објекат, на начин да се не омета редовно коришћење суседних објеката, може се постављати 

опрема за производњу електричне енергије за сопствене потребе и у комерцијалне сврхе  коришћењем 

сунчеве енергије. У случају формирања комплекса у оквиру зона у грађевинском подручју  примењују 

се правила уређења и грађења прописана за ту зону.  За постављање ове опреме потребно је прибавити 

решење којим се одобрава извођење радова на монтажи опреме од надлежних институција и  имаоца 

јавног овлашћења задужени за издавање услова за пројектовање и прикључење. За постављање опреме 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе на објектима од културно – историјског 

значаја и објектима за које се издају конзерваторски услови у складу са одредбама посебног закона, 

потребно је прибавити сагласност на техничку документацију за монтажу опреме од органа, односно 

организације надлежне за послове заштите културних добара. 

На истој катастарској парцели на којој је саграђен објекат, на начин да се не омета редовно коришћење 

суседних објеката, постављати опрема за производњу топлотне енергије за сопствене потребе 

коришћењем сунчеве енергије. За монтажу пријемника енергије на фасадне елементе зграда потребно 

је водити рачуна о оријентацији фасадних зидова зграде према странама света. Уколико се ради о 

косим фасадним елементима потребно је извршити корекцију капацитета пријемника енергије у 

зависности од угла под којим је дефинисан фасадни елемент. Пријемнике енергије поставити на 

посебну конструкцију која мора да задовољи критеријуме стабилности и отпорности на климатске 

услове. Такође се препоручује и што већа употреба изолационих елемената приликом изградње 

објеката ради смањења потрошње и повећања енергетске ефикасности.  

У плански обухваћеном подручју није планирана изградња мини хидроцентрала, за производњу 

електричне енергије из обновљивог извора енергије. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

42 
 

2.4.7. Телекомуникациона инфраструктура  

Потребно је децентрализовати мрежу у наредном периоду применом ИПАН уређаја са петљом до 

250m (приступни уређај који омогућава велике брзимне приступа широкопојасним сервисима и 

услугама), полагањем  оптичких каблова за повезивање истих на ИП/МПЛС мрежу, и полагањем нових 

ДСЛ бакарних каблова у приступном делу. Цело подручје обухвата плана подлеже децентрализацији, 

односно реконструкцији у смислу Закона о планирању и изградњи. 

 

2.4.7.1. Комуникациони системи 

ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ каблова је 

0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на минималном 

одстојању од регулационе линије 0,50m. Код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у 

заштитну цев, а угао укрштања мора бити 90º. Код паралелног вођења са електроенергетским 

кабловима напона 1 kV, 10 kV и 20 kV минимално одстојање мора бити 0,50m. Код паралелног вођења 

са електроенергетским кабловима напона 35 kV минимално одстојање мора бити 1,00m. Код укрштања 

са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 0,50m изнад; угао укрштања 

мора бити што ближи 90º а минимално 30º; у случају да не могу да се задовоље ови услови 

телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m. Код 

паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом минимално растојање мора бити 1,00m, а 

код укрштања минимално растојање је 0,50m, а угао укрштања што ближи 90º. ТТ каблове који служе 

искључиво електродистрибуцији, водити у истом рову на растојању који се прорачуном покаже 

задовољавајућим али не мањим од 0,20m. 

У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), 

предвиђа се полагање бакарних и/или оптичких каблова, а прелази саобраћајница предвиђају се 

код сваке раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100,00m, на правцу саобраћајнице без 

укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија једна страна није предвиђена за 

изградњу стамбених или пословних објеката, онда се само једном страном предвиђа ТК коридор. 

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно је у 

исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у приступној 

мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са кабловима разводне мреже 

могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис корисника и крајњих корисника. Такође, у 

случајевима интензивне изградње где није могуће сагледати коначне потребе подручја, планирати 

резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у одговарајућим приводним окнима. 

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 

приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу. 

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 са монтажним мини окнима димензија 100x80, 

150x80 или 200x80, за правце полагања два или више кабла капацитета до 600x2. Уколико присуство 

других подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана користити зидана мини окна. 

Дубина окна је од  100–130cm. 

- приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се полажу 

два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени планера то оправдано. 

Дубина ових окана је до 100 cm, изузетно до 130cm. 

За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање каблова и цеви 

у тзв. мини/микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када нема слободних цеви 

ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су садржани у Упутствима ЗЈПТТ - 

ПТТ Весник бр. 7-8/2003 и 13-14/2003.године). 

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 

пословни простор корисне површине око 15,00m
2
 опремљен електроенергетским прикључком. Он се 

може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. Уколико се гради нови 

грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно предвидети локације у тежиштима 
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приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из разлога непрекорачења максималних 

дужина претплатничких петљи.  

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене кабинете типских 

димензија. Кабинети се постављају на предходно израђена бетонска постоља димензија 344x130x105 

cm. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cm или 280cm. Саставни део кабинета 

су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем преноса. Кабинети се напајају из 

електроенергетске мреже, имају свој посебан прикључак и мерно место које се монтира уз кабинет. 

Локација outdoor кабинета задовољава услове да је осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним 

и другим ризицима.  

На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 

потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање оптичких 

каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 

оправданост оваквог начина решавања приступне мреже - као привремено решење где не постоје 

услови за кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се коришћење CDMA 

технологије за бежичне приступне мреже. 

Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 

приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 

телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних корисника, за 

потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са ИП/МПЛС 

мрежом. 

Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали мањи 

број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу раван 

телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. Уређај се напаја 

монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се бакарни (ДСЛ каблови). 

 

2.4.7.2. Мобилна телефонија  

Ово подручје је делимично покривено сигналом мобилне телефоније различитих мобилних оператера. 

На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова: 

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на највишим објектима 

(стубови), кровне и горње фасадне површине објеката, уз обавезну сагласност власника, односно 

корисника тих објеката, односно скупштине станара; 

- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из 

ове области, као и препорука светске здравствене организације; 

- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном окружењу; 

- користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то захтева 

неким решењем;  

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити могућност 

заједничке употребе; 

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског 

система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини 

као и антенски систем. 

- Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење јачине 

зрачења како је то важећим правилницима дефинисано. 

 

2.4.7.3. КДС  

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

електроинсталација – подземно или надземно у посебним случајевима. У изградњи нове и 

реконструкцији постојеће инфраструктурне мреже на простору саобраћајница обавезно је полагање 

окитен црева за касније провлачење кабловских водова кабловских дистрибутера. 

У деловима блокова у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и зонама 

индивидуалног становања могуће је постављање каблова на постојеће надземне стубове, који су делови 

надземне нисконапонске, телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз претходну сагласност 

власника стубова. У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и примену свих техничких прописа 

и норматива из ове области постављање каблова на фасадама објеката, али тако да су што мање 

уочљиви.  

Оптичка канализација може се изводити и тамо где графички није представљена, а има се 

потребе за њом. 
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2.4.8.  Комунални објекти    

2.4.8.1. Зелена и етно пијаца   

Зелена пијаца се задржава на постојећој локацији.  

Етно пијаце формирати у оквиру туристичке зоне, планом означеним локацијама у оквиру јавних и осталих  

површина намењених заштитном зеленилу, непосредно уз саобраћајницу и воденични комплекс.  

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1. 

Зелена пијаца „Вучје“ 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећег комплекса 

Доградња, реконструкција, санација, енергетска ефикасност и 

адаптација постојећег комплекса врши се у складу са наведеним 

условима за уређење и изградњу нових. 

Услови за нове пијаце  

Услови за формирање 

грађевинске парцеле  

Није предвиђено формирање нове грађевинске парцеле за изградњу 

зелене пијаце. 

Грађевинска парцела етно пијаце дефинисана је планом на више 

локација. 

Услови за 

уређење  

Зелена пијаца 

Пијацу формирати отвореног типа с тим што се у циљу постизања 

вишег хигијенског нивоа и у функцији заштите од сунца и 

атмосферских падавина дозвољава надкривање посебном кровном 

конструкцијом платоа са стационарним тезгама и изградња мањих 

затворених простора (за продају животних намирница –производа од 

меса и млека). У комплексу предвидети, поред продајног простора 

изградњу санитарног чвора, платоа са чесмом, као и платоа за 

постављање контејнера за одлагање смећа. 

Етно пијаца 

Могу се уређивати као стационарна када се постављају монтажни 

објекти или покретне намењене продаји сувенира и "здраве хране" из 

овог краја, искључиво употребом природних материјала /дрво, камен, 

опекарски производи и сл./ као отворене или полуотворене 

/надкривене/ тако да се својим изгледом и материјализацијом у 

потпуности интегришу у природни амбијент непосредног окружења. 

Врста и 

компатибилне 

намене 

објеката који 

се могу 

градити 

Зелена пијаца 
Дозвољена је изградња административних објеката, занатске услуге, 

комерцијалне услуге, трговина, угоститељство и сл.  

Етно пијаца 
Није дозвољена изградња објеката високоградње већ се локација 

формира према условима за уређење етно пијаце.  

Класа  и намена објеката чија 

изградња  је забрањена 

Становање, производне делатности и све делатности који могу да 

угрозе претежну  намену и окружење. 

Параметри за 

зелену пијацу 

Максимални 

индекс 

заузетости 

За зелену пијацу:30%. 

Максимална 

спратност 

објекта 

Једна надземена етажа за објекте,  док је max висина надстрешнице 

5,0m. 

Ограђивање 

Грађевинска парцела зелене пијаце може се ограђивати транспаретном 

оградом до висине 1,40m, са контролисаним улазом.  

Грађевинска парцела етно пијаце се не ограђује.  

Остали услови 

Паркинг обезбедити на јавним површинама изван грађевинске парцеле. 

Етно пијаце је могуће формирати на планом одређеним локацијама уз 

задржавање имовинског статуса, када у случају приватног власништва 

није потребно проглашење јавног интереса. 

 

2.4.8.2. Гробља 

Хумана гробља  

  Предвиђено је задржавање комплекса гробаља на све три постојеће локације укупне површине 

5,86ha који задовољава прописане нормативе према 4m
2
/становнику којима је обрачунска површина 

димензионисана на временски хоризонт до 2020.год. са пројектованим бројем становника од 2865 за 

насељено место Вучје.  Грађевинске парцеле за сваку локацију појединачно дефинисане су планом, а 

чине их катастарске парцеле приказане следећом табелом: 
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Свака од присутних локација има своје специфичности условљене положајем, окружењем и 

морфологијом земљишта тако да се прописују услови уређења и грађења као општа и посебна правила 

за сваку локацију појединачно: 

Општа правила уређења и грађења за све локације 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Општа правила 

уређења 

Могућа је реорганизације постојећег простора у циљу рационалнијег коришћења 

капацитета и површина. Ниво комуналне опремљености успоставити 

инфраструктурним опремањем комплекса: формирањем нових колско-пешачких 

комуникација, постављањем јавне расвете, чесми и санитарних уређаја. 

Основни и пратећи 

садржаји комплекса 

Комплекс гробља уређује се простором за сахрањивање као основним садржајем 

и пратећим садржајима које чине: опроштајно-церемонијални   трг, паркинг 

простор, колске и пешачке комуникације и зеленило. 

У оквиру комплекса може се градити објекат за вршење погребних услуга и 

пратећих делатности.  

Правила уређења и 

грађења 

простора за 

сахрањивање 

Простор намењен за сахрањивање дели се према ортогоналном распореду на 

парцеле унутар којих се формирају гробна места димензија за једно умрло лице 

је 1,1х2,4m, за два 2,0х2,4m, за три 2,9х2,4m и четири 3,8х2,4m, тако да парцела и 

гробна места могу бити нумерисана. Ширину прилазних стаза се одређује на 

1,3m са застором од туцаника, бетона или сличних материјала, док растојање 

између гробних места износи 0,5m.  

Гробна места за класичан укоп могу се обрадити поклопном надгробном плочом 

са опсегом, само са опсегом, или као уређена травната површина и површина 

прекривена ситним туцаником. Минимална дубина гроба до горње ивице ковчега 

износи 1,00 m, тако да се укупна дубина укопавања за класичан укоп, дефинише 

на 1,60-1,90m у односу на коту терена, односно минимално 0,5m изнад највише 

коте подземне воде. Дубина укопавања за сахрањивање у гробницама је иста као 

и за класичан (земљани) укоп и оне се израђују од бетона.  

Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу и 

типизирају на димензије по висини од 80, 100 и 120 cm, а ширине за појединачна 

гробна места су 60cm, а за двојна гробна места су 120 cm. Постављање 

надгробних споменика и верских обележја није обавезно. Ширина надгробног 

споменика је условљена типом гробног места, а прописане димензије утврђује 

нaдлeжнo кoмунaлнo прeдузeћe. Није дозвољено постављање надстрешнице нити 

икакве надградње на парцели осим споменичког обележја. Гробна места су 

оријентисана у правцу исток-запад и мин зеленила износи 10% од површине 

гробне парцеле. 

На постојећим гробљима води се рачуна о периоду коришћења. Потребно је да 

прође минимум 10 година да би се извршило сахрањивање у исто гробно место. 

Поштовање турнуса сахрањивања је битан фактор у рационалном коришћењу 

земљишта. Постојеће површине користити за сахрањивање уз уважавање услова 

прописаних Законом о сахрањивању и гробљима и Одлуком о сахрањивању и 

гробљима („Сл. гл. општине Лесковац“, бр. 3/01). 

Број локације, називи  статус гробља  
КП  бр. у  

КО Вучје 

Постојеће  

(m
2
) 

Планирано 

(m
2
) 

1. 
Мало старо гробље   
Потцелина  3.2 – конзервирано (град Лесковац) 

1278  449 449 

2. 

Старо гробље у кањону реке Вучјанке   

Потцелина 5.2- конзервирана, под заштитом (град Лесковац) 
Део 2325  1844 1844 

Проширење старог гробља у кањону Вучјанке на шумском 

земљишту  

Потцелина 5.2- на шумском земљишту -шума 5. класе (ЈП ''Србијашуме'') 

3086  28635 30673 

3. 
Ново гробље  
Потцелина 5.1- на пољопривредном земљишту (град Лесковац) 

59  25665 25665 

УКУПНО      56593         58631 
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Правила уређења и 

грађења 

опроштајно-

церемонијалног  трга 

Намењен је окупљању и уобичајено је испред објеката за вршење погребних и 

обредних делатности. У архитектонском смислу трг је потребно планирати од 

материјала и застора прилагођених укупном амбијенту и карактеру простора 

(асфалт – бетон, пологонал елементи, гранитне коцке и слично), са адекватним 

осветљењем. Сви примењени материјали треба да омогуће безбедно кретање 

пешака у свим временским условима, брзу евакуацију површинских вода уз 

примену одговарајућих падова, као и лако одржавање чистоће. Урбани 

мобилијар израдити од квалитетног материјала, а дизајн прилагодити амбијенту 

и карактеру простора. Зеленило уз објекте на опроштајно –церемонијалном тргу 

– предвидети углавном партерног карактера односно, ниске форме зимзеленог, 

листопадног и полеглог шибља у комбинацији са сезонским цвећем. Није 

предвиђено ограђивање платоа.  

У оквиру трга могућа је изградња и мањег верског објекта са звоником. 

Правила грађења 

објекта  

за вршење погребних 

и пратећих делатности 

Основни објекат уобичајено садржи  капелу и просторије за обављање верских 

обреда.  Уз основни објекат, као анексни део или посебни објекат на парцели 

могу се предвидети компатибилни садржаји: администратвне просторије /управа, 

шалтерска служба, канцеларије, сала за састанке, пријем странака, централна 

архива, итд./, комерцијалне услуге /продаја венаца, цвећа и слично/ и економско–

техничке просторије гробља /портирница, просторије за припрему покојника, 

радионица, гардеробе, оставе за алат и опрему, гараже, као и део за пратеће 

услуге /јавни  тоалети, трпезарија и сл./. 

Објекат се гради према општим правилима уређења и изградње површина и 

објеката јавне намене прописаним у поглављу 2.4.1.1. и посебних правила која 

одређују да објекат по типологији градње треба да буде слободностојећи, 

спратности П са мах висином до 5,0m. 

Ограђивање 

комплекса гробља и 

гробне парцеле 

Планира се ограђивање комплекса гробља (осим паркинг простора), са једним 

или два улаза/излаза, како би се лакше контролисао приступ. Ограду формирати 

зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или 

транспарентном оградом до висине од 1,40m. Висина живе ограде је такође до 

1,40m. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да 

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

Положај прилазних путева и улаза у гробље приказан је на графичком прилогу 

Плана. 

Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном оградом 

максималне висине од 60 cm. 

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. 

Посебна правила уређења и грађења на појединачним локацијама 

1. 

Мало старо гробље   
у потцелини  3.2. на  

КП бр.1278 КО 

Вучје 

Задржава се и конзервира у оквиру граница катастарске парцеле јер је 

проширење онемогућено изградњом зоне породичног становања у 

непосредном окружењу. Нису предвиђене никакве актиности изградње осим 

одржавања. 

2. 

Старо гробље у 

кањону реке 

Вучјанке   

у потцелини 5.2 на  

делу КП бр. 2325 

КО Вучје 

Задржава се и конзервира у оквиру граница катастарске парцеле као 

најстарије гробље и културно добро са споменичким својствима. 

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 

културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за 

заштиту споменика културе Ниш. 
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Проширење старог 

гробља у кањону 

Вучјанке на 

шумском 

земљишту  

у потцелини 5.2 на  

КП бр.3086 КО 

Вучје 

Стихијски је настало непланским ширењем старог гробља на густо 

пошумљеном шумском земљишту -шуме 5.класе са правом коришћења у 

државној својини ЈП''Србијашума''. Морфологија терена је непогодна са 

великим падом ка западу и присутним стенским саставом тла ка истоку, те је 

због заузетости појединачним гробовима планирано заокруживање заузетог 

земљишта у оквиру целине проширењем ка северу у површини од 0,2 ha. 

Наведени услови локације не дозвољавају изградњу капеле, опроштајног 

платоа и друге пратеће објекјте у функцији гробља, као ни паркинг простора 

чиме су веома неповољни услови сахрањивања и одржавања гробља, али због 

његове близине насељу и добре приступачности оно је и даље у интересовању 

становништва. 

Потребно је спречити даље ширење гробља на рачун шумског земљишта и 

смањење шума.  

Даје се могућност, уз посебне мере опреза, уређења и комуналног опремања 

унутрашњег простора гробља изградњом пешачких  комуникација, јавном 

расветом, чесмама и санитарним уређајима, клупама за седење и др. Строго се 

забрањује сеча стабала јер је парцела због великог нагиба и састава тла 

подложна ерозији и појави клизишта. Потребно је планирати санационе 

захвате на земљишту и примену палијативних мера: површинско дренирање 

терена, одржавање вегетације, заштита од накнадног расквашивања терена 

отпадним водама и сл. Потпуна стабилност терена и постојећих објеката се не 

може гарантовати, тако да је неопходна максимална рационализација 

коришћења простора, а површине унутар гробља које нису заузете 

гробницама, даље одржавати и контролисано прогушћавати засадима дрвећа 

са заштитном функцијом.  

3. 
Ново гробље  
у потцелини 5.1 на  

КП бр.59 КО Вучје 

Формирано је као плански одређено и уређено гобље на новој локацији која 

заузима пољопривредно земљиште са правом коришћења у државној својини 

Града Лесковца. Гробље је са уређеним прилазом,  ограђено са 

контролисаним улазом формирано као комплекс у оквиру кога је изграђен 

објекат капеле са административним делом и опроштајним платом, паркинг 

простором  и започето сахрањивање у ортогонално уређеним гробним 

парцелама уоквирених колским и пешачким стазама.   Од укупног простора 

намењеног сахрањивању заузето је око 30%  тако да су присутни значајни 

слободни капацитети. Планира се даље  попуњавање према започетој 

ортогоналној шеми уз паралено уређење прилазних колских и пешачких 

комуникација, задржавање и одржавање заштитног зеленог појаса у зона 

главног улаза рубним деловима гробља која ће функционално одвојити 

гробље од других површина и заштити од утицаја саобраћаја. 
Ниво комуналне опремљености гробља побољшати даљим 

инфраструктурним опремањем комплекса: јавном расветом, чесмама и 

санитарним уређајима. Прилазне колске саобраћајнице су ширине 5,0 m, док 

су подужне и попречне пешачке стазе до гробних парцела и попречне 

пешачке везе између колских саобраћајница ширине 2,0 m. Укупан број нових 

паркинга је 30, што значи да је достигнут параметар за паркирање од 11пм/ha.  

Распоред гробних места и редослед попуњавања гробних поља одређује 

управљач гробља, односно надлежно комунално предузеће. Обавеза 

надлежног ЈКП-а је поред уређења и одржавања простора за сахрањивање, 

обавезно обележавање гробних поља, као и вођење евиденције гробних места.  
 

Сточна гробља  

   Према просторном плану града Лесковца, сточна гробља планирати за подручје једне, изузетно две 

заједнице села. У складу са израженим потребама, предлаже се формирање сточног гробља, у односу 

на гравитирајуће подручје центра Вучја, на територији: КО Накривањ, Чукљеник или Бели Поток што 

значи да је положај сточног гробља ван обухвата Плана генералне регулације за насељено место Вучје. 

2.4.8.3. Управљање отпадом  

Успостављен је одрживи интегрални систем управљања отпадом. Kомунални отпад може бити 

кућни отпад, отпад са јавних површина и кабасти отпад; Комерцијални отпад је отпад који настаје у 

привредним субјектима, институцијама и другим организацијама које се баве трговином, услугама, 

канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом. Индустријски отпад је отпад из било 

које индустрије или са локације на којој се налази индустрија. Дневна количина комуналног отпада 

(према анкети урађеној за израду Регионалног просторног плана) износи 0,4 kg/становнику, што је 

мање од републичког просека који износи 0,8-0,9 kg/становнику.  
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Регионална санитарна депонија "Жељковац", прихвата комунални отпад са територије 6 општина 

Јабланичког округа, где је дозвољено одлагање само оних врста отпадака који не производе штетне 

ефекте на животну средину и који не представљају извор опасности по здравље људи. 

Сакупљање отпада врши се у специјалним посудама, типизираним контејнерима запремине 1,10m³ и 

типизираним пластичним кантама, запремине 140 литара.  

Нови корисници услуга као власници, односно инвеститори изградње стамбених (породичних 

објеката), пословно-стамбених, пословних и других објеката у обавези су да прибаве одговарајуће 

посуде у броју и типу који одреди давалац услуге и да их поставе у оквиру својих парцела. Простор 

намењен за смештај контејнера треба да буде на месту приступачном за прилаз возила за одвоз смећа. 

За сакупљање комуналног отпада у породичном становању број типизираних контејнера се одређује по 

усвојеном нормативу, један контејнер запремине 1,10m³ за 15 домаћинстава за пражњење једном 

недељно. Будући да се одвоз обавља два до три пута недељно, број контејнера се смањује и износи 35- 

40 домаћинстава (станова)/ један контејнер за свакодневни одвоз. Број типизираних пластичних канти 

за сакупљање комуналног отпада у породичном типу становања, одређује се по следећем усвојеном 

нормативу: једна типизирана канта запремине 140 литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења -

један пут седмично. Тенденција је замењивање пластичних канти контејнеримa. 

Комунални отпад на јавним зеленим површинама и зеленим површинама у оквиру друге јавне намене 

ће се прикупљати постављањем корпи за смеће на локацијама окупљања, уз стазе и платое.  

За правна лица у оквиру јавне намене (школа, вртић, администрација, управа, култура и др), остале 

намене (пословање - комерцијални садржаји - трговинe и услуге и радних зона) која користе пословни 

простор површине до 1000m², број и врсту посуда одређује Porr-Werner&Weber Лесковац д.о.о., у 

зависности од: површине пословног простора, врсте делатности и количине комуналног отпада, што је 

дефинисано Уговором са корисником. У радној зони, у оквиру комплекса, предвидети простор за плато 

за примарну селекцију отпада и одношења комуналног отпада.  

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне амбалаже, 

металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава одређује се у односу на градску зону. Број 

посуда за сакупљање амбалажног отпада од пословно-индивудуалних корисника, одређује се по 

нормативу - једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1m
3
 за укупну површину до 1000m

2
. За 

третман инфективног медицинског отпада надлежан је Завод за јавно здравље Лесковац који је 

овлашћен од стране Министарства здравља као Централно место (ЦМТ) за подручје Јабланичког 

округа, као и да врши сакупљање, превоз, третман и одлагање инфективног медицинског отпада. Овај 

систем подразумева прикупљање и третман отпада из свих Домова здравља са подручја округа.  

 

2.4.9. Спорт и рекреација  

Предвиђено је задржавање спортско-рекреативних комплекса на све три постојеће локације укупне 

површине 23,15ha што представља 8,1m
2
/становнику који задовољава прописане нормативе од 

6m
2
/становнику,  према којма је обрачунска површина димензионисана на временски хоризонт до 

2020.год. са пројектованим бројем становника од 2865 за насељено место Вучје, тако да су присутни 

услови да насељено место Вучје може у спортском погледу да представља центар спортских 

активности.  Задржавају се и постојећи терени за мале спортове и балон хала које су у функцији 

спортско-рекреативних активности школске популације у школском комплексу, као и постојећи 

отворени базени изграђени у оквиру других намена /јавне зелене површине –парк, породично 

становање и др./.  

Недостатак бављења другим спортовима може бити отклоњена уметањем нових садржаја у 

постојеће комплексе уколико су сродни, нпр. атлетика, док се изузетно специјализовани објекти попут 

гимнастичке дворане и сл., могу градити уз обавезну разраду Урбанистичким пројектом. 

Грађевинске парцеле/комплекси за сваку локацију појединачно дефинисане су планом, а чине их 

катастарске парцеле приказане следећом табелом: 

Намена, положај локације  

и статус комплекса 

КП бр.  

у КО Вучје 

Постојеће  

(m
2
) 

Планирано 

(m
2
) 

1. 
Комплекс отвореног базена   
Потцелина  1.1 – (град Лесковац –ЈКП Вучје) 

2018/1, 2018/2, 

2018/3 и 2016 
6994 6989 

2. 
Комплекс кошаркашког терена   
Потцелина 1.1- (град Лесковац –МЗ Вучје) 

1449, 1451/2, 1453, 

1455/2 и 1456/3 
2545 2545 

3. 
Комплекс фудбалског терена 

Потцелина 1.2-(1188 -град Лесковац,  1411 и 562 –физичка лица) 

Део 1188, 1411 и  

562  
14027 13621 

УКУПНО   23566      23155 
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На свакој од присутних локација заступљени су различити видиви спортских активности тако да се 

прописују услови уређења и грађења као општа и посебна правила за сваку локацију појединачно: 

Општа правила уређења и грађења за све локације 

Услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.  

У случају промене врсте спортске активности која се одвија на постојећем 

терену потребно је грађевинску парцелу/комплекс формирати 

урбанистичко–архитектонским пројектом у складу са нормативима 

спортских активности за чије потребе се она ради. 

Услови за доградњу, 

реконстукцију, санацију и 

адаптацију постојећих 

објеката 

Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 

постојећих објеката врши се у складу са условима прописаним за 

појединачне локације, а ради осавремењавања према важећим прописима 

и стандардима. 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу 

градити 

Главни објекат је отворен или затворен спортски терен, базен и спортска 

хала са пратећим садржајима (свлачионице, справарница, санитарни 

чворови, клупске просторије, итд.), трибине, угоститељски објекати, 

објекти за обављање сродних делатности, уз обавезу претходне изградње 

спортских терена. 

Дозвољено је уређење просторно-пејзажним објектима, изградња објеката 

услуга и одговарајућих пратећих објеката саобраћајне, комуналне и остале 

комуналне инфраструктуре у виду компатибилне намене. Допунска и 

могућа намена су: трговина, угоститељство, лекарске ординације, 

комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге. 

Објекти чија изградња је 

забрањена 

Објекти за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на 

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

сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на 

Студију процене утицаја на животну средину. Намена која није 

дозвољена: становање и производне делатности. 

Максимална спратност 

објекта 
Две надземне етаже за пратеће садржаје,  хале једна надземна етажа. 

Максимални индекс 

заузетости објектима 

високоградње 

20%, без урачунавања партерних објеката: отворених базена, спортских  

терена и игралишта. 

Могућност ограђивања 
Комплекс се ограђује транспарентном оградом до висине од 1,40m са 

капијом (контролисани улаз). 

Услови за партерно уређење 

комплекса 

Све слободне површине треба да буду уређене, а учешће зелених 

површина у комплексима треба да буде минимум 10% у зависности од 

његове величине.  Тежити да се сви комплекси намењени спорту и 

рекреацији опреме пратећим садржајима, урбаним мобилијаром и 

комуналном инфраструктуром.  

У циљу постизања вишег хигијенског нивоа и у функцији заштите од 

сунца и атмосферских падавина дозвољава се надкривање спортских 

терена и пратећих садржаја /трибина, и остало/ посебном кровном 

конструкцијом –надстрешницама.  

Остали услови 

Поред изграђених спортско-рекреативних комплекса и објеката, 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: рукомет, фудбал, мали 

фудбал, кошарка, одбојка, тенис, трим стазе, бициклистичке стазе и сл.  

У циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се могућност 

формирања комплекса мањих аква-паркова у оквиру компатибилних 

намена, где је обавезна разрада комплекса Урбанистичким пројектом или 

Планом детаљне регулације у случају када локална самоуправа треба да 

прибави грађевинско земљиште у своје власништво. 

Уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови садржаји у 

јавном или приватном власништву (фитнес клубови, тениски терени, 

куглане, базени и др.) када их је могуће рализовати у оквиру других 

намена-најчешће у оквиру зелених површина, затим туристичке, 

централних делатности, радне и стамбене зоне. Спортско-рекреативне 

центре могу оснивати правна или физичка лица, а имају јавни или 

селективни (клупски) режим коришћења. Ове јединице могу се 

комбиновати са свим врстама намена и објеката. 
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Посебна правила уређења и грађења на појединачним локацијама 

1. Комплекс 

отвореног базена   
 

Потцелина  1.1 –  
КП бр. 2018/1, 

2018/2, 2018/3 и 2016 

КО Вучје 

Формирано је као плански одређен комплекс на постојећој локацији у државној 

својини Града Лесковца. 

Главни објекат у комплексу је отворен, укопани базен олимпијских димензија, са 

западном трибином, који може да се реконструише савременим материјалима и 

опремом у постојећем габариту уз неопходну доградњу у смислу повећања или 

смањења габарита ради усаглашавања са стандардима,  прописима и захтевима. 

Дозвољено је затварање простора испод трибина у објекат где се могу формирати 

помоћне и техничке просторије за потребе комплекса. 

Уз главни објекат могуће је градити и други објекат на парцели као: отворени 

укопани базен за непливаче, отворени укопани базен за децу, објекат са пратећим 

садржајима /билетарница, свлачионице, санитарни блок за запослене и посетиоце, 

ресторан-бифе, простор за прву помоћ и сл./ и плато са спољашним тушевима.  

Објекте базена опремити адекватним мобилијаром /тобоганом за забаву, воденим 

реквизитима и сл./ 

Комплекс партерно уредити стазама и платоима за сунчање са потребним 

мобилијаром /лежаљке, сунцобрани и сл./ и зеленилом. 

Дозвољено је надкривање трибина адекватном надстрешницом, као и затварање 

базена са трибином у објекат када је потребно израдити пројекат урбанистичко –

архитектонске разраде.  Паркинг простор за аутомобиле и бицикле предвидети на 

јавним површинама изван комплекса. 

2. Комплекс 

кошаркашког 

терена   
 

Потцелина 1.1-  

КП бр.1449, 1451/2, 

1453, 1455/2 и 1456/3 

КО Вучје 

Формиран је према указаној потреби пренаменом тениског терена, те се планира 

задржавање отвореног вишенаменског терена уз тенденцију враћања првобитној 

намени имајући у виду диспозицију и повезаност са осталим спортским и јавним 

садржајима у непосредном окружењу.  

Спортски терен реконструисати као постојећи или пренамењен према указаној 

потреби, применом норматива /димензије терен, застори, опрема и остало/ у 

зависности од спортске активности која ће се одвијати. 

Постојећу западну трибину чији је простор испод трибине затворен треба 

реконструисати опремањем недостајућим помоћним просторијама /свлачионице, 

санитарни чвор, остава и сл./ и заштитити  од атмосферских утицаја адекватном 

надстрешницом.  

Не дозвољава се изградња других објеката у комплексу и он треба да остане ограђен 

са контролисаним улазом са могућношћу изградње пешачког пролаза/моста преко 

канала за повезивање у спортско-рекреативну целину са комплексом отвореног 

базена изграђеног са његове западне стране. 

Паркинг простор за аутомобиле и бицикле предвидети на јавним површинама изван 

комплекса. 

3. Комплекс 

фудбалског терена 

 

Потцелина 1.2- 

КП бр.1188, 1411 и 

562 КО Вучје 

Формирано је као плански одређен комплекс на постојећој локацији где је потребно 

спровести процедуре за решавање имовинских односа и конституисања целог 

комплекса у јавну својину. 

Комплекс се уређује као затворен /ограђен са контролисаним улазом. 

Главни објекат у комплексу је отворен фудбалски терен са западном трибином, који 

може да се реконструише савременим материјалима у постојећем габариту. 

Дозвољено је затварање простора испод изведене западне трибине у објекат где се 

могу формирати помоћне и техничке просторије за потребе комплекса, као и 

надкривање адекватном надстрешницом. Други објекат у комплексу је изведен као 

административно-технички са саджајима неопходним за функционисање комплекса 

/билетарница, административне просторије, свлачионице, санитарни блок за 

запослене и посетиоце, магацински простор и сл./, који је могуће доградити према 

општим параметрима прописаним за спортске објекте и употпунити недостајућим 

просторима /простор за прву помоћ, физиотерапеута, и остало,   ресторан-бифе и 

сл./. 

Уз главни објекат могуће је градити и други објекат на парцели као помоћни 

отворени фудбалски терен за припреме играча.  

Паркинг простор за аутомобиле и бицикле предвидети на јавној блоковској  

површини планираној испред комплекса. 

Према указаној потреби комплес је могуће проширити ка истоку, до регулисаног 

корита канала Бачинац, и југу на планираном заштитном зеленилу где је могућа 

изградња вишенаменске спортске хале чиме би се употпунила спортско-рекреативна 

понуда недостајућим просторима за бављење дворанским спортовима /гимнастика, 

рукомет, кошарка и сл./. У овом случају је потребна разрада Планом детаљне 

регулације према датим општим правилима уређења и грађења за спортско-

рекреативне објекте, као и стандардима за врсте спортова који би били заступљени.      
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2.4.10. Зелене површине -просторно-пејзажни објекти  

Параметри који указују на квантитативно стање зеленила у Планом предвиђеној намени у односу на 

постојеће стање су повећани. Увећан је ниво озелењености од 1% на 9 % захваљујући великим 

планираним површинама под зеленилом. Ниво озелењености се односи на процентуално учешће 

зеленила обухвату плана у оквиру грађевинског подручја и око 8,9 % за цело подручје 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. 

Правила уређења: Потребно је редовно одржавање и по потреби реконструкција, у случајевима 

нарушавања изгледа, деградације, девастирања, или ради уметања нових садржаја. Имперетив је не 

уклањати дрвеће, изузетно због лошег здравственог стања, које доказују стручњаци шумарских 

профила (само санитарна сеча). То су отворене јавне зелене површине без могућности изградње 

објеката, осим платоа за седење са пешачким комуникацијама. Пројектом се може осмислити ново 

обликовно решење стаза и зеленила, под условом да је однос травњака према трвдим подлогама 60:40 

до 40:60. Сходно основној функцији сквера – одмор и рекреација гравитирајућих становника, потребно 

је опремање новим мобилијаром и oбогаћивање садржајем. Партерна решења ускладити са наменом и 

функцијом просторно-пејзажних објекта, тако да се не угрозе постојеће вредности; у зависности од 

намене објекта предвидети опремање одговарајућом опремом и садржајима; решења ускладити са 

трасама подземних инсталација, поштовати потребна минимална одстојања; Могућа је изградња 

објеката, у фунцији одржавања система зеленила, затим постављање трибина, мањих отворених 

амфитеатара за културне манифестације, или пак објеката за комплементарне намене.  

На заштитном зеленилу могуће је природније уређење са мањим платоима и мобилијаром у складу са 

амбијентом.  

На подручју Плана уочавају се просторно-пејзажни објекти – јавно зеленило и заштитно зеленило 

(специјалне намене). Те две категорије се разликују према функцији коју остварују, а сходно томе и 

изгледом и садржајем.  

Јавно зеленило - просторно-пејзажни објекти јавне намене својом слободном доступношћу за 

све становнике и начином коришћења испуњавају најважније функције. Њихова главна улога је одмор 

и релаксација гравитирајућих становника, као и естетска и хигијенска.  

У обухвату плана се издвајају више раздвојених паркова, тј скверова јер су површине мање од 1hа.  

Планирано је обавезно задржавање сквера (јавне зелене површине мање од 1hа) у целини 1.1 - на 

КП бр. 1445 на око 1,8 ара и други сквер на КП бр. 1448/1 на око 0,5 ара, који се уређују и повезују 

са линијским зеленилом уз пут Лесковац-Вучје и уз корито реке Вучјанке. Оба сквера су поред 

културних добара са споменичким својствима – Теокаривићевих вила и зеленило је меморијалног 

карактера. Што се тиче услова уређења, сва постојећа стабла се обавезно задржавају, фонтана такође. 

Могуће су само мере одржавања зеленила и уметања елемената урбаног мобилијара који су 

одговарајући по карактеру. За потребу реконструкције скверова неопходна је израда пројекта (техничке 

документације) уз сагласности надлежних јавних институција. 

Постојеће скверове са друге стране улице Кукавичког одреда на КП бр. 1352 (20 ари) и 1351 (10 ари) 

КО Вучје који се налазе испред породичног становања плански се задржавају. Специфични су јер 

линеарне површине уз саобраћајницу са тротоаром кроз целу њихову ширину. Како пешачке стазе кроз 

план нису дефинисане неопходно је обавезно их задржати према фактичком стању, као и постојеће 

травњаке и високо дрвеће у виду дрвореда. На делу КП бр. 2171 испред централних делатности према 

улици Кукавичког одреда се планира јавна зелена површина у површини од 23 ари. Што се тиче 

имовине нослилац права на парцели је ''Поречје'' Вучје. Планира се формирање мањег парка-сквера. 

Елементи које обавезно садржи су пешачка стаза, спомен-обележје (које се задржава), фонтана и 

зеленило. Обзиром на положај сквера однос тврде подлоге (асфалт, плоче и др) и зеленила може бити 

70:30. уколико постоји потреба за реконструкцијом скверова неопходна је израда пројекта, односно 

техничке документације којом ће се тачно дефинисати положај комуникација, зеленила и мобилијара. 

Линеарно зеленило – дрворед уз пут Лесковац-Вучје обавезно задржати, по потреби прогустити их. 

Формирати нове у улицама са тротоарима минималне ширине од 2,50m. За дрворедне саднице 

обезбедити отворе за садњу минимално пречника 1,0m и минимално растојање од објекта је 2,0m, а 

размак између њих је од 6,0-9,0m у зависности од врсте. Избор врста за дрвореде усагласити са 

ширином улице и утврдити адекватна растојања између садница, у зависности од врсте и прилаза 

објектима.  
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Заштитно зеленило - просторно-пејзажни објекти специјалне намене су предвиђени као заштитни 

зелени појасеви као заштите од повећане радијационе температуре, ради стварање повољног 

микроклимата за спречавање ерозије и учвршћивање потенцијалних клизишта смањење загађења, као 

заштиту од доминантних ветрова, очување режима влажности и нивоа подземних вода, смањење 

површина које производе прашину, заштита од шкодљивих утицаја и загађења у процесу производње 

(прашине, гасова, дима и др), стварање противпожарних препрека, заштита од буке, стварање 

слободних простора за одмор, естетски значај оплемењивање комплекса. затварања негативне визуре и 

др. Поред те има и естетску функцију, оплемењавање простора, и социјалну функцију, окупљања и 

одмора корисника. Друга је улога да повежу зеленило са ванградским у систем зелених површина. 

Заштитно зеленило представља еколошки функционални подсистем у систему зеленила јер 

преовладава санитарно-заштитна (еколошка) улога у односу на декоративну, за разлику од јавног 

зеленила. 

У оквиру тог појаса предвиђа се садња густих дрворедних и жбунастих засада. Они првенствено имају 

функцију санитарно-заштитне зоне око инфраструктурних објеката и саобраћајница према становању и 

другим наменама. Најефектнија заштита се постиже формирањем масива по ободу, са декоративним 

уређењем на местима где ширина дозвољава. Даје се могућност формирања зоне одмора где се одвија 

пасивне и активне рекреације. Масив по ободу је састављен од више редова засада, у зависности од 

ширине саме зоне, са местимичним продувним и визурним прекидима и продорима. Поред заштитне 

имају и декоративну функцију и улогу у зонирању простора.  

Дозвољено је уметање нових садржаја у смислу формирања платоа за седење, окупљање и других 

активности и стаза, као допунских активности, које се односе на могућност одмора и одвијања пасивне 

и активне рекреације. Заштитно зеленило се уклопа у амбијент рубне градске зоне, тако да по свом 

карактеру највише подсећа на парк-шуму или излетиште. Према изгледу и функционалности пројектују 

се у природном-слободном стилу, са кривудавим стазама и засађеним са аутохтоним врстама.  

Услови за подизање заштитних зелених појасева: користити садњу у редове (једнострани и 

двострани дрвореди, једноструки и двоструки) и групе (мешовити масиви дрвећа и жбуња); висока 

стабла садити на растојању 4,5-5,0m од коловозног дела пута; у оквиру заштитних појасева могуће је 

формирати стазе за шетњу, бициклистичке и трим стазе. Комбиновани засади (заштитно-декоративни, 

заштитно-воћни) могу се формирати при укључивању постојећих воћњака у заштитни појас, а њихово 

газдовање превести на методе пејзажног одржавања; у оквиру заштитног појаса забранити изградњу 

сваке врсте са изузетком инфраструктурних објеката. Изузетно, у овиру заштитног зеленила у 

потцелини 1.2 дозвољено је изградња спортског објекта затвореног типа. 

Заштитно зеленило је планирано у потцелинама 3.1 и 3.2, састоји се из више разбијених 

површина које су буфер зона између становања и других намена (пољопривреде, радне зоне и 

саобраћајне површине). Главна функција је декоративна, рекреативна, али и заштитна - смањење 

неповољних услова микросредине. Дозвољено је уметање нових садржаја, као допунских активности, 

које се односе на спорт, рекреацију и туризам и уређење површина у смислу формирање платоа и стаза 

са одговарајућим мобилијаром. 

Заштитно зеленило је у потцелини 1.2. источно од спортског терена и дечије установе на 

површини од 1,5ha, као и за заштитно зеленило у целини 4, на површини од 0,75ha. Главна 

функција је рекреативна, тако да је дозвољено формирање спорта и рекреације као допунске 

делатности. За пренамену простора потребна је израда Урбанистичког пројекта уз поштовање правила 

уређења и грађења  везане за ту намену. 

Заштитно зеленило је у целини 2. око радне зоне према становању, на површини од 0,4ha. 

Заштитно зеленило је у потцелини 5.2. око резрвоара, на површини од 1,7ha. Заштитно зеленило 

је предвиђено у потцелини 5.2. као буфер зона између хуманог гробља и становања. .Основна фукција 

је заштитна. Осим садње одговарајуће вегетације (средње високог дрвећа, жбуња и травњака), 

постављање клупа за седење и другог сличног мобилијара и формирање стаза од тврдог застора нису 

могуће друге интервенције. 

Заштитно шумско зеленило је јавно грађевинско земљиште којим газдује ЈП ''Србијашуме'' Београд 

на КП бр. 3086, 3087, 3088, 3089 и 3090 КО Вучје. Кроз План се задржава својина и правила уређења 

шумског земљишта, на основу планских докумената: Основама газдовања шумама, Програмима 

газдовања шумама и другим планским документима којим Јавно предузеће ''Србијашуме'' газдује. 

По питању својине над земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од јавног значаја -

зеленило специјалне намене, може бити приватне и државне својине, са обавезним поштовањем 

планиране намене површина са правилима уређења и грађења. Могуће је даље одвијање 

пољопривредне производње до реализације, мада су ливада и пашњак сасвим прихватљива решења у 

заштитним појасевима, уз неопходно прогушћавање вегетацијом по ободима. То су површине које су 

у графичком прилогу дефинисане као заштитно зеленило остале намене. 
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Зелене површине у оквиру других намена, су представљене као комплементарана намена у оквиру 

површина јавне намене – школски комплекси, у оквиру радних зона, вишепородичног становања, као 

на површинама грађевинских парцела и у оквиру породичног становања. 

Процентуално учешће зеленила у оквиру комерцијално-пословних комплекса-мин. проценат зелених 

површина 10%, остале радне зоне и комплекси- зелене површине мин. 10%. Препорука је формирање 

тампон зоне зеленила по ободима комплекса и декоративно решен партер уз управну зграду. Основна 

намена зелених површина вишепородичног становања је побољшање животне средине и микроклиме 

стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор становника у средини блиској 

природној.  

Код зеленила у оквиру породичног становања композиционо решење зависи од могућности, потреба и 

жеља корисника. Зелене површине ограниченог коришћења су такође јавне површине али у оквиру 

друге доминантене намене. Ту спадају површине око вртића, школа, објекта здравствене заштите, 

црквеног комплекса и пословно-услужних објеката. Зелене површине школског комплекса треба 

формирати слободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних улица.  

Зелене површине јавне намене које се преплићу са другим функцијама – водно земљиште. Уз реку се 

планирају јавне зелене површине које имају пре свега јавни карактер у односу на заштитни. 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. 

Озелењавање и уметање новог садржаја се врши обзиром на дозвољене активности: пешачење (шетне 

туре), трим, стаза здравља, рекреација на травнатој подлози (спортске игре на тлу, мали фудбал, 

бадмингтон, и др), дечје игре и рекреација, излети, дечја игралишта, изложбе на отвореном. Нису 

дозвољене активности - спортови који могу утицати на загађење животне средине (вода, ваздух,тло), а 

за које није могуће успостављање мониторинга. Садња вегетације у речном кориту у складу са 

мишљењем и условима ЈВП ''Србијаводе''.  

Правила за уређење и изградњу зелених површина у оквиру  јавних блоковских површина- зеленило чини 

њихов битан елеменат, процентуално је на мин 10% од површине парцеле. Оне морају да пре свега 

буду у функцији становника, да заштите од утицаја околних садржаја и саобраћајница и да дају 

естетски оквир објекту.  

Неопходно је високо лишћарско дрвеће на паркингу, као заштита према објектима. Услови уређења су 

базирани на површини коју заузимају. Уколико је већа површина под зеленилом потребно је да се 

зонирају површине за миран одмор становника са клупа за седење, површине за игру деце са 

одговарајућим реквизитима, декоративни део према главној улици и економски део у дубини. Од 

вегетације су заступљене све врсте, обзиром на разнородне функције, битно је само да су здраве и 

неговане. За реконструкцију постојећих, или за уметање нових сдржаја, као и за планиране површине 

неопходна је израда пројеката партерних уређења, до израде пројеката задржава се фактичко стање.  

 

2.5. Урбанистички и други услови за уређење површина и објеката остале намене  

Правила уређења објектa остале намене дата су по претежним наменама (становање, пословање, 

привређивање/радна зона, црквени комплекс и комплекс воденица) у обухвату Плана.  

 

2.5.1. Становање 

Планирано је унапређење свих присутних облика становања /породично, вишепородично, у 

непрофитабилним условима и викенд-повремено становање/. Унапређење се врши доградњом 

формиране стамбене матрице, дуж државне и општинских саобраћајница стамбено-пословним 

објектима, у дубини блока стамбеним објектима, у делу рубне зоне објектима у оквиру 

пољопривредног домаћинства и у зонама објеката за повремено становање. Предвиђено је: -

погушћавање постојеће зоне (замена постојећих дотрајалих објеката новим, доградња објеката и сл.); -

изградња нових објеката на слободним парцелама унутар зоне и на периферији по принципу 

“заокруживања започетих зона”; и -реализација пратећих и допунских намена (трговина, 

пословање, угоститељство, занатске делатности, мањи производни/ породични погони и сл.) 

које ће допринети бољем квалитету живота у зони.  
Становање је планирано као основна/доминантна намена, али је дозвољена изградња других 

делатности, које су компатибилне са становањем, као пратећи садржаји, с тим што делатност може 

бити и једина и доминантна намена на парцели.  

Дозвољене пратеће делатности су: пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, 

дечија заштита, образовање, култура и верски објекти. 

Поред тога, у зони становања налазе се и саобраћајне површине, улице, скверови, комунална 

инфраструктура и зеленило. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

54 
 

Намене које нису дозвољене су производња и обрада сировина, складишта, робни и дистрибутивни 

транспорт, садржаји који изазивају велику буку и слично. Дозвољена је изградња мањих производних 

погона као мала породична предузећа која не смеју угрожавати претежну намену и утицати штетно на 

животну средину. 

У складу са савременим тенденцијама и принципима одрживог развоја, квалитет изграђеног стамбеног 

простора треба да буде заснован и на коришћењу еколошки прихватљивих материјала и технологија, 

енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије, што као коначни резултат има 

угодност боравка и очување здравља, дуготрајност и јефтиније одржавање, као и очување животне 

средине и предела. 

2.5.2. Пословање 

 Планирано је унапређење свих присутних облика пословања заступљених у највећој мери у зони 

центра и туристичкој зони у виду комерцијалних делатности у домену пружања услуга свих врста 

усмерених ка задовољењу најширег спектра заједничких потреба становништва: од задовољења 

свакодневних потреба, до оних повремених и ванредних, у терцијарном и квартарном сектору. 

Пословну делатност, као претежну, обављају привредни субјекти који су регистровани за обављање 

трговине на мало и велико, угоститељство, саобраћај, извођење грађевинских радова, финансијско 

посредовање, активности у вези са непокретностима, осигурање, образовање, здравство и социјални 

рад и остале услужне делатности. 

У зони центра насеља пословна делатност је и у комбинацији са становањем, као и на посебним 

локацијама где су услужне делатности доминантна или једина намена на парцели. У планском периоду 

предвиђена је пословна делатност као компатибилна намена стамбеној намени, тако да се могу 

развијати, као пратећа и допунска намена становању или као доминантна намена на парцели, у свим 

зонама становања. 

2.5.3. Привређивање/радна зона 

 Предвиђа се задржавање и реактивирање постојећих комплекса у оквиру радне зоне увођењем 

савремених технологија осим источног дела комплекса вунених тканина „Вучје“ где треба задржати 

традиционални начин производње са тежњом укључивања у туристичку понуду насеља уз поштовање 

услова које прописује Завод за заштиту споменика културе из Ниша. Планским решењем предвиђа се, 

пре свега ревитализација, трансформација и делимично проширење радне зоне. Према указаној 

потреби у циљу формирања посебних технолошких целина могуће је формирање више мањих 

комплекса парцелацијом постојећих. 

Mањи привредни објекти на појединачним локацијама у оквиру зоне становања, не смеју угрожавати 

животну средину и основну намену зоне којој припадају. 

2.5.4. Црквени комплекс 

 Планирано је да се постојећи црквени комплекс са Црквом Рођења Светог Јована Крститеља, 
која задовољава потребе становништва, очува и даље уређује у оквиру туристичке зоне и понуде 

насеља као културно добро према условима Завода за заштиту споменика културе из Ниша.   

2.5.5. Комплекс воденица 

 Планирана је реконструкција и обнова постојећих воденица са јазовима дуж тока реке Вучјанке, као 

објекта народног градитељства у оквиру туристичке зоне и понуде насеља, при чему је потребно 

поштовати услове Завода за заштиту споменика културе из Ниша.  

 

2.6. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта 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 зоне у којој се гради објекат, као и врсте и намене 

објеката.  

Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа и друго) 

поставља се у појасу регулације, у складу са потребама и правилима надлежног јавног односно јавно 

комуналног предузећа. 

Свака грађевинска парцела која је планом предвиђена за изградњу мора имати приступ јавној 

површини, као постојећи (директан, право службености и сл.) или планирани.  
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Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у стамбеној, радној, туристичкој и комуналној  

зони осим приступа јавној површини може остварити прикључак на изграђену или планирану 

минимално водоводну и електроенергетску мрежу. Минимални стандард – као почетни и 

привремени –у овим зонама је обезбеђење водонепропусне септичке јаме до изградње канализационе 

мреже. Дозвољава се могућност коришћења бунара до изградње водоводне мреже. 

Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у зони центра и централних делатности ако осим 

наведених услова за остале зоне може да оствари прикључак и на изграђену или планирану 

канализациону мрежу.   

 

2.7. Услови заштите непокретних културних добара, природног и културног наслеђа, 

животне средине и живота и здравља људи 

2.7.1. Услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту 

и евидентираних добара 

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

евидентирана добра, потребно је израдити Студију којом би биле обухваћене следеће активности: 

- Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности 

евидентираних добара са израдом графичког приказа. 

- Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекс са дефинисањем 

граница заштите и заштићене околине. 

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

терену, важе следећи општи услови заштите непокретних културних добара: 

1. Сви радови на непокретним културним добрима (археолошком налазишту, споменику културе, 

знаменитим местима и спомен обележјима), односно њиховој заштићеној околини, могу се изводити 

само под условима Завода за заштиту споменика културе Ниш и на начин утврђен  одредбама Закона о 

културним добрима; 

2. Забрањује се свако ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било 

каквих радова који могу нарушити својства непокретног културног добра;  

3. Забрањује се коришћење или употреба културног добара на овом подручју у сврхе које нису у 

складу са његовом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до његовог 

оштећења; 

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

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

добара под заштитом; 

6. На археолошким локалитетима, на парцелама заштићених добара и на парцелама њихове заштићене 

околине није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито одреди посебним 

условима; 

7. На заштићеним добрима и на њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови, 

који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова и 

сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе; 

8. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом могу се користити у својој изворној, 

или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства; 

9. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе које 

нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог 

оштећења; 

10.  Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним културним 

добром или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође 

до оштећења или уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено да се руши, раскопава, 

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

и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног 

Завода за заштиту споменика културе; 

11.  Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове чувања, 

коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако поједино 

непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. АКТ О МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ 

ЗАШТИТЕ, који прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде Локацијске дозволе. Пројектна 

документација доставља се надлежном Заводу на сагласност. 
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12.  Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће угрозити 

заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, већ допринети њиховој 

трајнијој заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности; 

13.  Све интервенције предвиђене Планом генералне регулације, које се ма на који начин односе на 

заштићена непокретна културна добра и  добра под претходном заштитом, могу се предузимати само 

под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе. 

Мере заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту 

Планом генералне регулације треба утврдити и мере заштите непокретних културних добра, добара 

под претходном заштитом и евидентираних културних добара, које ће се примењивати и реализовати 

као део активности на спровођењу Плана: 

1. Урадити посебну Студију о валоризацији непокретних културних добара и добара под предходном 

заштитом на територији подручја обухваћеног границама Плана генералне регулације насељеног места 

Вучје, која треба да садржи све релевантне податке о свим објектима, или локалитетима, обрађене тако 

да се на основу њих могу утврдити конкретни појединачни услови и мере заштите. 

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

генералне стручне и техничке документације свих утврђених културних добара и евидентираних 

добара под претходном заштитом. 

3. Планом генералне регулације треба предвидети решења која ће у највећој мери истицати вредности 

заштићених непокретних културних добара и добара под претходном заштитом.  

4. Планом генералне регулације треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту 

непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-рестаураторским 

радовима  и другим одговарајућим методама,  а пре свега укључивањем у даље развојне токове. 

5. Планом генералне регулације предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката који 

располажу непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу 

прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика 

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

6. Повећање габарита и спратности доградњама и сличним интервенцијама на непокретним културним 

добрима  треба планирати са највећом одговорношћу само у изузетним, оправданим случајевима и 

то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика културе Ниш.  

7.Планом генералне регулације треба створити предуслове за корекцију свих                                                                                                                                                                                     

негативних појава у односу према непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну 

заштиту. То се пре свега односи на елеминисање планираних и реализованих интервенција у простору, 

које директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или 

планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним објектима. 

8. Планом генералне регулације инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у 

амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке 

вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и 

унапређењу градитељског стваралаштва у обухваћеном простору. 

Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите 

Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, а нарочито 

при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл. 

Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини и 

саставни део документационе основе плана. 

Обавеза уграђивања и примене услова и мера заштите 

1. Акт о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара, 

добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара, од значаја за израду плана 

не ослобађају подносиоца захтева обавезе прибављања и других Аката који се тичу предметних 

културних добара.  

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

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

Плана генералне регулације насељеног места Вучје, Завод за заштиту споменика културе Ниш у складу 

са обавезом из „Закона о културним добрима“, а у циљу отклањања пропуста који могу угрозити 

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

НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите  културних 

добара и добара која уживају претходну заштиту  у складу су са:   

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

добара која уживају претходну заштиту од значаја за План генералне регулације насељеног места 

Вучје, бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш.“ 
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2.7.2. Услови и мере  заштите животне средине, и живота и здравља људи  

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насељено место Вучје 

ради се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје, члана 8. 

(„Службени гласник града Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.), према Мишљењу о потреби израде 

стратешке процене утицаја на животну средину (одговор на захтев Сл.16-02 од 26.05.2016.год), Градске 

управе за заштиту животне средине бр. 100/16-09, дана 03.06.2016. године, 585/16-09, дана 06.06.2016. 

године.  

Основне смернице преузете из Стратешке процене утицаја на животну средину чине основу процене 

стања животне средине на подручју Плана са кључним проблемима заштите животне средине: 
- загађеност ваздуха, посебно у зимским месецима услед емисије загађујућих честица, нарочито 
чађи, као последица сагоревања чврстих горива у атмосферу; 

- загађеност земљишта због саобраћаја (неадекватни застори на колском прилазима); 
- одвођење и пречишћавање санитарних отпадних вода; 
- егзистирање септичких јама на планском подручју; 
- санитарна угроженост планског подручја; 
- сакупљање, транспорт и планско одлагање комуналног отпада; 
- постојање нехигијенских дивљих депонија;  
- електромагнетно загађење у зони далековода; 
- неразвијен мониторинг животне средине и недовољно инвестирање у заштиту животне средине. 

На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне средине у 
складу са проблемима и то по следећим областима: (1) заштита ваздуха; (2) заштита и коришћење 
вода; (3) заштита земљишта; (4) управљање отпадом; (5) заштита од удеса; (6) мониторинг и остале 
активности на заштити животне средине. Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе 
одрживог развоја може се констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај 
на конкретан простор. Негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења 
потребно је детаљно размотрити израдом Процене утицаја на животну средину појединачних 
пројеката. Да би се овакви утицаји свели у оквире који неће оптеретити капацитет простора, потребно 
је спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину. 
Анализирајући План генералне регулације за насељено место Вучје у целини, као и појединачна 

планска решења, на основу евалуације значајних утицаја може се закључити да имплементација 

плана не производи могуће стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју, 

већ само на деловима на коме се реализују одређена планска решења. У случајевима где је 

процењено да може доћи до потенцијално негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће 

мере заштите прописане овим Извештајем. 

Мере заштите природе 

Плански обухват се не налази у границама заштићеног подручја за које се спроводе или су покренути 

поступци заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у поступку 

евидентираног природног добра.   

 

У планско решење у целокупном планском обухвату примењени су услови заштите природе према 

Решењу 03 бр.020-900/2 од 08.05.2017. год. издатом од стране Завода за заштиту природе у погледу:  

- планираних намена површина које су усклађене са наменама одређеним планом вишег реда, 

- приликом планирања намена површина извршено је зонирање функционално различитих намена, уз 

одређивање неопходних заштитних растојања између њих, са груписањем компатибилних садржаја и 

активности на грађевинском земљишту уз минималну неопходну пренаме пољопривредног у 

грађевинско земљиште ради формирања компактне грађевинске зоне, 

- прописивања урбанистичких параметара за изгрању објеката и инфраструктуре на основу услова 

надлежних институција и јавних предузећа, 

- уређења зелених површина насеља и њиховог интегрисања у систем зеленила непосредног окружења, 

- мера изолације гробља у санитарно-хигијенском, визуелном и акустичном према околним 

садржајима, формирање појаса заштитног појаса зеленила, 

- мера очувања и заштите приобаља реке Ветернице. 

 

Према издатим условима Завода за заштиту природе при спровођењу планских решења потребно је 

применити и следеће мере: 

- забрањена је промена постојећег режима реке Вучјанке и евентуалних подземних водотокова 

изменом хидролошког режима извођењем било каквих истражних бушотина и хидротехничких радова 
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без поседовања одговарачуће документације и предходно прибављених одговарајућих мишљења, 

услова или сагласности надлежних институција, 

- обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина и  

- уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-

петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о 

заштити природе извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите животне 

средине у року од 8 дана, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до 

доласка овлашћеног лица. 

Мере заштите од елементарних непогода 

На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год., која показује очекивани максимални интензитет 

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

сеизмичког интензитета (на олеати за повратни период од 500 година). Потребно је пројектовати и 

градити објекте високоградње на 8°MCS применом актуелног "Правилника о техничким нормативима 

за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима". 

Мере заштите од ратних разарања 

Према актуелном Закону о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 

93/12), инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде и не прописују 

се мере заштите. 

Мере заштите од пожара и других непогода 

У циљу спровођења заштите и спасавања од пожара и других непогода и несрећа урбанистичким 

решењем у плану су предвиђене превентивне и урбанистичке мере које утичу на смањење угрожености 

планирана је: 

-изградња саобраћајне мреже са алтернативним правцима;  

-ширина саобраћајница дефинисана је у зависности од зарушавања, несметаног кретања ватрогасних 

возила и могућности прилаза објектима у фази спасавања затрпаних; 

-изградња водоводне мреже ради снабдевања водом за пиће и гашење пожара предвиђеним хидрантима 

у оквиру јавних површина на прописном растојању;  

-прстенасто снабдевање електричном енергијом, као и изградња мањих система који могу 

функционисати  аутономно у посебним условима; 

- уређење јавних простора и зелених површина око објеката чиме се обезбеђује  несметани прилаз 

ватрогасним возилима и несметана евакуација; 

- изградња у одређеним зонама према урбанистичким параметрима који обезбеђују безебедоносна 

растојања /појасеве/ између објеката за спречевање ширења пожара и несметану евакуацију;  

Напомена: Мере заштите од пожара и других елементарних непогода прописане су у складу са:   

''Условима за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје, бр.09/19/3 Број 217-4991/17 

од  12.04.2017., донетим од стране МУП –Сектора за ванредне ситуације –Одељења за ванредне 

ситуације у Лесковцу –Одсек за превентивну заштиту.“ 

Мере заштите обалног и приобалног појаса реке и потока   
Границе и намене земљишта, чији је носилац права коришћења Србијаводе не могу се мењати без њене 

сагласности. Ради очувања функционалности корита реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак, 

неопходно је одржавати обалу и приобални појас ради несметаног пролаза и рада механизације која 

одржава водоток и то у појасу минималне ширине 3,0m . У овом појасу се не смеју градити никакви 

објекти, постављати ограде и сл. Могуће је бујичне водотоке  претежно у зони становања зацевити и 

озеленити. 

 

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

особама са инвалидитетом 

Објекти јавне и остале намене 

Објекти намењени коришћењу већег броја људи морају се пројектовати и градити тако да особама 

са посебним потребама, деци и старим особама омогуће приступ, кретање, боравак и коришћење у 

складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 

Јавне саобраћајне и пешачке површине 

У циљу обезбеђивања несметаног кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица: 

тротоари, пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, 
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међусобно требају бити повезани и прилагођени за оријентацију, са нагибима који не могу бити већи од 

5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). 

- Тротоари и пешачке стазе 

- Максимална вредност попречног нагиба уличних тротоара и пешачких стаза, управно на правац 

кретања, треба износити 2%;  

- У коридорима основних пешачких кретања не постављати стубове, рекламне паное или друге 

препреке;  

- Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., који се налазе непосредно уз 

пешачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00m; a доње делове крошњи дрвећа, треба уздигнути 

најмање 2,50m, у односу на површину по којој се пешак креће.  

Пешачки прелази 

- Место пешачког прелаза треба бити јасно означено, тако да се разликује од подлоге тротоара;  

- Пешачки прелаз треба бити постављен под правим углом у односу на тротоар;  

- За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени ивичњаци, 

са ширином закошеног дела од најмање 45cm и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).  

Места за паркирање 

- Места за паркирање возила, која користе лица са посебним потребама, у колико постоје могућности, 

треба предвидети у близини улаза у објекат (стамбено-пословни и пословно-стамбени; објекат 

пословне и друге намене);  

- Најмања ширина ових места за паркирање износи 3,50m и означавају се знаком приступачности;  

- Број потребних паркинг места одређује се према следећим нормативима:   

- На паркиралиштима уз стамбено-пословне и пословно-стамбене објекте, и уз објекте осталих намена 

за јавно коришћење, предвидети најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;  

- На паркиралишту уз бензинску станицу, предвидети најмање једно место, од укупног броја места за 

паркирање.  

2.8.1. Пролази до објеката и знакови за оријентацију 

Пролазе до објеката предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање 

уздигнут у односу на терен.  

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се:  

- Рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76cm;  

- Спољним степеницама и степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76cm. 

Рампе за пешаке и инвалидска колица: Савладавање висинских разлика до 76cm између две пешачке 

површине и на прилазу до објекта врши се применом рампи, тако да:  

- је нагиб рампе није већи од 1:20, а изузетно може износити 1:12 за кратка растојања; највећа 

дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15,00m; рампе дуже од 6m, а највише до 

9,00m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150cm (изузетно 

140cm);  

- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90cm;  

- су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5,0cm, ширине 5,0-10,0cm и опремљене са обе 

стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70cm, односно 90cm;  

- је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање;  

- се за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима применити двокраке рампе, 

са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, рукохватима или зидовима.  

Степенице и степеништа: Прилагодити коришћењу лица са посебним потребама у простору:  

- најмања ширина степенишног крака треба бити 120cm;  

- најмања ширина газишта треба бити 30cm, а највећа дозвољена висина степеника 15cm; чела 

степеника у односу на површину газишта требају бити благо закошена, без избочина и затворена, у 

контрастној боји у односу на боју газишта; 

- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;  

- површина подеста на удаљености од најмање 50cm од почетка силазног степеништа треба имати 

различиту тактилну и визуелну обраду;  

- степеник у дну степенишног крака треба бити увучен у односу на површину којом се крећу пешаци.  

Подизне платформе: Савладавање висинских разлика до висине од 90cm, (у случају када не постоји 

могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем), вршити подизним 

платформама. Платформу предвидети као плато величине најмање 110x140cm, са погонским 

механизмом, ограђен заштитном оградом.  

Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче, (знакови за оријентацију –скице, планови, макете и 

др.; путокази; функционални знакови –којима се дају обавештења о намени појединих простора: 

паркиралишта, гараже, лифтови и др.), требају бити видљиви, читљиви и препознатљиви. 
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2.9. Мере енергетске ефикасности изградње 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, пословних комлекса и комуналних 

услуга, представља циљ, а истовремено и велики потенцијални извор енергије. Усмеравање 

оријентације објеката у односу на положај локације према ружи ветрова, као и њихова 

материјализација савременим матерјалима омогућава додатну уштеду енергије. Дата могућност за 

коришћење обновљивих извора енергије даје додатни допринос повећању енергетске ефикасности 

објеката свих намена. 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се 

обезбеђују прописана енергетска својства у складу са важећим законом и правилницима. Ова својства 

се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке 

документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.  

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Прописују се правила грађења на грађевинском и водном земљишту грађевинског подручја и 

пољопривредном земљишту изван грађевинског подручја. 

 

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена 

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које 

омогућавају функционисање различитих активности и остваривање различитих потреба уз максимално 

раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности које се могу 

очекивати у њима. Правила изградње објеката по зонама и целинама обухватају услове који се односе 

на изградњу објеката по зонама и целинама из Плана, према потребама и специфичностма насеља, за 

све планиране намене. 

Постојећи изграђени објекти, чија намена не представља пратећу или допунску намену основној 

намени зоне у којој се налазе, задржавају се, без могућности даљег ширења или унапређења. 

Прописују се правила грађења за објекте осталих намена чија је изградња предвиђена у планском 

обухвату, а чине их: становање, пословање, привређивање, црквени и воденични комплекс. 

Забрањена је изградња објеката за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на 

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

послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину, и објекти за које се 

ради или се може захтевати израда елабората о процени сигурности изградње у планом утврђеној 

заштитној зони електроенергетског појаса, а којом се установи да је угрожена његова сигурност. 

3.1.1.Становање 

Прописују се правила за породично, вишепородично, повремено/викенд становање и становање у 

непрофитабилним условима. Породично становање је у комбинацији са пословањем, привређивањем и 

пољопривредом, док је вишепородично са пословањем. 

Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у односу 

на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и нумерички за 

планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу,  је 5m, тако што 

се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4m не могу се на суседним странама 

предвиђати наспрамни отвори. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује 

међусобна min. удаљеност објеката 2,50m, условљена је и степеном осунчања и проветравања 

просторија у којим  дуже бораве људи. 

За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта /међусобна и од другог објекта/ износи најмање пола 

висине вишег објекта тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне грађевинске 

парцеле. 

У случају повећање енергетске ефикасности постојећих вишепородичних и пословних објеката чији 

габарит је одређен катастарском парцелом, или из конструктивних разлога (пр. стубови), могућа је 

минимална корекција габарита објеката. 
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Посебна правила примењују се код изградње породичног становања са пољопривредним домаћинством  

где је: а)међусобна растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави 

објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; б)min. растојање између стамбеног 

објекта и објеката за смештај стоке је 15m; в)min. удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6m, а 

од границе суседне парцеле 3m; г)ђубриште и пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног 

објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то само на нижој коти; д)отпадне воде и 

ђубре из стаје, свињца или штале треба да отичу у затворену септичку јаму у складу са прописима о 

заштити животне средине; ђ)ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање 

нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1m; е)сточне фарме већег 

капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у оквиру стамбеног подручја. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела мора 

имати приступ на јавну саобраћајну површину или приватни пролаз ширине 2,50m.  

Прилаз до јавне површине код објеката намењених повременом становању могуће је остварити 

уређењем прилаза преко јавних и осталих зелених површина, воденичних јазова и осталих водотокова 

/изградњом степеница, рампи, мостова и сл./ уз прибављање неопходних сагласности. 

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то  

0,5ПМ/1стан; 1ПМ/100m
2
 за остале нестамбене  намене. Гараже објеката могу се планирати подземно и 

надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта надземно на грађевинској парцели; Подземне 

гараже се не урачунавају у индексе. 

Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m  

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује 

надлежни орган. 

Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40m уз сагласност 

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле на којима су изграђени или се граде вишпородични објекти по правилу се  

неограђују. 

Прописују се следећи услови изградње за посебне облике становања: 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  

Услови за стамбено домаћинство:  
целина 1. –потцелина 1.1б и локација 5в, целина 3. –потцелина 3.1б, 3.1.г, 3.2б, 3.2.г и 3.3б   

Локација целина 1.1., 3.1., 3.2., 

3.3. и 4. у ПГР-у 

 

Локације у потцелини 1.1.б, 3.1.б, 3.1.г, 3.2.б, 3.2.г и 3.3.б и 

локацијe 4д1, 4д2, 4д3 и 4д4 у целини 4, и локација 5в у потцелини 1.1. 

 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању без присутних 

осталих делатности могу се градити: главни објекат, други објекат 

(стамбени, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20m
2
) и помоћни објекат у 

функцији становања (остава  мања од 20m
2
, ограде и сл).  

На парцелама већим од 600m
2
, где изграђеност парцеле то дозвољава могуће 

је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте као 

компатибилне намене. 

На парцелама већим од 800m
2
, могуће је поред основног стамбеног објекта 

градити мали производни погон и објекте комерцијалних и услужних 

делатности (стоваришта, велепродаја) као компатибилне намене.  

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу слободностојећег 

објекта је 300m
2
,  двојног објекта је 400m

2
 (две по 200m

2
), објеката у 

непрекинутом низу, атријумских и полуатријумских објеката 200m
2
, као и 
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минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

објеката у прекинутом низу 200m
2
.  

Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег  објекта  је 

10m,  двојних објеката 16m (два по 8m) и објеката у непрекинутом низу 5m. 

Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу компатибилне намене је 10m. 

Максимална спратност 

објеката 
Четири надземне етаже и једна надземна етажа за помоћни објекат. 

Максимални индекс 

заузетости 
40% 

Посебни услови 
Наведена правила су за потцелине 3.1.г и 3.2.г усмеравајућег карактера за 

израду ПДР-је. 

Услови за становање са пољопривредним домаћинством: целина 3. –потцелина 3.1в  и 3.2в  

Локација потцелини 3.1. и 3.2. 

у ПГР-у 

 

Локације у потцелини 3.1.в. и 3.2.в. 

 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању са 

карактеристикама пољопривредног домаћинства издваја се стамбени део и 

економско двориште по правилу у дубини парцеле. 

У оквиру стамбеног дела парцеле могу се градити: главни објекат, други 

објекат (стамбени, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20m
2
) и помоћни 

објекат у функцији становања (остава  мања од 20m
2
, ограде и сл).  

У оквиру економског дела парцеле могу се градити: сточне стаје, испусти за 

стоку, ђубришта, пушнице, сушионице, кош, амбар, надстрешница за 

машине и возила, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке и др.  

На парцелама већим од 1500m
2
, могуће је градити објекте становања и 

пољопривредне делатности (мањи производни погони, објекти за 

складиштење или прераду пољопривредних производа и сл.). 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Минимална површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 1500m
2
,  

минималне ширине 20m. 

Максимална спратност 

објеката 
Три надземне етаже и једна надземна етажа за помоћни објекат. 

Максимални индекс 

заузетости 
30% 

Услови за становање са пословањем: целина 1. –потцелина 1.1а, целина 3. –потцелина 3.1а  и 3.2а  

Локација потцелини 1.1., 3.1. и 

3.2. у ПГР-у 

 

Локације у потцелини 1.1.a., 3.1.a. и 3.2.a. 
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Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању може се 

градити пословни објекат (услужне делатности, трговина и сл.) у склопу 

основног објекта или као самостални.   

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Минимална површина грађевинске парцеле за нову изградњу становања са 

пословањем је 600m
2
, минималне ширине 10m. 

Максимална спратност 

објекта 

Две надземне етаже за пословни као самостални објекат.  

Максимални индекс 

заузетости 

Становање са пословањем 50%. 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  

Локација потцелина 1.1., 3.2.  

у ПГР-у 

 

Локације постојећих објеката: 2, 3, 5а и 5б  у потцелини 1.1. и 1 и 4 у 

потцелини 3.2.,  и локација планираних објеката 5в у потцелини 1.1. 

 
Услови за изграђене вишепородичне стамбене објекте: 

 целина 3.–потцелина  3.2. –локација 1 и 4 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

Задржава се постојећа намена –вишепородично становање, осим на 

локацији 4. где је дозвољена пренамена у компатибилне намене.   

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и 

ширина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела одређена je планом као земљиште испод објеката које 

се задржава по катастарском стању, док земљиште уз објекте у виду 

отвореног блока представља јавну површину у функцији објеката.   

Максимална спратност 

објекта 

На локацији 1 за четири најсеверније позиционирана објекта задржава се 

постојећа  спратност /шест надземних спратова/, за преостала два објекта 

максимална дозвољена спратност је четири надземна спрата тј. дозвољава се 

доградња за још  један спрат. 

На локацији 4 максимална спратност је три надземна спрата, тј. дозвољава 

се доградња за још  један спрат. 

Максимални индекс 

заузетости 
Задржава се постојећи.  

Посебни услови 

На локацији 1 за четири најсеверније позиционирана објекта који 

представљају посебне архитектонско-грађевинске целине  дозвољавају се 

радови на текућем и инвестиционом одржавању у смислу повећања 

енергетске ефикасности, за преостала два објекта дозвољена је 

реконструкција и доградња до максималне спратности. 

На локацији 4 дозвољена је реконструкција и доградња до максималне 

спратности и пренамена у пословно-услужне делатности превасходно 

смештајне капацитете у функцији планиране туристичке зоне. 

Услови за изграђене вишепородичне стамбено-пословне објекте:  
целина 1.–потцелина  1.1. –локација 2 и 3 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

На грађевинској парцели намењеној вишепородичном становању задржавају 

се пословни простори у склопу приземне етаже објекта, а могуће је 

извршити и пренамену стамбених у пословне и обрнуто. Пословна 

делатност потребно је да буде услужног карактера –пратећа намена 

становању: трговина, пекара, месара, агенција и сл./  



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

64 
 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и 

ширина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела одређена je планом као земљиште испод објеката које 

се задржава по катастарском стању, док земљиште уз објекте у виду 

отвореног блока представља јавну површину у функцији објеката.   

Максимална спратност 

објекта 

На локацији 2  максимална спратност је три надземна спрата и на локацији 

3  четири  надземна спрата, тј. дозвољава се доградња за још  по један спрат. 

На локацији 4 максимална спратност је три надземна спрата, тј. дозвољава 

се доградња за још  једн спрат. 

Максимални индекс 

заузетости 

Задржава се постојећи уз минималну корекцију у случају повећања 

енергетских својстава фасаде објекта.  

Услови за вишепородичне објекте становања у непрофитабилним условима:  
целина 1. –потцелина 1.1. –локације 5а , 5б и 5в  

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

Вишепородично становање у непрофитабилним условима реализује се по 

принципима стамбене подршке избором најприкладнијег модела у 

изграђеним објектима на локацијама 5а и 5в, и планираном изградњом на 

локацији 5б.   

Реализација је могућа и мимо наведених локација, на осталим површинама 

намењеним становању када се примењују услови прописани за овај вид 

становања разрадом локације урбанистичким пројектом. 

Компатибилне намене нису дозвољене. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и 

ширина грађевинске парцеле 

Грађевинске парцеле одређене су планом за локације које су у потпуности 

или делимично у власништву града Лесковца: 

- на локацији 5а  као земљиште испод објеката на КП бр.1444/1 КО Вучје, 

док преостали део земљишта ове катастарске парцеле уз објекат 

функционише у виду отвореног блока и представља јавну површину у 

функцији објеката; 

- на локацији 5в  јединствену грађевинску парцелу чине КП бр.2019/2 КО 

Вучје на којој је изграђен објекат и КП бр.2019/3 КО Вучје као земљиште у 

функцији објекта; 

- на локацији 5б може се задржати јединствена грађевинска парцела 

одређена планом,  

- у случају образовања посебних грађевинских парцела на осталим могћим 

локацијама за сваки објекат појединачно потребна минимална површина 

парцеле је 600,00m
2
, са минималним фронтом од 16,00m. 

Максимална спратност 

објекта 

Четири надземне етаже. 

Максимални индекс 

заузетости 
50%  

Посебни услови 

На локацијама 5а и 5в  дозвољена је реконструкција и доградња до 

прописаних урбанистичких параметара за овај тип становања, са тежњом да 

се архитектонским обликовањем и материјализацијом сачува њихов изворни 

изгдед уклопљен у парковски амбијент непосредног окружења.  

Услови за вишепородични објекат који се може гради у зони породичног становања:  
целина 1. –потцелина 1.1., целина 3. –потцелина  3.1.г, 3.2б и 3.2г 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

У наведеним потцелинама на грађевинској парцели намењеној породичном 

становању  дозвољена је изградња вишепородичног стамбеног објекта. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и 

ширина грађевинске парцеле 

Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу слободностојећег 

објекта је 600,00m
2
. 

Минимална ширина фронта парцеле: 

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m 

- за објекте у прекинутом низу је 12,00m. 

Максимална спратност 

објекта 

Пет надземних етажа  

Максимални индекс 

заузетости 

50% 

Посебни услови 

Изградња вишепородичних објеката на неизграђеним или изграђеним 

површинама у потцелинама 1.1. и 3.2б реализује се разрадом локације 

урбанистичким пројектом;   
Наведена правила за потцелине 3.1г и 3.2г усмеравајућег су карактера за 

израду ПДР-је. 
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ПОВРЕМЕНО /викенд/ СТАНОВАЊЕ - целина 4 –потцелина 4ц1  и  4ц2, и 4ц3 

Локација целине 4 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 4ц1 , 4ц2 и 4ц3 у целини 4 

 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној повременом становању  могу се 

градити: главни објекат као кућа за одмор и помоћни објекат у функцији 

повременог становања (остава  мања од 20m
2
, гаража, ограде и сл). 

Дозвољена је изградња објеката компатибилних намена: пословање, 

трговина, угоститељство, занатство и услуге и сл.  

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу појединачних 

слободностојећег објекта за одмор и повремено становање  је 500m
2
.    

У зонама кућа за одмор где је извршена парцелација, парцела се задржава 

по постојећем стању. 

Положај објекта 
Min. растојање регулационе линије од грађевинске линије за нови објекат 

је 5,0m. 

Максимална спратност 

објекта 

Две надземне етаже за стамбени и једна надземна етажа за помоћни 

објекат.  

Максимални индекс 

заузетости 
25% 

Посебни услови 

Препоручена употреба локалних материјала и елемената локалне 

архитектуре уз прилагођавање непосредном амбијенту и околном пејзажу. 

Делови зграда, њен структурални склоп од утицаја на обликовање и 

визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, тремови са гредним 

системом и јастуцима) уз велику примену дрвета, морају бити у духу 

архитектонског наслеђа овог подручја. 

3.1.2.Пословање 

Уређење партера у функционалном смислу и комунална опрема треба да задовољавају одговарајуће 

естетске и функционалне критеријуме. 

Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у односу 

на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и нумерички за 

планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу,  је 5m, тако што 

се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4m не могу се на суседним странама 

предвиђати наспрамни отвори. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује 

међусобна min. удаљеност објеката 2,50m, условљена је и степеном осунчања и проветравања 

просторија у којим  дуже бораве људи. 

За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела мора 

имати приступ на јавну саобраћајну површину или приватни пролаз ширине 2,50m.  

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то 1ПМ/100m
2
, 

односно према прописима за посебну врсту делатности. Гараже објеката могу се планирати подземно и 
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надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта надземно на грађевинској парцели; Подземне 

гараже се не урачунавају у индексе. 

Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m  

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује 

надлежни орган. 

Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40m уз сагласност 

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Прописују се следећи услови изградње за посебне локације:  

ПОСЛОВАЊЕ: целина 1. –потцелина 1.1. и целина 4. –потцелине 4г1, 4г2 и 4г3 

Локација целине 4 и  потцелине 1.1. у 

ПГР-у 

 

Локације 1п, 2п, 3п, 4п  и 5п у потцелини 1.1.  

и локације 4г1, 4г2 и 4г3 у целини 4 

         
Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

Објекти услужних делатности: трговине, ресторани, смештајни 

капацитети, агенције и сл. услужне делатности. 

Објекти чија изградња је забрањена Није дозвољена изградња стамбених и производних објеката. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела формира се: 

- на локацијама 1п и 4п задржавају се постојеће грађевинске 

парцеле, а у случају парцелације најмања површина грађевинске 

парцеле за нову изградњу је 600m
2
, тако да је минимална ширина 

фронта парцеле: за слободностојеће објекте је16m и за објекте у 

прекинутом низу је 12m;  

- на локацијама 2п и 3п са  мin. површином грађевинске парцеле 

за нову изградњу слободностојећег објекта од 300m
2
,  двојног објекта  

400m
2
 (две по 200m

2
), објеката у непрекинутом низу, атријумских и 

полуатријумских објеката 200m
2
, као и објеката у прекинутом низу 

200m
2
. Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу 

слободностојећег  објекта  је 10m,  двојних објеката 16m (два по 8m) 

и објеката у непрекинутом низу 5m; 

-  на локацији 5п  задржавају се постојеће грађевинске парцеле, 

које су приказане у графичким прилозима плана; 

- на локацијама 4г1, 4г2 и 4г3 грађевинска парцела формирана је  

планом и задржава се као јединствена. 

Максимална спратност објекта 
На локацији 5п задржава се постојећа спратност, док је на осталим 

локацијама три надземне етаже. 

Максимални индекс заузетости 60%. 

Посебни 

услови за 

локацију 

Локације 1п и 5п 
Унапређују 

се  и 

интегришу 

у остале 

функције 

центра 

насеља 

Реконструишу се и дограђују постојећи пословни 

објекти до прописаних параметара са могућом 

пренаменом  у сродне услужне делатности. 

Локације 2п и 3п   

Реконструишу се постојећи или граде нови пословни 

објекти у оквиру сопствених или новоформираних 

грађевинских парцела као индивидуални пословни 

објекти.    

Локација 4п 

Реконструише се или гради се као јединствен 

комплекс или се за потребе нове изградње формирају 

потребне грађевинске парцеле. 

Локације 4г1, 4г2 и 4г3 
Реконструишу се, дограђују или граде као нои комплекси у функцији 

туристичке зоне.  
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3.1.3.Привређивање/радна зона 

Планирано је реактивирање и унапређење постојеће радне зоне уз одређена проширења у циљу 

уређења и постизања боље компактности зоне.  

Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у односу 

на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и нумерички за 

планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Положај објекта у односу на бочне и задњу границу парцеле је 1/2 висине објекта, али не мање од 4m. 

Портирница на улазу у радни комлекс предњом фасадом може бити грађена на регулационој линији. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели: Објекти се могу градити као 

слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од технолошког процеса производње и 

задовољавања прописаних услова заштите; Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је 

изградња других објеката: помоћни објекти, портирнице, гараже, оставе, силоси, надстрешнице за 

возила или робу, типске трафостанице, објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, 

водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење), ограде и сл.; Међусобни размак 

слободностојећих објеката не може бити мањи од 4m. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела мора 

имати приступ на јавну саобраћајну површину.   

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Гараже објеката 

могу се планирати подземно и надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта надземно на 

грађевинској парцели; Подземне гараже се не урачунавају у индексе; Број потребних паркинг места у 

складу је са наменом и врстом делатности и одређује се за: производни, магацински и индустријски 

објекат -једно ПМ на 200 м
2
 корисног простора. 

Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зидaнoм или трaнспaрeнтнoм 

oгрaдoм дo максималне висинe oд 2,20m (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa). 

Прописују се следећи услови изградње за посебне локације:  

Услови за постојеће комплексе/објекте: целина 2 –потцелина 2б1,2б2,2б4, 2в1, 2в4,2г и 2д1 

Локација целине 2 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 2б1,2б2,2б4, 2в1, 2в4,2г и 2д1 у целини 2 

 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

У оквиру постојећих комплекса задржава се постојећа делатност као 

доминантна: потцелине 2б1, 2б2  и 2б4 –текстилна, 2в1 и 2в4 –метална, 2г 

–дрвна и 2д1-прехрамбена. Дозвољена је изградња производних, 

пословних и помоћних објеката у функцији постојеће намене. 

Даје се могућност пренамене комплекса и изградња објеката 

компатибилних намена: 1)пословање; 2)трговина; 3)угоститељство; 4) 

занатство и услуге, када се примењују услови за изградњу нових 

комплекса. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Комплекс се може трансформисати деобом на грађевинске парцеле, тако 

да најмања површина парцеле за пословне и производне објекте (за нову 

изградњу или формирање грађевинске парцеле за изграђени објекат) 

износи 800m
2
, а најмања ширина грађевинске парцеле износи 16m. 

Максимална површина парцеле једнака је површини комплекса. 

Максимална спратност објекта Задржава се постојећа. Код реконструкције постојећих и изградње нових 

примењују се услови за нове комплексе. Максимални индекс заузетости 

Посебни услови заштите 

непокретног културног добра  

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 

културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за 

заштиту споменика културе Ниш. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

68 
 

Услови за нове комплексе /објекте:  целина 2 –потцелина 2б3, 2в2, 2в3, 2д2 и 2д3 

Локација целине 2 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 2б3, 2в2, 2в3, 2д2 и 2д3 у целини 2 

 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели дозвољена је изградња:  

- Пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у 

комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни 

објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-

складишни објекат и сл. 

Дозвољене делатности везане су за текстилну, дрвну, металну, 

прехрамбену или неку сличну производњу, односно делатности из 

области трговине на велико и мало, складишта, стоваришта, и сл. 

- Компатибилних намена: 1) пословање; 2) трговина; 3) угоститељство; 

4) занатство и услуге. 

Испред главне фасаде објеката могуће је постављати јарболе и тотеме у 

оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај.  

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална и максимална 

површина грађевинске парцеле 

Мin. површина грађевинске парцеле је 800m
2
, док је Min. ширина за 

привредне, пословне, производне и индустријске објекте 16m. 

Препорука је да површина грађевинске парцеле износи Min. 1000m
2
, а за 

парцелу чисте производне делатности 1500m
2
, уз Min. ширину уличног 

фронта 20,0m.  

Максимална спратност објекта 

Пословне намене: три надземне етаже; Производне намене и складишта 

(магацини, надстрешнице): две надземне етаже; и  Помоћни објекти: 

једна надземна етажа.   

Максимални индекс заузетости За објекте високоградње: 60%; и мin. зеленило:10%. 

 

3.1.4.Црквени комплекс 

Услови се прописују за унапређење и очување постојећег црквеног комплекса који чини објекат 

цркве, парохијски дом, административни и помоћни објекти у функцији црквених потреба са 

пространим ограђеним  црквеним двориштем.   

Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у односу 

на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и нумерички за 

планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.   

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката тако што се обезбеђује удаљеност новог 

објекта од границе суседне парцеле. 

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то 1ПМ/100m
2
 

изграђеног простора, док је паркинг простор за посетиоце потребно обезбедити на јавним површинама 

изван комплекса. 

Услови за ограђивање: Задржава се постојећа камена ограда са капијом уз неопходно текуће 

одржавање уз потребну доградњу ради затварања њеограђених делова комплекса.   

Прописују се следећи услови изградње: 
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Услови за црквени комплекс: целина 4 –потцелине 4а 

Локација целине 4 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 4а у целини 4 

 

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

Задржава се постојећа намена –црквени комплекс у оквиру кога доминира 

објекат цркве, као и пратећи објекти: парохијски дом и административни 

објекат.   

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела се задржава по фактичком стању одређена планом 

као потцелини 4а у целини 4.  

Изградња другог објекта на 

истој грађевинској парцели 

/комплексу 

На црквеном објекту дозвољава се извођење радова на текућем и 

инвестиционом одржавању као културног добра под посебним условима 

Завода за заштиту споменика културе, као и реконструкција постојећег 

или изградња новог парохијског дома и административног објекта које 

несмеју да угрозе доминацију цркве у комплексу. 

Изградња помоћног објекта  

у функцији црквеног објекта  

(остава и гаража) 

Граде се у склопу комплекса у оквиру административног објекта или као 

посебан објекат на парцели и у том случају површина износи mах.30m
2
, 

mах. спратности П (приземље), mах. висине  5,0m (мерено од нулте коте 

до коте слемена за објекте са косим кровом) која не може да прелази 

висину главног објекта. Уз обавезу прибављања услова Завода за заштиту 

споменика културе из Ниша. 

Максимална спратност објекта П, свих објеката у комплексу. 

Максимални индекс заузетости 25% 

Минимално зеленило 

65% у оквиру кога се могу формирати пешачке стазе са застором од  

природних материјала /камен и сл./, 15% партера уредити колским 

пролазима са паркинг простором.  

Прилаз парцели/ комплексу Задржава се постојећи обезбеђен са јавне површине. 

Остали услови за уређење  

Коплекс се реконструише и уређује по доношењу одлуке цркве или верске 

заједнице, добијању потребних дозвола предвиђених законом и прописима 

који регулишу ову област, као и сагласности надлежног министарства и уз 

посебне услове заштите и стручни надзор Завода за заштиту споменика 

културе из Ниша. 

Комплекс уредити партерно у природном амбијенту прилазним стазама и 

оплеменити адекватним мобилијаром. Код партерног уређења комплекса 

обавезујуће је очување природне, брдовите конфигурације терена са  

задржавањем  постојеће највише коте на којој је изграђена црква. 

Материјализацију објеката, партерног уређења и свих елемената 

мобилијара извести у традиционалном стилу применом природних 

материјала (камен, дрво, цигла, цреп и сл.), при чему репер треба да буде 

црквени објекат. 

Посебни услови заштите 

непокретног културног добра  

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 

културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за 

заштиту споменика културе Ниш.  

3.1.5.Комплекс воденица 

Услови се прописују за обнову воденица заступљених на постојећих тринаест  локациа према 

нумерацији у графичким прилозима плана. Локације су формиране као комплекс издуженог 

неправилног облика, који чине објекат воденице, плато око објекта и воденични јаз. Планом је 

предвиђено груђисање локација у четири потцелине, и то две у оквиру туристичке зоне у кањону реке 

Вучјанке где је одређена прва -4б1 коју чине локације воденица нумерисане од бр.1 до 9 и друга -4б2 

коју чине локација воденице нумерисана бр.10. Затим потцелина 4б3 коју чине две локације нумерисане 

бр.11 и 12 и налазе се у урбаном ткиву насеља директно наслоњене на његов центар. Четврту целину -

2а чини локација у оквиру радне зоне нумерисана бр.13. Планом нису одређене нове локације за 

изградњу воденичних комплекса. 
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Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у односу 

на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и нумерички за 

планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  

Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 

Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката тако што се обезбеђује удаљеност новог 

објекта од границе суседне парцеле. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4m не 

могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. Најмање дозвољено растојање новог 

објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 

2,50m. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се 

на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 

Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 

обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то 1ПМ/100m
2
 

корисног простора. 

Услови изградње за воденични комплекс: целина 2 –потцелина 2а; целина 4 –потцелине 4б1, 4б2  и 4б3 

Локација целине 2 и 4 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 2а у целини 2 и потцелине 4б1,  4б2 и  4б3 у целини 4 

    

Врста и намена односно 

компатибилне намене  

објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној воденичном комплексу у оквиру 

основне намене могу се градити објекти воденице и као компатибилне 

намене објекти услужних делатности који би допринели побољшању 

туристичке понуде /трговина, угоститељство и сл./ 

Објекти чија изградња је забрањена Објекти намењени становању и привређивању. 

Услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле, као и 

минимална површина и ширина 

грађевинске парцеле 

Формирати парцелу воденичног комплекса издуженог неправилног 

облика, који чине објекат воденице, плато око објекта и воденични јаз. 

Тежити да се површина комплекса задржи  по фактичком стању за 

појединачне локације. У случају да се поред воденице гради објекат 

компатибилне намене потребно је формирати комплекс минимална 

површине 600m
2
 када је при образовању комплекса обавезујућа 

планирана регулациона линија према јавним површинама и објектима. 

Изградња другог објекта на истој 

грађевинској парцели /комплексу 

Поред објекта воденице могућа је изградња и другог објекта 

компатибилне намене под условом да се задовоље сви остали 

прописани урбанистички параметри и услови. 

Максимална спратност објекта С+П  

Максимални индекс заузетости 30% 

Прилаз парцели/ комплексу Задржати постојећи обезбеђен са јавне површине. 

Пролаз преко јаза и комплекса 

Приватни пролаз преко јаза или воденичног комплекса се дозвољава уз 

сагласност власника.  Ради стварања услова за уређење делова насеља 

где пролази јаз могуће је да се постојећи отворени, земљани или 

бетонски канал воденичног јаза који снабдева воденицу водом, 

реконструише у затворени систем цевовода потребног профила према 

хидрауличном прорачуну, када се парцела јаза конституише као 

приватни пролаз. У случају да се воденични јаз  задржава као отворни 

канал његов ток се регулише и обезбеђује облагањем зидова канала 

природним материјалом /каменом или сл./ усклађен са 

материјализацијом објекта воденице.  

Остали услови за уређење  

Комплекс уредити партерно прилазним стазама и платоом и 

оплеменити адекватним мобилијаром. Материјализацију објекта 

воденице, јаза, партерног уређења и свих елемената мобилијара 

извести у традиционалном стилу применом природних материјала 

(камен, дрво, цигла, цреп и сл.). 

Посебни услови заштите 

непокретног културног добра  

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 

културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода 

за заштиту споменика културе Ниш. 
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3.1.6. Посебна правила уређења и грађења за постојеће објекте остале намене  

Смернице за уређење катастарских парцела 

Катастараска парцела представља површину, у грађевинском подручју, која има мању прописану 

површину за грађевинску (испод 3ара), те се на овим парцелама могу применити следећа правила 

уређења и грађења: 

Задржавају се сви постојећи објекти на катастарској парцели, у свом габариту и волумену. Даје се 

могућност њихове реконструкције, адаптације, текуће и инвестиционо одржавање, у обиму неопходном 

за побољшање услова живота и рада. 

За стамбене и пословне објекте приземне спратности на оваквим парцелама, даје се могућност 

доградње по вертикалној регулацији у оквиру постојећег габарита за једну етажу .  

Такође, ако има могућности, може се извршити промена намене стамбеног објекта у пословни. 

Није предвиђена доградња постојећих помоћних објеката и њихова пренамена. 

Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом и објеката који су на 

локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

Постојећи објекти  који су у супротности са планираном наменом површина и који су на локацијама за 

које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта, могу се реконструисати, адаптирати, текуће 

и инвестиционо одржавати, у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.  

Неопходним обимом реконструкције стамбених и пословних објеката за побољшање услова живота 

и рада сматра се: обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине 

у постојећем габариту, а такође и реконструкција свих врста инсталација. 

До привођење простора планираној намени могућа је адаптација таванског простора у оквиру 

постојећег габарита стамбеног објекта и пренамена у стамбени простор, доградњом (надзиђивања) 

таванског простора до висине 1,60m. 

Није предвиђена промена намене постојећих помоћних објеката и њихова доградње,  осим текућег 

одржавања до привођење простора планираној намени. 

3.2. Правила грађења на пољопривредном земљишту  

Примењују се на пољопривредном земљишту изван грађевинског подручја плана, и у Целини 3 –

потцелина 3.1г и 3.2г  до израде прописаних планова детаљне регулације. 

Услови за 

формирање 

грађевинске парцеле 

Није дозвољено формирање грађевинских парцела већ се пољопривредно земљиште 

користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 

пашњаци) и у функцији је заштитног зеленила. 

Објекти који се могу 

градити  

- објекти од општег интереса; 

- водoпривредни, комунални и други објекти; 

- 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
.  

 

3.3. Правила грађења на водном земљишту  

Примењују се на водном земљишту подручја плана. 

Услови за 

формирање 

грађевинске 

парцеле 

Формирање грађевинске парцеле у границама које ће се утврдити Планом детаљне регулације 

за регулацију водног земљишта реке Ветернице, потока Бачинац и Врбак и осталих канала, у 

складу са Ивестиционо техничком документацијом –Главним пројектом за уређење бујичног 

тока и слива Вучјанске реке, слив Ветернице, СО Лесковац, Реонска секција за заштиту 

земљишта од ерозије и уређење бујица-Ниш, 1966.год. и Главног пројекта –допуна пројекта за 

регулацију Вучјанке десне притоке Ветернице, ВО“Јужна Морава“, ООУР „Ерозија“, Ниш, 

септембар 1977.год..  

Дозвољена 

изградња 

Изградња регулације водотока где је корито реке Вучјанке димензионисано на меродавне 

протицаје Q1%=119m
3
/s (стогодишња велика вода). 

Изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања на регулисаним водотоцима. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, и сл.) могу бити максималне површине 40m
2
 и 

постављају се на начин који не сме погоршати водни режим, спречити отицање великих вода 

и онемогућити спровођење одбране од поплава. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО  МЕСТО ВУЧЈЕ 

 

72 
 

Посебни  

услови 

Потребно је да се у водном земљишту површинских токова омогући слободно отицање 

бујичних вода и спречи изливање фекалних и загађених вода и др. 

Адекватно реши захват воде и простора за воденични јаз, тако да се неугрози проток водотока 

из кога се захвата вода.  

У производним комплесима предвидети одговарачући предтретман загађених отпадних вода 

до нивоа квалитета који се може упустити у јавну фекалну канализацију и даље до централног 

ППОВ и водоток. 

Остало  

Границе и регулација водних објеката са простором за одржавање истих, границе утицаја на 

заштиту од поплава, ерозије и заштиту водотокова  биће одређене даљом планском разрадом –

Планом детаљне регулацие при чему ће ради сагледавања целог тока бити обухваћени и 

регулисани делови водотокова све до улива у реку Ветерницу.  

 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
Спровођење Плана генералне регулације вршиће се: 

- Издавањем локацијских услова/информације о локацији на основу правила уређења и правила 

грађења за зоне и целине које се дирекно спроводе на основу ПГР; 

- Израдом Планова детаљне регулације: за подручја за које је планом прописана обавеза њихове израде; 

- Урбанистичким пројектима: за подручја за које је планом прописана обавеза њихове израде. 
 

4.1. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову 

израду  

У оквиру грађевинског подручја Плана одређени су простори за обавезну даљу разраду планом 

детаљне регулације: 
 

Грађевинско земљиште 
 

Целина 3 –потцелина 3.1. -3.1г  

План детаљне регулације – ПДР1  

Површина обухвата плана:око 2ha46а32m
2
 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  5 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1939/1 и делови 1931, 1932, 1938, 1940/1, 1940/2, 

1941, 1942/1, 1943/1, 1926, 1925/1, 1921, 1920, 1919 и 1918 све у К.О.Вучје. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање.  
 

Целина 3 –потцелина 3.1. -3.1г  

План детаљне регулације – ПДР2  

Површина обухвата плана:око 1ha80а51m
2
 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  5 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: делови 1936, 1935, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 

1928, 1927, 1924, 1923, 1922, 1504/1, 1505/1, 1511, 1512, 1513/1, 1516/1, 1517, 1518, 1519/1 и 1520/1 све у 

К.О.Вучје. 

Правила уређења и грађења: Према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање. 
 

Целина 3 –потцелина 3.2. -3.2г  

План детаљне регулације – ПДР3  

Површина обухвата плана:око 1ha85а46m
2
 

Претежна намена: породично становање 

Компатибилне намене: према Табели  5 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1297/2, 1298/2, 1296, 1299, 1300, 1301, 1302, 1305/1, 

1305/2, 1306, 1307, 1313/1и делови 1308, 1314/1 и 1315/1 све у К.О.Вучје. 
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Правила уређења и грађења: Према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање. 

 

Водно земљиште 
 

План детаљне регулације – ПДР4  

Површина обухвата плана:око 7ha63а50m
2
 

Претежна намена: регулација водотокова реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак и осталих канала; 

Компатибилне намене: према Табели  5 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 2525/3, 4732/1, 4732/7, 465, 466, 467, 460, 459, 458, 

457, 456, 455,2526, 442, 2531/1, 2249, 2529/7, 2532, 1149 и део  1077 све у К.О.Вучје. 

Правила уређења и грађења: Према водним условима којима се одређују технички и други захтеви 

који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и 

привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, и то: 

- Планску документацију израдити у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту 

објеката односно радова; 

- Плански документ, концепцију и прогнозу развоја, изградњу свих водних, инфраструктурних и 

других објеката који могу имати утицај на статус вода, интегрално управљање водама и/или водним 

објектима, водну делатност и др. урадити у складу са важећим законом и прописима из области 

водопривреде; 

- Да се плански документ усагласи са Просторним планом града и Стратегијом управљања водама на 

територији Републике Србије и предвиди предвиди усаглашавање са другом планском документацијом 

из области водопривреде: Планом управљања водама на водном подручју са програмом мера, Планом 

управљања ризицима од поплава са картама угрожености и картама ризика од поплава, Општим и 

Оперативним планом за одбрану од поплава, Планом заштите вода од загађења и др; 

- Да се планским документом обухвати и прикаже целокупно водно земљиште у оквиру граница 

обухвата плана све до улива реке Вучјанке и потока Бачинац у Ветерницу и по посебним целинама и 

зонама и обухвате постојећи и планирани водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава, 

ерозија и бујица, за коришћење вода, за сакупљање и одвођење и пречишћавање отпадних вода и 

заштиту вода и водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода; 

- Да се планским документом обухвате објекти, радови и мере чији се утицај простире ван обухвата 

плана, или који чине функционалну целину са објектима и радовима ван територије подручја плана 

(насипи, канали, главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода итд.); 

- Да се ширина приобалног земљишта прописана законом, а у случају заштите добара посебних 

вредности и капиталних објеката, обављања других послова од општег интереса, других послова за 

заштиту вода, уређење вода итд. може одредити другачије одлуком надлежног органа; 

- Да се водно земљиште може користити за изградњу водних објеката, постављање уређаја 

намењених уређењу вода, одржавање корита водотока и водних објеката, спровођење заштите од 

штетног дејства вода, а за остале намене у складу са законом и у складу са прописаним забранама, 

ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката; 

- Да је неопходно оставити слободни коридор у ширини од минимум 3,0 м код регулисаних корита, за 

пролаз механизације у случају одбране од поплава или редовног одржавања/уређења корита водотока. 

Код нерегулисаних корита река неопходно је одредити ширину простирања плавних зона при наиласку 

великих вода вероватноће појаве p=0,1%, p=1%, p=2% и p=5%. На простору плавних зона није 

дозвољена изградња објеката који нису у функцији водопривреде; 

- Да се прикажу плавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћења и мере и радови за заштиту 

од поплава, ерозије и бујица; 

- Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од зона санитарне заштите применити 

правила грађења у складу са прописима из области санитарне заштите; 

- При изради ПДР за регулисање корита реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак и осталих канала 

неопходно је предходно урадити Идејни пројекат који ће обухватити све објекте, мере и радове за 

уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и бујица, за коришћење вода, за сакупљање и 

одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода и водних објеката за заштиту од штетног 

дејства унутрашњих вода; 

- Граница ПДР оквирно је одређена границама катастарских парцела водног земљишта а биће 

прецизно дефинисана на основу идејног пројекта;  

- У функцији заштите водотокова и несметаног редовног и ванредног /у случају изливања/ одржавања  

на подручју које се спроводи директном применом ПДР за насељено место Вучје простор је обезбеђен 
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код нове изградње грађевинском линијом на растојању од 3m у делу регулисаног корита водотока и 

10m од границе водног земљишта у делу нерегулисаног водотока.  

 

Спровођење Плана генералне регулације може се вршити израдом Планова детаљне регулације у 

случају: 

- Саобраћајне површине и објекти код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a планом 

није дато довољно елемената за њено спровођење; 

- Површине и објекте инфраструктуре код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a 

планом није дато довољно елемената за њихово спровођење. 

- План детаљне регулације се може израђивати и на захтев инвеститора. 

 

4.2. Предвиђени рокови за израду планова 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 бр.8. -Предвиђени рокови за израду ПДР-а са прописаном забраном градње нових објеката  

ПДР Ознака целине 

Предвиђени 

рок за 

израду ПДР-а 

Птописана забрана 

до израде ПДР-а 

ПДР1 

Планирано породично становање 

Целина 3 –

потцелина 3.1. -3.1г1 до 2020.год. 

 

/Према 

динамици 

Градске 

управе 

Лесковца –

одељења за 

урбанизам / 

Забрањена је градња објеката на 

грађевинском земљишту. 

Планирани обухват ПДР-а који се 

користи у пољопривредне сврхе са 

могућом изградњом објеката према 

прописаним правилима за 

пољопривредно земљиште. 

ПДР2 

Планирано породично становање 

Целина 3 –

потцелина 3.1. -3.1г2 

ПДР3 

Планирано породично становање 

Целина 3 –

потцелина 3.2. -3.2г  

ПДР4  
регулација водотокова реке 

Вучјанке, потока Бачинац и 

Врбак и осталих канала 

Водно земљиште  

у планском 

обухвату 

Забрањена је градња објеката на 

водном земљишту.  

  

 

 

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

конкурса  

У обухвату Плана нису одређени простори –локације за које је обавезно расписивање јавних 

урбанистичко-архитектонских  конкурса.  
 

 

4.4. Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације, односно препарцелације 

и Урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 

инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација.  

Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном катастарско-

топографском плану. 

Урбанистичким пројектом за урбанистичко–архитектонску разраду локације може се утврдити промена 

и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних компатибилности, а у 

складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим Планом, правилницима који 

регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних предузећа, а у складу са процедуром 

за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.  

Пре израде Урбанистичког пројекта за просторе где је дефинисана његова обавезна израда, могуће је 

радити Пројекат парцелације/препарцелације за формирање грађевинских парцела, у складу са 

правилима уређења и грађења за претежну намену. 

Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде урбанистичког 

пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације и  приказани су на графичком прилогу: бр.7. 

Карта спровођења плана. 
 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се и за потребе урбанистичко-

архитектонског обликовања планиране локације за: 

- изградњу аутобуске станице,  
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- изградњу на новим локацијама објеката становања у непрофитабилним условима, 

- уређење јавних простора планираног насељског трга, 

- изградњу пословних објеката у функцији развоја туризма. 

За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације: 

 

Целина 1 –потцелина 1.1.  

Урбанистички пројекат – УП11  

Површина обухвата пројекта: око 45а74m
2
 

Претежна намена: јавни простор -парк 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1448/1, 1448/2, 1448/3 и 1448/4 

све у К.О.Вучје 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену 2.4.10. Зелене 

површине - просторно-пејзажни објекти. 

Урбанистички пројекат – УП12  

Површина обухвата пројекта: око 31а91m
2
 

Претежна намена: јавни простор –парк. 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2171 и део 2169/1 обе у 

К.О.Вучје 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену 2.4.10. Зелене 

површине - просторно-пејзажни објекти. 

Урбанистички пројекат – УП2  

Површина обухвата пројекта: око 15а10m
2
 

Претежна намена: становања у непрофитабилним условима 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1440 и 1435/1 обе у К.О.Вучје. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине - 

просторно-пејзажни објекти.  

 

Целина 1 –потцелина 1.2.  

Урбанистички пројекат – УП3  

Површина обухвата пројекта: око 33а06m
2
 

Претежна намена: аутобуска станица 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1418/1, 1419/3, и делови 1412, 

1413/2, 1414, 1415, 1416/3, 1417/3, 1418/2 и 1419/2 све у К.О.Вучје 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену 2.4.3.Саобраћај и 

саобраћајна инфраструктура  /услови за изградњу аутобуске станице. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине - 

просторно-пејзажни објекти.  

 

Целина 4  

Урбанистички пројекат – УП4  

Површина обухвата пројекта: око 13а90m
2
 

Претежна намена: пословање –услужне делатности 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  
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Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2088/1, 2088/2 и 2088/3 све у 

К.О.Вучје 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену пословање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.2.Пословање. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине - 

просторно-пејзажни објекти.  

Урбанистички пројекат – УП5  

Површина обухвата пројекта: око 9а32m
2
 

Претежна намена: пословање -угоститељство 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2340/1 и 2340/2 К.О.Вучје. 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену пословање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.2.Пословање. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине - 

просторно-пејзажни објекти.  

Урбанистички пројекат – УП6  

Површина обухвата пројекта: око 15а23m
2
 

Претежна намена: пословање –услужне делатности 

Компатибилне намене: према Табели  2 - Табела основних и компатибилних намена  

Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког пројекта је: 3139 К.О.Вучје 

Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА – 

2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену пословање у  

поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.2.Пословање. 

Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине - 

просторно-пејзажни објекти.  

 

4.5. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета  
 

Упоредни приказ постојећих и планираних урбанистичких параметара /намена и површина/ који ће 

се остварити реализацијом Плана приказан је следећим табелама: 

Табела 9. -Биланс остварених урбанистичких параметара  

Површина Намена површина 

Постојеће намене  Планиране намене 

Површина  Површина  

(ha a m
2
) % (ha a m

2
) % 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  ПЛАНА 

Г
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1 Образовање 11817 0,707 11188 0,670 

2 Здравство 4054 0,243 4122 0,247 

3 Социјална заштита -вртић 6702 0,401 6352 0,380 

4 Становање у непрофитабилним условима 1200 0,072 2710 0,162 

5 Администрација и управа  3946 0,236 6786 0,406 

6 Дом културе 622 0,037 622 0,037 

7 Полицијска станица 992 0,059 992 0,059 

8 Ветеринсрака станица 2310 0,138 2310 0,138 

9 Комплекс «стрелиште» -пословање 1523 0,091 - - 

10 Спорт и рекреација 16572 0,992 16166 0,968 

11 Отворени базен 6994 0,419 6989 0,418 

12 Јавни простор -парк 12776 0,765 12776 0,765 

13 Јавне блоковске површине 11864 0,710 9320 0,558 

14 Саобраћајне површине 126052 7,547 178475 10,685 

15 Аутобуска станица - - 3247 0,194 

16 Резервоар воде за пиће 10494 0,628 3348 0,200 

17 Постројење за пречишћ. отпадних вода - - 8719 0,522 

18 Трафостаница 1509 0,090 1435 0,086 

19 Зелена пијаца 1326 0,079 1297 0,078 

20 Хумано гробље 2293 0,137 58631 3,510 

21 Заштитно јавно зеленило - - 3613 0,216 
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22 Заштитно шумско зеленило - - 22885 1,370 

П
О
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Р

Ш
И
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Е
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Л
Е

 

Н
А

М
Е

Н
Е

  

23 Становање 

Породично 589437 35,290 687680 41,171 

Вишепородично 4287 0,257 3983 0,238 

Пољопривредно домаћинство 48684 2,915 138674 8,302 

Повремено/викенд становање 12194 0,730 20773 1,244 

24 Производни комплекси/Радна зона 158526 9,491 208654 12,492 

25 
Услужне 

делатности 

Угоститељство 7534 0,451 9238 0,553 

Бензинска станица 1394 0,083 1394 0,083 

26 Верски комплекс 11045 0,661 11045 0,661 

27 Воденице са јазом 15160 0,908 17902 1,072 

28 Пословање 4592 0,275 6297 0,04 

29 Неизграђено земљиште 292513 17,513 - - 

30 Заштитно остало зеленило - - 108617 6,503 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 3060 0,183 - - 

ШУМСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

30 Хумано гробље 28635 1,714 - - 

31 Повремено/викенд становање 9947 0,596 - - 

32 Неизграђено 4344 0,260 - - 

ВОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

32 Река Вучјанка 56091 3,358 56091 3,358 

33 Поток Бачинац 6642 0,398 6642 0,398 

34 Поток Врбак 4510 0,270 5754 0,344 

35 Канали 8735 0,523 7831 0,469 

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  ПЛАНА 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ  
Саобраћајне површине  24618 1,474 835 0,050 

ПОЉОПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

Постр. за преч. отпад. вода 8719 0,522 - - 

Хумано гробље 25665 1,537 - - 

Користи се у пољопривредне сврхе 98523 5,899 16835 1,008 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 21632 1,295 - - 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 54 0,003 54 0,003 

ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100 1670282 100 

 

Табела 10. -Укупни биланс остварених параметара  

ВРСТА ЗЕМЉИШТА НАМЕНA 
ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ 

 (ha) 

ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ 

 (ha) 

ГРАЂЕВИНСКО  

ЗЕМЉИШТЕ 

Јавне намене 24,65  36,20  

Остале намене 114,73  121,51  

ПОЉОПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ  

Јавне намене 3,44 - 

Остале намене 10,16  1,68  

ШУМСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

Јавне намене 2,86  -  

Остале намене 3,59 - 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ Јавне намене 7,60  7,64  

УКУПНО 167,03  167,03  

 

Закључак 

Остварени урбанистички параметри -Упоредни приказ постојећих и планираних површина које 

се остварују реализацијом плана показује да је неизграђено грађевинско земљиште планирано да се  

изгради комплексима радне зоне за додатних 3,001% и породичним становањем за додатних 11,155%, 

док се рубне површине планског обухвата примаењују у заштино јавно и остало зеленило са 3,362%. 

Постојећи простори јавних намена углавном су задовољавајућег капацитета па се унапређују у оквиру 

постојећих комплекса уз увођење нове категорије становање у непрофитабилним условима која 

заузима 0,162%.  У циљу реализације туристичке зоне унапређују се постојећи воденични и црквени 

комплекс са допуном новим пословно-угоститељаким комплексима за додатних 0,272%. 

Остварени инфраструктурни капацитети –Простор се опрема реконструкцијом постојећих 

саобраћајних површина и изградњом нових чиме се њихово процентуално учшће од постојећих 9,021% 

повећава на 10,735% чиме се стварају услови за проширење капацитета водоводне, канализационе, 

електро и телекомуникационе инфраструктуре. Услови становања се додатно побољшавају планираном 

изградњом аутобуске станице која заузима 0,194% и уређењем јавнх блоковских површина од 0,558%, 

као и уређењем постојећих хуманих гробаља која заузимају 3,510% и постројења за пречишћавање 

отпадних вода од 0,522%, као и рационализацијом комплекса са резервоаром воде за пиће од 0,628% на 

0,200%. 
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5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације за насељено место Вучје урађен је у пет примерака у аналогном облику, 

који су оверени и потписани од стране председника Скупштине града Лесковца и шест примерака у 

дигиталном облику, од којих:  

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

-три примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу градске управе надлежном  за његово 

спровођење; 

-један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП Урбанизам и изградња 

Лесковац;   

-један дигитални примерак Плана генералне регулације доставља се за потребе регистра при 

Министарству животне средине и просторног планирања.  

Право на увид у План генералне регулације имају правна и физичка лица у складу са законом.  

План генералне регулације ступа на снагу осмог  (8) дана од дана објављивања у „Сл. гл. града 

Лесковца“, када престају да важе сви урбанистички планови који су се примењивали у планском 

обухвату.  




