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ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Изради Просторног плана града Лесковца (у даљем тексту: Просторни план)
приступило се на основу Одлуке о изради Просторног плана града Лесковца, коју је донела
Скупштина града Лесковца и која је објављена у Службеном гласнику града Лесковца, број
18/09 од 18. децембра 2009. године.
За обрађивача Просторног плана одређено је Јавно предузеће Дирекција за урбанизам и
изградњу града Лесковца (Уговор о изради Просторног плана бр. 6181 од 25. децембра 2009.
године).
Стручну помоћ у изради Просторног плана, обрађивачу плана, пружила је Републичка
агенција за просторно планирање из Београда у складу са Уговором о пружању стручне
помоћи, број 748 од 25. фебруара 2010. године.
Стручну контролу Концепта Просторног плана, као прве фазе у изради Просторног
плана, обавила је Комисија за планове града Лесковца, на седници одржаној 17. јуна 2010.
године (мишљење број 350-85/10-02 од 17. јуна 2010. године).
Стручну контролу Нацрта Просторног плана, као друге фазе у изради Просторног
плана, обавила је Комисија за планове града Лесковца, на седници одржаној 07. децембра 2010.
године (мишљење број 350-85/10-02 од 07. децембра 2010. године).
Нацрт Просторног плана садржи текстуални део са 12 табела и графички део.
Текстуални део Просторног плана има следећи основни садржај: 1. Полазне основе за израду
Просторног плана; 2. Планска решења просторног развоја; и 3. Пропозиције просторног
развоја.
Графички део Просторног плана садржи приказ планских решења, и то: рефералне
карте у размери 1:50 000 (Реферална карта 1. ''Намена простора'', Реферална карта 2а. ''Мрежа
насеља и супраструктуре'', Реферална карта 2б. ''Инфраструктурни системи'', Реферална карта 3.
''Туризам и заштита простора'' и Реферална карта 4. ''Карта спровођења) и 14 шематских
приказа уређења насеља, у размери 1:5000 (за насеља Винарце, Велика Грабовница, Турековац,
Стројковце, Разгојна, Орашац, Мирошевце, Манојловце, Губеровац, Горње Стопање, Доње
Стопање, Доња Јајина, Богојевце и Белановце).
За потребе израде Просторног плана коришћене су подлоге и прибављени услови
надлежних предузећа и институција, који су саставни део Документационе основе Просторног
плана.
У складу са одредбама члана 20. Закона о планирању и изградњи, припремљен је
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана града Лесковца на животну средину,
који представља саставни део Нацрта Просторног плана.
Просторни план се доноси за период до 2021. године, са елементима за имплементацију
Просторног плана за период до краја 2014. године.
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1.

КОНЦЕПТ ПЛАНА (ИЗВОД)

1.1.1.

Обухват и опис граница подручја Просторног плана

Територија града Лесковца налази се у југоисточном делу Србије и једним делом се
граничи са аутономном покрајином Косово и Метохија. Подручје Просторног плана граничи се
на северу са општинама Дољевац и Гаџин Хан, на истоку општином Власотинце, југоистоку
општином Црна Трава, на југу општинама Владичин Хан и Врање, на западу општинама
Лебане и Бојник, на северозападу општином Житорађа, док се на југозападу граница поклапа са
административном границом АП Косово и Метохија. Град се налази у Лесковачкој котлини
највећој морфотектонској потолини у Србији. Најнижа тачка града је у атару села Брестовац и
налази се на 200 м н.в, док је највиша тачка на планини Кукавици и налази се на 1442 м н.в.
(врх Влајна, у атару насеља Вучје). Укупна површина града износи 1024 km2 и у њему је према
попису из 2002. године живело 156 252 становника.
Границу подручја Просторног плана дефинишу границе целих катастарских општина
које улазе у састав административног подручја града Лесковца, а утврђене су Одлуком о изради
просторног плана. Границе подручја Просторног плана (обухват плана) чине катастарске
општине: Бабичко, Бадинце, Барје, Белановце, Бели Поток, Бистрица, Бобиште, Богојевце,
Бојишина, Боћевица, Братмиловце, Брејановце, Брестовац, Брза, Бричевље, Букова Глава,
Бунуша, Велика Биљаница, Велика Грабовница, Велика Копашница, Велика Сејаница, Велико
Трњане, Виље коло, Вина, Винарце, Власе, Вучје, Гагинце, Горина, Горња Јајина, Горња
Купиновица, Горња Локошница, Горња Слатина, Горње Крајинце, Горње Синковце, Горње
Стопање, Горње Трњане, Горњи Буниброд, Градашница, Грајевце, Граово, Грданица, Грделица
(варош), Грделица (село), Губеревац, Дедина Бара, Добротин, Доња Јајна, Доња Купиновица,
Доња Локошница, Доња Слатина, Доње Бријање, Доње Крајинце, Доње Синковце, Доње
Стопање, Доње Трњане, Доњи Буниброд, Драшковац, Дрводеља, Дрћевац, Душаново,
Жабљане, Живково, Жижавица, Загужане, Залужње, Злокућане, Злоћудово, Зољево, Игриште,
Јарсеново, Јашуња, Јелашница, Калуђерце, Карађорђевац, Каштавар, Ковачева Бара, Козаре,
Кораћевац, Крпејце, Кукуловце, Кумарево, Кутлеш, Лесковац, Липовица, Личин Дол, Мала
Биљаница, Мала Грабовница, Мала Копашница, Манојловце, Међа, Мелово, Миланово,
Мирошевце, Мрковица, Мрштане, Навалин, Накривањ, Несврта, Ново Село, Номаница,
Ораовица (код Грделице), Орашац, Оруглица, Падеж, Паликућа, Палојце, Петровац,
Печењевце, Пискупово, Подримце, Предејане (Варош), Предејане (село), Пресечина, Прибој,
Равни Дел, Радоњица, Разгојна, Рајно поље, Рударе, Свирце, Славујевце, Слатина, Смрдан,
Стројковце, Ступница, Сушевље, Тодоровце, Тулово, Тупаловце, Турековац, Црвени Брег,
Црковница, Црцавац, Чекмин, Чифлук Разгојнски, Чукљеник, Шаиновац, Шарлинце,
Шишинце.
На територији града налази се укупно 144 насељена места, и то један урбани центар
Лесковац, два урбана насеља Грделица и Вучје, као и 141 руралнo насељe. Насеља су
катастарски организована у 140 катастарских општина, односно 137 месних заједница.
Табела 1. Приказ насеља са површином и бројем становника, према попису из 2002. године
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив насеља

Број становника

Површина (ha)

Бабичко
Бадинце
Барје
Белановце
Бели поток
Бистрица
Бобиште
Богојевце
Бојишина
Боћевица
Братмиловце
Брејановце

515
521
372
600
629
79
1782
1571
245
151
3531
364

1.884.43
253.22
1.608.71
772.13
296.99
766.63
409.99
734.48
481.43
277.52
343.44
204.24
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Брестовац
Брза
Бричевље
Букова глава
Бунушки чифлук
Велика Биљаница
Велика Грабовница
Велика Копашница
Велика Сејаница
Велико Трњане
Виље коло
Вина
Винарце
Власе
Вучје
Гагинце
Голема њива
Горина
Горња Бунуша
Горња Јајина
Горња Купиновица
Горња Локошница
Горња Слатина
Горње Крајинце
Горње Синковце
Горње Стопање
Горње Трњане
Горњи Буниброд
Градашница
Грајевце
Граово
Грданица
Грделица (варош)
Грделица (село)
Губеревац
Дедина бара
Добротин
Доња Бунуша
Доња Јајина
Доња Купиновица
Доња Локошница
Доња Слатина
Доње Бријање
Доње Крајинце
Доње Синковце
Доње Стопање
Доње Трњане
Доњи Буниброд
Драшковац
Дрводеља
Дрћевац
Душаново
Жабљане
Живково
Жижавица
Загужане
Залужње
Злокућане
Злоћудово
Зољево
Игриште
Јарсеново
Јашуња
Јелашница
Калуђерце
Карађорђевац

2086
1211
241
295
505
516
1452
676
791
1013
11
232
3090
584
3258
132
118
732
633
637
189
134
210
786
454
1756
250
762
472
404
277
605
2383
1172
1875
802
321
306
1338
97
1060
300
1487
764
1661
1136
289
644
791
245
309
236
724
669
189
339
482
217
271
259
292
428
514
289
206
417

960.53
1.183.14
539.01
1.012.10
899.28
426.61
1.066.27
664.02
828.09
940.56
107.00
706.07
1.323.83
400.55
3.788.56
1.208.02
2.247
1.139.31
899
385.83
693.77
418.15
177.45
451.79
255.87
686.07
195.49
508.60
921.99
553.67
1.067.68
689.54
62.22
566.10
1.230.37
662.13
348.12
899
688.74
205.55
800.80
147.65
1.579.90
458.64
252.68
925.33
188.03
384.56
622.26
405.67
676.48
416.64
452.84
633.21
103.82
332.01
632.20
200.53
144.03
477.42
628.92
1.403.63
1.238.61
457.75
592.61
788.69
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Каштавар
Ковачева Бара
Козаре
Кораћевац
Крпејце
Кукуловце
Кумарево
Кутлеш
Лесковац
Липовица
Личин Дол
Мала Биљаница
Мала Грабовница
Мала Копашница
Манојловце
Међа
Мелово
Миланово
Мирошевце
Мрковица
Мрштане
Навалин
Накривањ
Несврта
Ново Село
Номаница
Ораовица (код Грделице)
Ораовица (код Црковнице)
Орашац
Оруглица
Падеж
Паликућа
Палојце
Петровац
Печењевце
Пискупово
Подримце
Предејане (варош)
Предејане (село)
Пресечина
Прибој
Равни Дел
Радоњица
Разгојна
Рајно Поље
Рударе
Свирце
Славујевце
Слатина
Смрдан
Стројковце
Ступница
Сушевље
Тодоровце
Тулово
Тупаловце
Турековац
Црвени Брег
Црковница
Црцавац
Чекмин
Чифлук Разгојински
Чукљеник
Шаиновац
Шарлинце
Шишинце

68
167
362
192
47
298
825
651
63185
1287
139
207
275
255
778
872
63
546
1053
14
1431
898
1315
128
120
317
2210
152
582
173
58
387
484
108
1776
216
283
1222
491
448
642
78
903
904
739
551
436
431
639
155
1344
402
228
521
739
380
1794
30
133
141
915
335
636
216
854
639

495.16
514.81
508.82
439.50
333.76
333.22
304.77
504.43
2.294.66
770.70
420.58
121.79
276.39
174.82
430.05
745.07
669.94
557.50
1.057.09
492.85
691.08
516.24
2.927.18
281.56
2.179.49
104.75
2.080.57
2.247
868.76
2.958.32
944.34
381.21
756.72
289.57
1.371.19
359.51
575,66
51.67
928.29
368.00
663.62
912.41
636.40
944.92
806.35
605.55
580.21
596.51
1.596.64
237.52
961.51
1.321.59
546.57
500.46
1.148.21
314.55
1.318.85
1.045.69
2.247.40
720.99
1.212.54
326.99
732.33
244.45
655.33
603.36
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1.1.2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
1.1.2.1. Просторни план Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 88/10)
Просторни план Републике Србије дефинисао је концепцију организације републичког
простора, као и обавезе и смернице за његово спровођење. Од значаја за даљи просторни развој
подручја града Лесковца, овим планом су дефинисани следећи елементи: функционалниекономски региони; функционална урбана подручја и улога градова и урбаних насеља; одрживи
рурални развој; одрживи развој економије; просторна дистрибуција и организација
пољопривреде; просторна организација и развој индустрије; просторни развој туризма и однос
према заштити; и др.
Град Лесковац спада у девастирано подручје, односно центре. Поред економско
производне девастираности, град карактерише драстично смањење запослености, посебно у
индустрији. Основни економски проблеми испољавају се у пропадању индустријских
капацитета, неуспелим приватизацијама и ниским ефектима приватизације, са последицама на
високу незапосленост и сиромаштво. Град Лесковац је сврстан у групу од 25 урбанизованих
општина. Издваја се по свом специфичном положају, јер се са центрима Ниш и Врање налази у
јужном делу међународног мултимодалног саобраћајног коридора Х. У погледу функционално
урбаног значаја Лесковац (заједно са општинама Лебане, Власотинце и Бојник), представља
једно од 16 функционалних урбаних подручја (ФУП) од државног значаја, где на 2,4%
републичког простора живи 3% становништва Републике. Како ће наведени државни значај
задржати и у планском периоду, неопходно је прихватање концепције децентрализације
функција не само на нивоу ФУП и локалне заједнице, већ и преношење надлежности на
подцентре и центре заједница насеља, а потом обнова села и градова, привлачењем и
подстицањем нових технологија у технолошко интензивне индустријске секторе развојем
малих и средњих предузећа, посебно у селима. На концепцијском нивоу Лесковац има услове
да заједно са градовима Ниш, Врање и Пирот (условно и Прокупље) формира урбани кластер за
подручје Јужне Србије. Коришћењем предности кластерског типа (кумулативне и синергичке
ефекте), овај урбани кластер треба одрживост у развоју да планира и остварује развијањем
функционалних веза кроз комплементарне планове и програме, развојем одговарајуће
инфраструктуре, размештајем јавних служби и функција.
По потенцијалима за урбану обнову, Лесковац се налази у другој, од три дефинисане
групе. Атрактивност је заснована на саобраћајном (коридор Х) и пољопривредно-туристичком
потенцијалу, а неопходна је урбана обнова амбијенталних целина и браунфилд индустријских
локација. Лесковац и околина припадају средишним руралним подручјима које карактеришу
јаке везе са центром и различитим формама рурално-урбане комплементарности, наглашеним
значајем пољопривреде и сродних делатности, уз повећани значај индустрије, туризма и услуга.
Лесковачко подручје припада III типу пољопривредних региона, који карактерише нижа
густина насељености, негативне демографске тенденције, неразвијена инфраструктура и висока
стопа сиромаштва, посебно руралних делова. Политика пољопривредног развоја треба да буде
усмерена на производњу хране и пића високе биолошке вредности и познатог географског
порекла у различитим системима (традиционалне, интегралне, органске) и уз развој мањих
локалних прерађивачких капацитета.
Као основни циљ управљања шумама и шумским подручјима дефинисано је одрживо
(трајно) газдовање шумама, што подразумева управљање и коришћење шума и шумског
земљишта тако да се очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и
потенцијал шума да буде на нивоу који би задовољио одговарајуће еколошке, економске и
социјалне потребе.
Планом је дефинисан Јужноморавски регионални систем коришћења, уређења и
заштите вода, који обухвата читав слив Јужне Мораве. Поред 13 акумулација за
водоснабдевање планира се и више акумулација које су намењене осталим корисницима, а пре
свега уређењу водних режима, од којих су приоритет Кончуљ на Биначкој Морави, Зебица на
В. Косаници и Одоровци на Јерми. Систем обухвата и низ планираних ППОВ, са
предтретманима за индустрију, при чему је на одређеном броју ППОВ предвиђено продужено
биолошко пречишћавање.
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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Лесковац спада у категорију индустријских центара мање средње величине, који
запошљавају између 5000 и 10 000 запослених. Лесковац је дефинисан као један од центара где
се поред типа индустријске зоне планира и индустријски парк.
Просторно-функционалним структуирањем Републике Србије дефинисани су
туристички кластери, при чему град Лесковац припада кластеру Јужна Србија. У приоритете
просторног развоја туризма до 2021. године се налази туринг путни правац коридора Х, са
бочним правцима.
Концепција просторног размештаја становништва наглашава улогу друштва и државе
кроз разноврсне утицаје, који чине комплексно дејство фактора развоја на миграциони систем
земље (обим, величина, правац, тип, трајање миграција, и друго). Осим мера популационе
политике на глобалном нивоу, на регионалном нивоу и у сарадњи са локалном самоуправом
морају се изналазити и дефинисати конкретне мере за подстицање одрживог и остварење
просторно уравнотеженог демографског развоја, и инструменти за њихово спровођење у
конкретним условима и у зависности од просторно-демографских специфичности.
Остварење равномернијег размештаја становништва могуће је постићи развојем
полицентричног модела урбанизације и политиком регионалног развоја, кроз: а) побољшање
образовне и економске структуре становништва, у складу са потребама друштвено-економског
развоја, б) активно спровођење популационе политике уз уважавање регионалних
специфичности и дефинисање функција локалне самоуправе, в) имплементацију националних
стратегија и програма које се директно тичу решавања демографских проблема и усмеравања
развоја становништва.
Стратешки приоритети у области саобраћајне инфраструктуре са периодом реализације
до 2014. године за овај простор је изгарадња и доградња аутопута у дужини од 95 km Лесковацграница са Македонијом код Прешевa, а после 2014. године активности на правцу број 9 Пирот
– Лесковац – Лебане - Приштина, као и акивности на путним правцима регионалног значаја
кроз изградњу, реконструкцију и рехабилитацију путева. У железничком саобраћају на
коридору X се планира реконструкција, изградња и модернизација постојеће пруге Е 85 Ниш –
Прешево - државна граница (Табановци), у двоколосечну за брзине 160 km/h, а где је могуће
220 km/h.
1.1.2.2. Регионални просторни план општина Јужно Поморавље (''Службени гласник РС'',
број 83/10)
Регионалним просторним планом општина Јужног Поморавља дефинисана је
концепција регионалног привредног развоја која одражава потребу већег степена
функционалне интегрисаности овог подручја путем смањења субрегионалних разлика,
побољшања саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености, кроз развој
националних, регионалних и локалних мрежа.
Основна упоришта даљег развоја су: пољопривреда и агрокомплекс, с обзиром на
природни потенцијал, традицију, изграђене капацитете и др; подстицање МСП; транспорт,
базиран на положају и погодностима које пружа, пре свега инфраструктурни коридор Х;
туризам (транзитни, градски, манифестациони и др) и комуналне делатности; заштита и
одржавање природних ресурса (шумских, водних и др); услуге, чији развој је неопходно
интензивирати и диверзификовати према функцијама појединих центара у мрежи насеља и
приоритетима у руралном развоју; и др.
У циљу вертикалне и хоризонталне повезаности, просторну хијерархију мреже насеља
чине регионални центри (Лесковац и Врање) са зоном утицаја која прелази регионалне границе.
Даљи развој Лесковца засниваће се на пружању вишег квалитета регионалних урбаних
функција, посебно индустрије, услуга, образовања, здравства, културе и др. Као микроразвојни
центри – центри заједница насеља у Лесковцу одређени су Грделица, Вучје, Брестовац и
Печењевце, који имају посебну улогу у процесу децентрализоване концентрације на
општинском/градском нивоу.
Будући размештај привредних делатности уважава постојеће привредно-индустријске
центре и зоне. У просторној структури су издвојени регионални (полифункционални) центар
Лесковац и насеља са иницијалним облицима предузетништва и МСП Грделица, Вучје,
Брестовац и Печењевце. За развој привредних делатности планира се активирање нових
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локалитета и просторних модела (индустријскох зона/паркова, бизнис инкубатора) у оквиру
постојећих и планираних центара.
У рејонизацији пољопривредне производње издвајају се рејони интензивне
пољопривреде, који обухватају Лесковачку котлину, односно висинска подручја од 200 до 350
м н.в. намењена повртарској, воћарској и производњи расадничког материјала, као и
полиморфна подручја на брдско и брдско-планинским просторима (од 350 до 800 м н.в)
погодна за виноградарство, воћарство, сточарство (фарме) и органску производњу, сеоски и еко
туризам, пчеларство и др.
Шумовитост треба у планском периоду да се значајније повећа у Лесковцу са 34,2 на
39,6%, првенствено претварањем ораница ниског производно-економског потенцијала (VII и
VIII бонитетске класе) и деградираних брдских пашњака, чувањем природних ливада и
биодиверзитета планинских пашњака и повећањем капацитета ливада и пашњака у функцији
сточарства, као и у нижим деловима подизањем нових засада винове лозе, уз повећање
површина под воћем.
Анализа демографских кретања показала је да на подручју Просторног плана, који
обухвата 7,1% територије Републике Србије, живи 468 613 становника (попис 2002), тј. 6,2%
популације Републике. Просечна густина насељености је 75 ст/km2 мање од републичког
просека (85 ст/km2), с тим да густине насељености знатно варирају по општинама (Лесковац
153 ст/km2, Црна Трава 8 ст/km2). Степен урбанизације је у порасту, али је са достигнутих
41,4% 2002. године далеко испод републичког просека. Становништво се на подручју плана
повећало од 1948. до 1981. године у просеку за 2,5% у сваком међупописном периоду, а прво
смањење укупног броја становника (за 1,6%) је забележено између 1981. и 1991. године. Нагло
погоршање економске и политичке ситуације током 90-их година прошлог века утицало је на
процес исељавања радно способног и фертилног контигента и опадање стопе наталитета на
већем делу подручја. С тим у вези, у току последњег међупописног периода (1991-2002. године)
још је израженији пад броја становника, чак 5% (индекс 95,9 по новој методологији пописа). У
овом периоду број становника је у апсолутном износу опао са 488 700 на 468 613 становника,
тј. за око 20 000.
1.1.2.3. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике
Македоније (''Службени гласник РС'', број 70/02)
Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике
Македоније, кроз дефинисање концепције развоја, коришћења и заштите коридора аутопута
Е-75, сагледава могућност остварења дугорочних циљева окружења: превазилажење
неразвијености и заостајања Јужне Србије; потпунију валоризацију саобраћајног положаја овог
подручја за развој индустрије, туризма, услуга и њихово укључивање у шире тржиште;
заустављање одлива становништва; организација и уређење простора у складу са потребама
привреде и становништва; и др.
Предвиђено је да, поред јачања саобраћајног значаја Ниша, изградња инфраструктурног
коридора поспеши развој Лесковца и других насеља у коридору аутопута. У зони
инфраструктурног коридора у функцији транзитног и рекреативног туризма, предвиђен је
градски туристички центар Лесковац и туристичко подручје Грделичка клисура. На подручју
града Лесковца, 373 km2 се налази у обухвату овог плана, од чега највећи део чини
пољопривредно земљиште (око 2/3), а затим и шумско и грађевинско. За коридоре планираних
магистралних инфраструктурних система резервише се простор површине око 244 km2 и то за
трајно изузимање и заштитне појасеве.
Као приоритетни програми и пројекти у области пољопривреде издвајају се програми и
пројекти примарне производње (фарме, узгајалишта и сл) у области сточарства, воћарства,
пчеларства и виноградарства, повртарства и сакупљања и прераде шумских плодова и
лековитог биља. Највећи значај ће имати производња финалних производа тзв. здравствено
безбедне хране по високим европским стандардима. Са просторно-еколошког становишта, за
остваривање наведеног најзначајнија су улагања у: мелиорацију пашњака и ливада; формирање
нових ливадских комплекса; формирање дугогодишњих засада воћа; очување еколошке
посебности подручја; контролу коришћења природних ресурса, а у првом реду сакупљања
гљива и лековитог биља; очување биолошке разноврсности окружења; и др. Други правац у
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подстицању тржишних услова привређивања треба да буде оснивање малих фабрика у сеоским
домаћинствима, као и пласман производа у оквиру предвиђених туристичких, услужних и
других садржаја.
Овим планом се предвиђа и утицај инфраструктурног коридора на привредни развој
окружења, и у области шумарства. Планирају се инвестиције у програме и пројекте: подизања,
санације, узгоја/неге шума; пошумљавања голети; превођења изданичких у високе шуме;
очувања и унапређивања аутохтоних шумских врста и шумских целина; програмираног и
селективног узгојаквалитетног техничког дрвета за индустријску прераду; побољшања
квалитетног ловног фонда и отварања шума изградњом мреже шумских путева. За реализацију
планских задатака на интензивирању коришћења постојећих и потенцијалних површина
шумског земљишта примениће се мера санирања појава јаке и ексцесивне ерозије и спречавања
појава клизишта на простору Грделичке клисуре и клисурастих долина саставница и притока
Јужне Мораве, применом антиерозивних мера, мелиорацијом ливада и пашњака и враћањем
деградираног земљишта природној намени, пошумљавањем и подизањем ваншумског зеленила,
затрављивањем ораница на брежуљкастим и брдовитим теренима, посебно земљишта из пете и
слабијих катастарских класа и др. Реализација пројекта, спроводиће се према дефинисаној
динамици, која ће се кориговати због ситуације у којој се налази држава. У сваком случају
приоритет број један је наставак изградње деонице аутопута Е-75 Лесковац - граница са
Македонијом код Прешевом, изградња магистралног оптичког кабла, изградања 400 kV
далековода, магистралног гасовода и пруге за велике брзине Е-85. Планом су дефинисани
пратећи објекти уз наведене инфраструктурне системе.
1.1.2.4. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Кључ (''Службени
гласник РС'', број 55/10)
Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације Кључ обухваћено је (у
административном смислу) пет целих КО на делу града Лесковца, и то: Гагинце, Мелово,
Оруглица, Равни Дел и Барје. Наведене КО део су тзв. подручја истраживања, дефинисаном по
критеријумима заштите вода, које обухвата сливно подручје будуће акумулације Кључ на реци
Шуманки и подручје ван граница слива. Делови катастарских општина Гагинце, Мелово и
Оруглица налазе се у границама Просторног плана, док су целе КО Барје и Равни Дел, ван
граница Просторног плана, с обзиром да се налазе ван шире зоне санитарне заштите
акумулације Кључ, односно ван граница слива. Постојећа акумулација Барје изграђена на реци
Ветерници, третирана је овим просторним планом као водно земљиште ван подручја
просторног плана без разматрања његових зона санитарне заштите, при чему су дефинисане
зоне плављења услед евентуалног урушавања постојеће бране Барје и планиране бране Кључ.
Овим Просторним планома дефинисан је, између осталог, просторни развој функције посебне
намене, дистрибуција активности и употреба земљишта, односно утврђени су режими
коришћења, уређења и заштите простора у дефинисаним зонама санитарне заштите изворишта
Кључ, као и други садржаји у складу са законом који представљају плански основ за израду
Просторног плана града Лесковца.
У делу плана о јавним службама, у оквиру мреже образовних установа на подручју
Просторног плана идентификоване су осморазредна школа у Доњој Оруглици, као и
четвороразредне основне школе у Горњој Оруглици и Гагинцу, при чему је уочена следећа
специфичност: у КО Оруглица постоје два објекта, један за четвороразредну, а један за
осморазредну школу, насеље Гагинце има објекат а нема деце школообавезног узраста, док три
насеља нема обезбеђен простор ни изграђен објекат за ову делатност. Оруглица је
идентификована као насеље са природним потенцијалима за развој туризма и за откуп трупаца
и производњу ћумура, док је у насељу Мелово планиран излетнички пункт у циљу развоја
излетничког туризма, који подразумева целодневне и полудневне посете (организовани изласци
у чисту природу, излетничке, пешачке, планинарске ловачке и риболовне туре).
1.1.2.5. Остала документација ( генерални пројекти, студије, програми и др.)
У току израде овог Плана коришћена је следећа документација:
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- Стратегија одрживог развоја града Лесковца за период од 2010. до 2019. године (''Сл.
гласник града Лесковца'', број 4/2010);
- Локални економски акциони план (ЛЕАП, мај 2005. године)
- Локални план управљања отпадом (''Сл. гласник града Лесковца'', број 2/2011);
- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца (Институт за
водопривреду ''Јарослав Черни'' Београд, август 2010. године);
- Елаборат о резервама подземних вода изворишта за водоснабдевање Лесковца (Институт за
водопривреду ''Јарослав Черни'' Београд, август 2010. године);
- План за проглашење ерозионих подручја на територији општине Лесковац (Институт за
водопривреду ''Јарослав Черни'' Београд, септембар 2007. године);
- План одбране од бујичних поплава за подручје општине Лесковац (Институт за
водопривреду ''Јарослав Черни'' Београд, септембар 2007. године);
- Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања вода насеља општине Лесковац
(Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'' Београд, 2007. године);
1.1.3. Скраћени приказ и оцена постојећег стања
1.1.3.1. Природни системи и ресурси
Природне карактеристике. Територија Града Лесковца, налази се у средишту тзв.
лесковачке котлине, дугачке 50 и широке 45 km, коју уоквирују планине Бабичка гора (1095 m),
Селичевица (903 m) и Kрушевица (913 m), а иза којих се налази Сува планина (1810 m). На
западном ободу котлине су планине Радан (1409 m) и Пасјача, а на југу Чемерник (1638 m) и
Кукавица. Град се наслања на брдо Хисар (обронак планинског масива Гољак), једну од
планинских коса која је најдубље продрла у котлину. Топографски, град Лесковац карактерише
равничарски терен, који се простире од Хисарске и Рударске косе на југу, између река
Јабланице и Ветернице, који благо пада ка североистоку. Надморска висина котлине креће се
од 210 до 240 m. Према надморској висини планско подручје се може поделити на три, скоро
истоветна дела и то низијски са надморском висином око 200 до 250 m, брежуљкасти или
средњи од 300 до 600 м н.в. и брдско планинским делом преко 600 m. Градска унутрашњост
лежи на око 230 м н.в, док су најзначајнија узвишења на брду Хисар (341 m), Рударска чука
(371 m) и брдо поред села Винарца (398 m). Клима града Лесковац је умерено-континентална,
коју карактеришу екстремно или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна
периода, пролеће и јесен. Средња годишња температура ваздуха на планском подручју износи
11,6°C, најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 2°C, најтоплији је јули са
средњом дневном температуром од 22°C а годишња амплитуда износи 22,3°C. Просек падавина
за Лесковац је 630 mm, Грделицу 795 mm, Предејане 811 mm, Црковницу 744 mm, Вучје 764
mm и Кукавицу 934 mm. Максимална годишња количина падавина у Лесковцу је 917 mm а
минимална 470 mm, у Предејану максимална 1043 mm а минимална 596 mm, у Кукавици
максимална 1126 mm, а минимална 764 mm. Доминантни ветрови на подручју плана су западни
и северни, док је највећа средња брзина северног и југозападног ветра 3,2 m/s, југозападног 3,8
и северног 3,4 m/s у Предејану, а на Кукавици југозападног са 3,8 и западног са 3,6 m/s.
Пољопривредно земљиште обухвата 59 000 ha или 57% укупне површине планског
подручја. Обрадиво земљиште захвата око 52 до 53 000 ha (87%), где спадају оранице и баште
око 4000 ha (6%), воћњаци око 4000 ha (6%), виногради око 3000 ha (5%) и ливаде које се не
обрађују око 5000 ha (9%). Под пашњацима је преко 7000 ha (12,2%) од чега само око 50 до 60%
има квалитетан травни покривач и може се користити за своју намену, док су остале површине
необрађене, песковите голети које су скоро неупотребљиве. Посматрано по класама бонитета,
под првом класом се налази само 1500 ha, прва, друга и део треће заузимају око 15000 ha или
око 37%, четврта и пета око 45 до 47%. док земљишта седме и осме, као и део шесте класе
заузимају око 20% површина пољопривредног земљишта. У педолошком смислу је
регистровано десетак типова земљишта: алувијум, смонице, подгајњача, подзол, елувијална и
делувијална. Земљиште са неутралном реакцијом је слабо заступљено, доминира слабо до
средње кисело (40% површине) и јако кисело (29% површине). Заступљеност газдинства
површине до 3 ha указује на уситњеност пољопривредних газдинстава планског подручја.
Наводњава се свега око 8000 ha, што чини 15,5% обрадивих површина, док је комасацијом
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уређено само 7400 ha (у насељеним местима Турековац, Печењевце, Живково, Прибојделимично, Брестовац, Липовица, Шарлинац, Драшковац, Стројковце, Паликућа, Радоњица,
Бунуша и Тодоровце).
Шуме и шумско земљиште. На подручју Просторног плана заступљени су ливадскопашњачки (долински, брдски и планински пашњаци и ливаде) и шумски типови вегетације.
Изнад зоне ливада и пашњака, као и у нижим кањонским деловима река овог подручја јављају
се шикаре и шибљаци, а затим се протежу уски појасеви изданачких шума букве и храста
сладуна са примесом цера, граба, клена и воћкарица. Издвојена су четири комплекса шума:
комплекс алувијалних-хигрофилних типова шума (шуме врбе и тополе); комплекс
ксеротермофилних сладуново-церових и других типова шума; комплекс ксеротермофилних
китњакових, церових и грабових типова шума; и комплекс мезофилних букових и буковочетинарских типова шума.
Шуме и шумско подручје обухвата 36 600 hа или 36% укупне површине града Лесковца,
у чијем саставу се налазе: државне шуме и шумско земљиште на око 13 000 ha односно 33,3%
(обухваћене газдинским јединицама "Качер-Зеленичје"-део, "Кукавица I", "Кукавица II",
"Лесковачко поље", "Свети Јован", "Веља глава-Копиљак"-део, Букова глава - Чобанац део) и
приватне шуме које обухватају 66,7% од укупне површине под шумама. Учешће високих
састојина шума по површини је 43%, изданачких 47%, вештачких 7%, а шикара и шибљака 3%.
По запремини, учешће високих је 68%, изданачких 29% и вештачких 3%. У државним шумама
учешће чистих састојина износи 88% по површини и 94% по запремини, док је учешће
мешовитих 12% по површини и 6% по запремини. За приватне шуме нема података.
Посматрано по врстама дрвећа у државним шумама доминантно је учешће букве,
заступљености од 92% у укупној запремини, храста китњака 1%, сладуна и цера 1%, граба 0,4%
док су све остале врсте са незнатним учешћем. Укупно учешће лишћара је 96,5% и скромно
учешће вештачки подигнутих састојина од 5%, од чега су најзаступљенији црни бор и смрча. У
приватним шумама највише су заступљене буква 68%, сви храстови 28%, знатније је учешће
багрема са 3% и вештачки подигнутих састојина од 1%.
Стање заштићених делова природе: 1) Строги природни резерват "Зеленичје", налази
се на планини Острозуб на простору ГЈ "Качер - Зеленичје" површине 21,6 ha; на подручју
целог СПР су заступљене очуване чисте букове састојине, а ловорвишња је у жбунастој форми.
Шума је старости око 120 година. Састојина је густог склопа и добро очувана. СПР заузима
0,1% целокупно обрасле површине (37 440 ha), док је учешће у укупној запремини 0,3%; 2)
Подручје околине Јашуњских манастира, Св. Јован и Св. Богородица, ужа зона заштите и
непосредне околине око културног добра површине 188 ha; основне вегетацијске
карактеристике околине манастира чине лишћарске шуме које су релативно очуване, а у њихов
састав улази више шумских заједница распрострањених у зависности од надморске висине,
састава земљишта и експозиције; највећи део шума је изданачког порекла, густог склопа па је
травнати покривач сиромашан по броју и по заступљености врста; с обзиром на природне
карактеристике станишта, најзаступљеније су састојине храста китњака (Quercus petrea) и цера
(Q. cerris); поред њих, на делу површина, налази се и око 43 ha борових култура разних
старости; један део борових култура, површине од око 15 ha изгорео је у пожару 1994. године;
томе треба придодати и 7 ha храстових шума, опустошених пожаром, које се налазе у
манастирском власништву; ове површине су током претходних година саниране. Расадничка
производња се одвија у Расаднику "Кумарево" у Кумареву, укупне повшине 1,8 ha и
продуктивне површине 1,4 ha, којим газдује ЈП ''Србијашуме'' ШГ "Шума" – Лесковац, преко
ШУ Власотинце. По потреби у њему се производе саднице разних шумских врста, углавном
лишћарских (топола, багрем, јавор и леска). У оквиру расадничке производње у последње
време евидентирано је неколико приватних расадника, који се углавном баве производњом
хортикултурног садног материјала.
Ваншумске зелене површине или просторно пејзажни објекти у оквиру насељених места
(паркови и друге уређене и неизграђене површине у насељима, у производним комплексима, на
комплексима јавних служби, на гробљима, индивидуални вртови и сл) који су повезани
линеарним појасевима зеленила око водотокова и саобраћајница, заједно са шумом и шумским
земљиштем чини јединствени систем зелених површина са основним функцијама: декоративнообликовном, социјално-друштвеном и санитарно-хигијенском. По уређености се истичу већа
места, која имају веће и уређеније центре, парковске површине и дрвореде: Вучје, Грделица,
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Предејане, Брестовац и Печењевце, али и нека мања: Стројковце, Бели Поток, Тулово, Слатина,
В. Копашница, Добротин, Орашац, Биљаница, Петровац, Липовица и др. Ваншумске зелене
површине града које немају производни карактер су добро уређене и умрежене, постоји
позитиван тренд уређења дворишта индивидуалних домаћинстава.
Воде и водно земљиште. Хидрографска мрежа лесковачке котлине је веома развијена.
Доминира река Јужна Морава чија укупна дужина износи 246 km. Слив Јужне Мораве је
разгранат, са великим бројем притока површине 15 446 km2. Највеће њене притоке са леве
стране су Ветерница, Јабланица и Пуста Река, а са десне Власина. Бујични сливови Јужне
Мораве су Предејанска река, Козарачка река, Слатинска река, Поток Бучан и Рударски канал,
док си бујични сливови реке Јабланице, река Шараница и Јелашничка река. Водни биланси су
неповољни: просек падавина за целу територију града Лесковца је 619,6 mm воденог талога на
годишњем нивоу, годишња евапотранспирација 554,8 mm, тако да за отицаје преостаје само
64,8 mm. Просечни специфичним отицаји појединих већих водотока на територији града
Лесковца су: река Јужна Морава 6,53 l/s/km2; река Ветерница 8,11 l/s/km2; река Јабланица 5,12
l/s/km2. Акумулација ''Барје'' је настала преграђивањем реке Ветернице 30 km узводно од
Лесковца код истоименог села. Њена прва основна намена била је заштита града Лесковца од
поплавног таласа, као и водоснабдевање Града Лесковца. Акумулација ''Барје'', при
максималном успору има запремину од 40.670.000 m3 воде, док је површина воденог огледала
при коти 370,55 м н.в. 139 ha. У условима нормалног успора и корисне запремине акумулације
за водоснабдевање, запремина је 26.000.000 m3. Максимална дубина акумулације при условима
нормалног успора износи 25 m, просечна ширина је око 300 m, а дужина зависно од пуњења
варира од 7,1 до 7,5 km. Велике количине подземних вода планског подручја, везане су за
алувијалне творевине, шљунковито-песковити седименти везани за широке долине река Јужне
Мораве, Ветернице и Јабланице. У оквиру ових седимената формирана је слободна издан, а
дебљина алувијалних седимената је у границама од 16 до 25 m. Приобаље река Јужна Морава,
Ветерница и др. угрожене су непланском изградњом викендица и других објеката,
неконтролисаном експлоатацијом шљунка и песка, противпрописним интервенцијама на
насипима и сл. Реке Ветерница (од Вучја до ушћа у Јабланицу), Јабланица и Јужна Морава
сврстане су у другу категорију водотока.
Минералне сировине. У широј околини лесковачке котлине констатовани су
комплекси метаморфних стена српско-македонске масе и власинског комплекса, кредни
седименти, као и творевине терцијарне и квартарне старости. Кристаласти шкриљци српскомакедонске масе, изграђују ободне делове лесковачке котлине, а стене власинског комплекса
изграђују источне ободне делове котлине (Бабичка Гора и источни део Грделичке клисуре).
Објекти геонаслеђа на планском подручју су: Грделичка клисура (објекат историјскогеолошког и стратиграфског наслеђа, старости мезозоик, профил горње креде), Вучје
(петролошки објекат, типа магматске и метаморфне стене, са појавом магматизације код
окцастих гнајсева) и Доњи Брестовац (петролошки објекат, типа магматске и метаморфне
стене, са појавом окцастих и амигдалоидних гнајсева, као и са појавом екологита)1. Према
геолошкој конструкцији и инжењерскогеолошким карактеристикама терена, на овом подручју
издвојене су следеће инжењерскогеолошке јединице: 1) валутице и шљункови проалувијалних
наноса заступљени на ушћима свих токова овог подручја, због интензивног површинског
распадања стена и великих количина вода повремених токова; 2) шљункови и пескови
алувијалних наноса заступљени дуж токова Јабланице, Јужне Мораве, Пусте реке и Ветернице;
3) шљункови и пескови речних тераса заступљени дуж Јабланице, Ветернице и Пусте реке; 4)
пескови, шљункови, прашине и глине делувијално-пролувијалне, наталожени по ободу
завршетка поточних долина, претежно глиновитог састава са нешто полузаобљене дробине,
заступљене на падинама Добре Главе (Каштавар) и код Белановца; 5) глине и дробина
делувијалних наноса заступљени на свим долинским странама и то на деловима кристаластих
шкриљаца; 6) у оквиру делувијума на нeогеним подручјима заступљене су суглине и супескови,
док се на кристаластим шкриљцима стварају наслаге грубозрних пескова, па чак и шљункова;
7) пескови, шљункови, глине, лапори, глинци, пешчари, конгломерати, врло хетерогени
1

Према Регионалном просторном плану општина Јужног поморавља (2010)
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комплекс, у коме преовлађују глиновито-песковита, шљунковито-песковита серија, појављује
се у дну падина благо заобљених гребена које се простиру кроз лесковачко поље; 8) лапорци,
глинци, пешчари, конгломерати и кречњаци заступљени у пределима Барја, Грделице и Граова;
9) дацито–андезити заступљени у мањим масама око Грделице и до сада нису посебно
истраживани; 10) гранитоидне стене заступљенe на Буковој глави; 11) метаморфне шкриљаве
стене, представљене хлорит-мусковитским, мусковит-хлоритским, хлоритепидотским и албитхлоритским шкриљцима, заступљени углавном у пределу Грделичке клисуре и Острозуба
(Власински комплекс); 12) гнајсеви, лептинолити, микашисти, амфиболски шкриљци,
кварцити, мермери и др, припадају комплексу кристаластих шкриљаца српско–македонске
масе; стенска маса је локално механички оштећена и тектонски поремећена. На подручју плана
заступљене су значајне појаве оловно-цинкане руде, лежишта опекарске сировине и гранита,
као и позајмишта шљунка, песка и глине.
1.1.3.2. Становнишво, насеља и јавне службе
Становништво. Укупан број становника планског подручја у 144 насељена места,
износи 156 252 (попис 2002. године). У градским насељима (Лесковац, Вучје и Грделица) живи
68 826 или 44% а у самом Граду Лесковцу 63.185 или 40% становника. У осталим насељима
живи 87 426 или 56% становника. На територији Града Лесковцa, постоји укупно 137 месних
заједница и то 13 градских, 5 приградских као и 119 месних заједница у осталим насељеним
местима. У самом граду и приградским насељима, број становника се повећава, док сеоска
насеља у целини бележе константан пад. Становништво града Лесковца је у периоду 1948-2002.
године порасло са 113 158 на 156 252, односно за 38 %. Просечна густина насељености је 2002.
године износила 153 ст/km2, што је знатно више у односу на републички просек (98 ст/km2).
Природни прираштај је од 1991. године углавном негативан и за период 1991-2002. годинe је
износио -1,5о/оо, док је 2002. године износио -1,6 о/оо. Миграциони салдо пресељења за град
Лесковац у периоду 1991-2002. годинe је негативан и износи -5,4о/оо када је Град представљао
емиграционо подручје. Старосна структура становништва је неповољна, односно популација
Града спада у категорију регресивног, тј. старог становништва (према Sundbarg-ovoj
класификацији). У периоду 1981-2002. година индекс старења је увећан са 0,42% на 0,97%
(критична вредност за овај показатељ је 0,40%). Полна структура становништва је скоро
уједначена и износи 49,7% за мушкарце и 50,3% у корист жена. Становништво Града је према
националној припадности веома хомогено, при чему је 94,34% становника српске
националности, док су остало Роми, Црногорци, Македонци, Бугари и др. Образовна структура
становништва је неповољна. Око 8,46 % становништва старије од 15 година нема завршену
основну школу; завршено основно образовање има 17,25 % становништва старијег од 15
година; средњу школу је завршило 30,79 % становништва; док је најмањи удео становништва
са вишим 3,12% и високим образовањем 3,61%. Општа стопа активности на планском подручју
износи 46,04%, што значи да је више неактивног од активног становништва. Активност
становништва према сектору делатности показује да је на подручју плана готово уједначено
учешће становништва које обавља активности у примарном (10,0%), секундарном (10,75%) и
терцијарном сектору (12,20 %). Учешће пољопривредног становништва у укупном је 14,2%,
док је број домаћинстава у порасту и готово је удвостручен у периоду 1948 - 2002. године, када
је износио 47174. Просечна величина домаћинства је 2002. године износила 3,3
члана/домаћинству.
Однос градских и сеоских насеља и функционално повезивање насеља и центара.
Мрежу насеља Града Лесковца чини 144 насеља, од којих 28 има више од 1000 становника, док
су остала демографски уситњена. Више од половине насеља, односно укупно 65, према овој
типологији припада типу малих насеља, док је највећи део укупног становништва града
Лесковца сконцентрисан и припада типу средњих насеља и великих насеља. Патуљаста насеља
до 100 становника за која се пројекцијом до 2020. године предвиђа да ће се демографски
испразнити су: Бистрица, Виље Коло, Доња Купиновица, Каштавар, Крпејце, Мелово,
Мрковица, Црвени Брег, Падеж, Равни Дел. Просечан број становника по насељу износи 1085,
што је мање од просечног броја становника по насељу у Србији (1218 становника). Мрежа
насеља је углавном неразвијена. Три насеља су градског карактера - Лесковац са 63 185
становника, Грделица са 2383 становника, Вучје са 3258 становника, док остала насеља имају
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карактер сеоских насеља и демографски су доста мања. Степен урбанизације је 44,05%,
односно нешто нижи у односу на републички (53,54%). У градским насељима живи 44% а у
сеоским 56% становника. Према демографској величини, насеља се разврставају на: патуљаста
до 100 становника, мала од 101-500, средња од 501-1000 и велика са више од 1000 становника.
Више од половине насеља, односно 65, према овој типологији припада типу малих насеља, док
највећи део припада типу средњих и великих. Најгушћа мрежа насеља налази се у нижим
деловима котлине и то у долини реке Јужне Мораве на 200-300 м н.в, која су захваћена
Kоридором Х и аутопутем Е-75. Типологија насеља према надморској висини и физиономији,
обухвата долинска, брдска и нископланинска. У долинском, односно котлинском типу насеља
збијеног типа на надморској висини 200-400 m, сконцентрисано је 91,2% становништва. Нешто
више од петине насеља припада брдском типу 400-700 м н.в. док нископланинском типу 7001000 м н.в. припада мање од 5% укупног броја насеља и у њима живи 0,7% становника. Ова
насеља по физиономији припадају разбијеном типу насеља и главна одлика су им разбацани
засеоци и махале.
Организација јавних служби. На планском подручју постоји Центар за социјални рад
у Лесковцу као примарна установа социјалне заштите, док је Геронтолошки центар једина
установа ове врсте на подручју Јабланичке области. Остале институције социјалне заштите на
подручју плана (ГУП Лесковац) су: Завод за социјално осигурање, Удружење пензионера,
Стари уред, Дом за старе, у приватном власништву, Дом ученика и Дом студената. Делатност
дечије заштите и предшколског васпитања, обавља установа за децу ''Вукица Митровић''.
Дечија установа функционише са седам дечијих вртића са целодневним боравком, који се
налазе на територији ужег градског подручја, два у општинским субцентрима Вучје и Грделица
и један у приградском насељу Братмиловац. Припремни предшколски програм реализује се у
свим вртићима и 6 школа на територији града, као и у 30 школа у сеоским насељима. Укупан
број школа на подручју града Лесковца је 58. Основно образовање је организовано у 25
матичних осморазредних основних школа и 44 подручна - истурена четвороразредна одељења.
Од 144 насеља на подручју плана 75 нема школу. У граду функционише једна основна музичка
школа и две основне школе за специјалне намене. Мрежу средњих школа чини 12 школа (1
гимназија и 11стручних школа). На подручју града смештено је осам средњих школа и две
школе специјалних намена (средња музичка школа и специјална школа), у Вучју две и
Грделици две. Број ученика у основним и средњим школама се смањује и има тенденцију даљег
опадања. У саставу Универзитета у Нишу, на планском подручју налази се Технолошки
факултет, Висока струковна пословна економска школа и Висока струковна школа за текстил.
Установе које обављају здравствену делатност на примарном нивоу су: Дом здравља
Лесковац (служба опште медицине на подручју Града обухвата 10 здравствених станица, 14
здравствених амбуланти и Центар за превенцију. На подручју ГУП-а Лесковца налази се пет
здравствених станица. На сеоском подручју постоји два Дома здравља у Грделици и Вучју, 10
здравствених станица и 14 здравствених амбуланти. Установе које обављају здравствену
делатност на секундарном нивоу су: Завод за јавно здравље Лесковац, Општа болница
Лесковац, Специјална болница за лечење стерилитета и вантелесну оплодњу ''Spebo'' и болница
"New Life" обе у приватном власништву. На територији града налази се управа Јабланичке
области и 27 месних канцеларија. У граду Лесковцу постоји 13 градских управа, 9 јавних
служби, 17 друштвених организација и 22 органа Републике. Основу за даљи развој спорта,
чиние 46 спортска терена, два фудбалска стадиона (Грделице и Вучје) и три базена (Грделица,
Предејане, Вучје). На подручју ГУП-а Лесковца налазе се два спортско-рекреативна центра,
девет рејонских спортско-рекреативних центара 17 спортских терена у стамбеним блоковима,
два специјализована центра (хиподром и спортски аеродром), спортски терени у школским
комплексима и спортски терени у зонама посебне намене. На подручју града постоји низ
културних институција регионалног значаја: Народна библиотека, Историјски архив, Народни
музеј, Народно позориште, Биоскоп, Културни центар, Изложбена галерија, Дом рома, Центар
за економику домаћинства, Спомен кућа, Градска кућа и Музеј кућа. Библиотеке постоје у
Граду Лесковцу (градска библиотека), као и у Грделици, Вучју и Брестовцу. Домови културе су
у 33 сеоска насеља, који су углавном неодржавани и неадекватно коришћени а поједини су
руинирани и запуштени. На подручју ГУП-а Лесковца постоје следећи верски објекти: три
комплекса Православне цркве и један у изградњи, Римокатоличка црква и Евангелистичка
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хришћанска црква, док се на широј градској територији, православни хришћански верски
објекти налазе у 31 селу.
1.1.3.3. Привредне делатности и туризам
Опште карактеристике привреде. Привредна, посебно индустријска експанзија Града
Лесковца се одвијала до 90-их година, када започиње период стагнације и опадања привредних
активности, смањења инвестиционе активности са последицама на техничко-технолошко
заостајање, успорену транзицију и губљење великог броја радних места. Овај процес је
делимично заустављен тек последње 2-3 године, нешто бржим развојем приватног сектора
односно предузетништва. Посебно је била погођена индустрија, с обзиром да су се напред
наведени неповољни ефекти уз често незадовољавајуће приватизације (највећи број раскинутих
уговора), највише одразили на прерађивачки сектор, који је дугогодишњи носилац привредне
активности. Годинама уназад ово подручје по свим економским индикаторима значајно
заостаје за просечним развојем Републике, а што илуструју следећи подаци: запосленост (на
1000 становника) је преко 20% нижа од просечне док је незапосленост (на 1000 становника)
близу 30% виша од просечне, изразито је заостајање у оствареним инвестицијама у основна
средства по становнику, знатно је нижи ниво буџетских средстава по становнику, нижи је ниво
средстава намењених основном и средњем образовању, и значајно је нижи промет трговине на
мало по становнику. Поред наведеног, остварене су инвестиције у нове капацитете на подручју
Лесковца претежно реализоване у прерађивачку индустрију и грађевинарство, а врло мала у
трговину на мало и велико, а посебно у саобраћај и складиштење и активности са
некретнинама. Анализом стања размештаја привредних и услужних капацитета могу се
издвојити следећа подручја: Лесковац са околином; Вучје са околином; Гредлица са околином;
Брестовац/Печењевце са околином. У Лесковцу, као центру, остварена је висока концентрација
привредних и непривредних капацитета, док Вучје, Грделица, Брестовац и Печењевце (за
разлику од Лесковца) немају високу гравитациону снагу, па се значајан део привредних
активности одвија и изван ''главног'' центра.
Ако се изузме Лесковац где је остварена висока концентрација привредних и
непривредних капацитета, стање размештаја капацитета (привредних и услужних) на осталом
делу територије града је следеће: индустријски капацитети се налазе у 8 насеља; мањи
прерађивачки капацитети у 12 насеља; прерада млека се, поред Лесковца, обавља у насељима
Крајинце и Тулово; занатски капацитети (и мале привреде) су у 29 насеља; сервисни
капацитети само у 11 насеља; пољопривредне задруге само у 4 насеља: Грделица, Дрћевац,
Предејане (варош) и Турековац; откупне станице у 20 насеља; ветеринарске станице у 10
насеља; сточне пијаце у 1 насељу: Грделица (село); зелене пијаце у 3 насеља: Вучје, Грделица
и Предејане–варош (с тим да нема уређен простор који би се могао сматрати прихватљивим);
угоститељски објекти у 13 насеља; смештајни капацитети, осим у Лесковцу, налазе се још у
Предејану (мотел), Јасичком Равништу (хотел) и дечије одмаралиште у Великој Копашници (са
рекреационо-спортским објектима и теренима); трговински објекти се налазе у највећем броју
насеља, међутим значајан је број насеља, па и целих месних заједница где не постоје.
Пољопривреда. Најважније пољопривредне гране планског подручја су ратарство и
повртарство. Под ратарским културама је око 26 000 ha (44%), поврћем око 5000 hа (9%),
сточним крмним биљем око 5000 hа (9%), индустријским биљем око 2000 hа (3%). Највеће
површине се налазе под следећим културама: кукуруз на 13 900 hа, пшеница 13 600 hа, паприка
1100 hа, парадајз 750 hа, раж 250 hа, купус 1200 hа, јечам 800 hа, овас 600 hа, лукови 400 hа,
кромпир 2400 hа, краставци 380 hа, мрква 150 hа а остало поврће 700 hа. На отвореном је
највећи део под пољопривредним површинама у заштићеном простору (стакленици и
пластеници) око 1100 до 1200 hа. У пластеницима су доминантне две културе, парадајз и
паприка, као и рани купус, краставци салатари, зелене салате, боранија, шаргарепа, а у
последње време и јагода. Под воћем је 3465 hа и то под свим воћним врстама, највише је под
вишњом (преко 1000 hа), затим под шљивом, крушком, јабуком, бресквом, јагодом, малином,
купином и др. Постоји већи број погона за складиштење и прераду воћа, у последњих неколико
година је повећана активност постојећих и интересовање за изградњу нових хладњача, па се
очекује да се у току наредних година површине под воћем знатно увећају. Тренд уређења и
култивисања нових површина важи и за винограде, под којима се данас налази 2282 hа.
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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Сточарство је поред ратарства најважнија грана пољопривредне производње. Најзаступљеније
врсте стоке су свиње (13,1%), говеда (7,4%), живина (77%), док се мање гаје овце, коњи и козe.
Од деведесетих година прошлог века, на планском подручју је дошло до смањења броја говеда,
свиња и живине, док се број оваца и коња свео на минимум.
Индустрија. Идентитет привреде града Лесковца у регионалним оквирима током друге
половине XX века утемељен је на развоју текстилне индустрије, а важна улога припада
агроиндустријском и комплексу хемијске индустрије. Савремени развој планског подручја под
утицајем је деструкције производње започете кризом 90-тих а интензивиране реформским
процесима после 2000-те године. То је имплицирало значајне промене у привредној структури.
Од некада водећег привредног сегмента у структури дохотка привреде планског подручја,
индустрија је сведена на 35% у 2005-ој години, а број запослених драстично је смањен са 20 356
у 1990-ој (50% од укупне запослености и 60% запослених у привреди), индустрија је у 2007.
години ангажовала свега 6969 радника (25% од укупно запослених и 34% запослених у
предузећима). Услед колапса приведе и успорених реформских процеса (приватизовано је 14
индустријских предузећа, а у 8 предузећа раскинут је уговор о приватизацији), планско подручје се
налази у категорији девастираних подручја са знатно нижим нивоом развијености у односу на
просек Републике и великим нескладом између понуде и потражње радне снаге. Центар
привредних збивања се помера ка сектору МСП и приватном власништву (око 800 малих и
средњих предузећа, 7 у категорији великих, од тога 211 предузећа је у сектору прерађивачке
индустрије). Развој приватног сектора настао реструктурирањем друштвеног сектора и
формирањем нових МСП само је делимично апсорбовао вишак запослених, ограничавајући се
на стручну радну снагу. Данас у индустријској структури доминирају три области: хемијска,
прехрамбена и текстилна, а употпуњују је развој металске, дрвне, електроиндустрије и
индустрије грађевинског материјала. Основно обележје просторне структуре индустрије је
поларизација развоја исказана кроз концентрацију разноврсних капацитета у примарном
развојном појасу дуж Kоридора X у долини Јужне Mораве и слабија дисперзија
непољопривредних производно-прерађивачких капацитета изван њега. Дисперзно размештени
објекти током раније фазе развоја текстилне индустрије данас су ван функције и у лошем
стању, делимично је опстала мрежа мањих погона (често технолошки застрелих) за примарну
обраду пољопривредних производа, углавном везаних за предузеће ''Поречје''–Вучје.
У целини, због неразвијеног предузетничког сектора у сеоским насељима,
диверзификација руралне економије је тек у иницијалној фази и одвија се у свега неколико
насеља. Хијерархијску структуру индустријских центара на планском подручју чине:
1) Лесковац, индустријски центар средње величине, носилац привредног развоја планског
подручја, диверзификоване структуре индустрије у којој најважније место има хемијска
(фармацеутска) индустрија, затим ревитализовани сегменти из текстилног комплекса а
структура је допуњена другим индустријским областима; 2) мањи индустријски центри:
Грделица, Брестовац (у зони Коридора X) и Вучје (на ободу лесковачке котлине); различите
структуре индустрије; у Брестовцу је приметна усмереност ка металском комплексу, у
Грделици некад развијена текстилна индустрија није успешно ревитализована, док
дрвнопрерађивачка и прехрамбена (производња вина) нису успеле да се наметну као носиоци
развоја; опоравак текстилне индустрије у Вучју је веома успорен, агроиндустријски комплекс је
у реструктурирању, а у савременом развоју значајно место заузима производња металских
елемента за потребе грађевинарства; 3) насеља на руралном подручју са делимично развијеним
нуклеусом производно-прерађивачких делатности: Печењевце, Манојловце, Навалин,
Накривањ, Турековац, 4) сеоска насеља углавном монофункционалне оријентације засноване на
производњи пољопривредних производа (плантаже воћа и поврћа) са објектима за
складиштење и примарну обраду (сушаре, хладњаче, подрум вина, и сл), или пак са објектима
мале привреде: Бабичко, Бели Поток, В. Грабовница, Винарце, Г. Трњане, Д. Крајинце, Д.
Стопање, Козаре, Ораовица, Мирошевце, или објектима за примарну обраду дрвета нпр.
Злоћудово и друга насеља. Просторна организација индустрије на планском подручју указује на
још увек круту, застарелу, превазиђену структуру и одсуство савремених просторних модела за
развој индустрије. Поједине индустрије (посебно фармацеутска и прехрамбена) имају велики
развојни потенцијал са пропулзивним сегментима и високом улогом знања и технологије. Томе
треба додати и потенцијалне могућности развоја савременијих просторних форми локације
индустрије, као што су индустријски парк, бизнис инкубатор, као и формирање кластера.
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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Шумарство и ловство. На подручју Просторног плана постоји повољна могућност
пласмана дрвних сортимената којима се баве следеће фирме: ''Дрвопромет'' д.о.о. Накривањ,
''Ранђeловић'' д.о.о. Стројковце, ''Дрвопродукт'' д.о.о. Стројковце, ''Продукт'' д.о.о. Печењевце и
још 15-так мањих капацитета за прераду обле грађе. На овом простору велико је тржиште
облим дрвним сортиментима и није редак случај конкуренције, тако да се сортименти из других
подручја пласирају на подручје града. Пласман просторног дрвета се врши највећим делом за
подмирење локалног становништва огревним дрветом, а мањи део у подручје где је огревно
дрво дефицитарно (северни делови Републике). Већих индустријских потрошача просторног
дрвета још увек нема. На територији лесковачког шумског подручја установљена су следећа
ловишта: "Поречје", "Бистрица", "Кутлавица", "Бабичка гора", "Дубочица", "Добра глава",
"Качер-Зеленичје" и "Кукавица", укупне површине 104 116 hа. Ловиштима "Качер-Зеленичје" и
"Кукавица" газдује ЈП "Србијашуме" то je ловни ревир ШГ ''Шума'' Лесковац, а на осталих 6
ловишта газдују регистрована Ловачка удружења. У ловиштима се налази дивљач заштићена
ловостајем и то: срна, дивља свиња, зец, јазавац, куна златица, куна белица, као и фазан,
пољска јаребица, дивљи голуб, грлица, гугутка, препелица, дивља гуска, дивља патка, јастреб,
кокошар, гачац и друге повремено. Трајно заштићена дивљач је: веверица, видра, соко, орао,
гавран, јастреб, еја, луња, вивак, кукавица, шљука, детлић, птице певачице, сребрнасти галеб,
бела рода и друге повремено. Дивљач ван режима заштите је: вук, шакал, дивља мачка, лисица,
твор, сива врана и сврака. Поред дрвета као главног шумског производа постоје и други
шумски производи као што су лековито биље, гљиве и шумски плодови. На нивоу ШГ "Шума"
из Лесковца не постоји служба која се бави коришћењем осталих шумских производа а у
последњих 10 година није било њиховог организованог откупа. На планском подручју постоји
19 рибљих врста, а регистрована су два пастрмска рибњака на Јелашничкој реци, изнад села
Јелашница.
Туризам представља перспективну развојну шансу града Лесковца, комплементарну
другим привредним гранама. Вредности Града у погледу туристичке валоризације могу се
оценити као велике на плану садржајности простора, вредности природне и културне баштине
и делом приступачности. Основни потенцијали планског подручја за развиј туризма су:
1) Природни туристички мотиви (геоморфолошки - брдо Хисар у центру Града, планина
Кукавица, Грделичка клисура, Бабичка Гора, Острозуб-Зеленичје; хидрографски - Језеро Барје,
река Ветерница, Јужна Морава, Вучјанка, Пресечинско језеро, затим шуме и природни
екосистеми, заштићена природна добра, затим излетиште Пашина чесма, као и природне
погодности за развој ловног и риболовног туризма); и 2) Антропогени туристички мотиви
(Археолошко налазиште на Хисару, Скобаљић град, Јашуњски манастири, Некропола у Малој
Копашници, Црква Св. Петке у Рудару, Црква Св. Петке у Кумареву, Црква ²Оџаклија² и Св.
Тројице и Црква Св. Илије у Лесковцу, Црква Св. Јована Крститеља у Вучју, Црква (манастир)
Св. Николе у Чукљенику, Кућа Шоп–Ђокића и кућа Боре Димитријевића-Пиксле у Лесковцу,
Народни Музеј у Лесковцу, Музеј текстилне индустрије у Стројковцу, споменик
ослободиоцима Лесковца, споменик на Хисару и друга археолошка налазишта, стари урбани и
рурални амбијенти и културно-манифестациони догађаји. За развој културно-манифестационог
туризма посебно се истичу следеће манифестације: Роштиљијада, Лесковачко лето, Карневал
Лесковац, књижевни, музички и филмски сусрети, сликарске и друге уметничке колоније у
Лековцу, Грделици и Вучју, Дани паприке, Дани кромпира, Дани поља и др. Лесковац је био
град са најдужом традицијом у организацији сајамских манифестација у Србији, међутим
неколико година уназад, због својинске трасформације Сајамски комплекс је остао без своје
функције, а сајамске активности нису настављене.
Смештајни капацитети у Лесковцу су: Пансион ресторан ''Грош'', Хотел
''Ђермановић'', Хотел ''Хајат С'', Пансион ''Митић'', Пансион ''Парк''; Мотел ''Победа'' у
Предејану; Хотел ''Влаина'' на планини Кукавица на месту Јасичко равниште, укупног
капацитета 540 лежајева. Најпознатији хотели су: ''Београд'' и ''Дубочица'' у Лесковцу; ''Авала'' и
''Орлово гнездо'' у Вучју након приватизације већ пет година не функционишу (предузеће
''Балкан''); као и дечије одмаралиште у Великој Копашници, са рекреационо-спортским
објектима (предузеће ''Пионир''). Туристичко-географски положај града Лесковца одликује се
веома повољним положајем у односу на Kоридор X, аутопут Е-75 и функционалност
саобраћајних веза и повољним положајем према суседним општинама, градовима и близини
суседних земаља са добрим могућностима за развој туризма. Вредности града Лесковца у
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погледу туристичке валоризације могу се оценити као велике на плану садржајности простора,
вредности природне и културне баштине и делом приступачности дестинације. Међутим, сви
ти потенцијали сем природне лепоте често немају друго шта да понуде, углавном су сви
недовољно уређени и без посебног старања, туристички производ није тржишно позициониран.
У протекле две деценије број посетилаца је најпре опадао а затим је од 2000. растао. По
последњим подацима из 2008. године у односу на 1996. број туриста се смањио за 0,7% а број
ноћења за 6,7%, док се број страних туриста повећао за 3,4%, као и број ноћења за 20,2%. Тренд
повећања туриста се наставља и данас, са оптимистичким прогнозама и тежњама да ће он и
даље расти, те је неопходно повећање смештајних капацитета и разноврсније понуде. Просек
задржавања у туристичким центрима (2008. год) износи 1,7 дан за домаће и 1,5 дан за стране
посетиоце. На основу наведеног, може се закључити да је реч о видовима туризма који се
базирају на малом броју проведених дана на одређеној дестинацији и да се своде се на викендборавак, углавном као манифестациони, пословни и транзитни туризам; спортскорекреациони је заступљен у мањој мери, а најмање остали видови туризма (еколошки, сеоски).
1.1.3.4. Саобраћај и инфраструктурни системи
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура. У друмском саобраћају најважнији је коридор
аутопута Е-75 деоница од Ниша до границе бивше Републике Македоније, чија траса прати ток
реке Јужне Мораве. До данас је изграђена деоница аутопута од северне границе града (КО
Брестовац) до Грабовнице (КО Мале Копашнице) дужине 31,75 km, док је у припреми
реализација преосталог дела, од Грабовнице до јужне границе Предејана (Царичина долина, КО
Сушевље) дужине 17,3 km. Укупна дужина аутопута на територији града је око 50 km, са пет
петљи од којих су три изграђене (''Брестовац'', ''Печењевце'', ''Власотинце''), а две планиране
(''Грделица'' и ''Предејане''). Од великог значаја за одвијање саобраћаја у Лесковцу јесте положај
аутопута Е-75 (Београд - Скопље), који се на овом делу пружа левом обалом Јужне Мораве,
ослобађајући простор за ширење града и растерећујући државни пут I реда број 1, који добија
улогу транзитне саобраћајнице у саобраћајној мрежи града. Везу са аутопутем, Лесковац
остварује преко: петље ''Печењевце'' за правац Београд, петље ''Власотинце'' за правац Београд,
Врање и Пирот, а преко будуће петље у Грделици за правац Врање и Пирот. Преко петље
''Предејане'' оствариће се најкраћа веза са Власинским језером и Бугарском. Преко државног
пута I реда број 1 (Београд - Скопље), деоница Печењевцe - Предејанe (Сушевље) дужине 49,7
km, који пресеца источни део града, Лесковац остварује везу са севером и југом земље.
Паралелно државном путу I реда број 1, повремено укрштајући се са њим, пружа се државни
пут II реда број 214 (Ниш - Врање), деоница Брестовац-Предејане (Сушевље) дужине 51,5 km.
Од северне границе града до државног пута II реда број 242 до петље „Брестовац“ траса пута
214 се измешта са северне стране аутопута како би се избегла насеља Кочане, Пуковац и
Брестовац. Најкраћу везу са Пиротом и Бугарском са истока и Приштином и Јадранским морем
са запада, Лесковац остварује преко државног пута I реда број 9, деоница Ћеновац - Лесковац Власотиначка петља дужине 17 km. Трасе аутопута (реализована и планирана), државних
путева I реда број 1 и II реда број 214, на делу од Печењевца до Предејана пружају се паралелно
са повременим укрштањем у зонама насеља Лесковац и Грделица. Државни пут II реда број 124
Ступница – Лесковац – Вучје - Влајна дужине 53 km, повезује Лесковац са Заплањем
(Нишавски округ) и Владичиним Ханом (Пчињски округ). Преко Вучја, долином реке
Ветернице пружа се државни пут II реда број 124а Стројковце – Барје - Власе (Црцавац) дужине
18,5 km, који повезује Лесковац са Врањем (Пчињски округ). Државним путем II реда број 123
Лесковац - Бојник (Петровац) дужине 12 km, Лесковац остварује најкраћу везу преко Бојника са
Топличким округом, а државним путем II реда број 242 Заплањска Топоница -Слишане
(Бријање) дужине 11,5 km, са Заплањем (Нишавски округ) и Бојником и Лебанском општином.
Државни пут II реда број 240 Предејане - Црна Трава (Вирчине) дужине 10,9 km, најкраћа је
веза аутопута Е-75 са Црном Травом и Власинским језером. Државни пут II реда број 123а
представља везу Грделица - Власотинце (Козаре) укупне дужине 7,1 km. Стање државних
путева I реда је различито. На путном правцу државног пута I реда број 1 стање је врло добро,
док је на државном путу I реда број 9 Лебане – Лесковац - Пирот стање коловоза врло лоше и
захтева свеобухватну реконструкцију. Стање државних путева II реда је генерално јако лоше.
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Укупна дужина државних путева (првог реда бр. 1 и 9 и путева другог реда бр. 123, 123а, 124,
124а, 214, 240 и 242) је 231,2 km.
Табела 1- Саобраћајно оптерећење на државним путевима I реда
Број
ПГДС
ПГДС
Промена
Деоница
пута
2006
2008
2008/06
1
1
1
1
1
9
9
9

Дољевац 1 - Лесковац (Лебане)
Лесковац (Лебане) - Лесковац (Власотинце)
Лесковац (Власотинце) - Грделица
Грделица-Предејане
Предејане - Џеп
Лебане - Лесковац (за Бојник)
Лесковац (Власотинце) - Власотинце
Власотинце - Свође

2 222
2156
2372
7994
7892
3801
4075
3252

2170
2660
5890
7171
7170
4446
4395
3610

-52
504
3518
-823
-722
645
320
358

Центар града Лесковац саобраћајно је најоптерећенији, па је важећом планском
документацијом планирано његово растерећење транзитног и теретног саобраћаја изградњом
обилазнице око града. Делимична реализација овог пројекта је у току. Укупна дужина градске
мреже без приградских насеља је око 100 km и добрим делом је реализована са савременим
коловозом. Локална путна мрежа (општински и некатегорисани путеви и улице) је добрим
делом формирана. Укупна дужина локалне путне мреже (75 општинских путних праваца и 49
некатегорисаних) је 633 km. Лесковац је директно укључен у интегрални систем железничког
саобраћаја. Преко железничке станице "Лесковац" везу са железницом остварују поред града
Лесковца и 4 општине - Црна Трава, Лебане, Медвеђа и Бојник. Железнички саобраћај стагнира
у односу на друмски, чему су допринели, поред осталог и неизграђеност саобраћајница и
индустријских колосека у индустријској зони, као и лоша веза са магистралним и регионалним
правцима. Директну везу у водном саобраћају Лесковац нема, тако да се остварује преко
пристаништа у Београду. Ваздушни саобраћај је заступљен у виду спортског аеродрома у
Лесковцу, веома скромних услова. Коришћење услуга у ваздушном саобраћају одвија се
углавном преко аеродрома у Београду и незнатно у Нишу.
За потребе водоснадбевања града Лесковца постоји: 1) Централни систем за
водоснабдевање, којим је обухваћено 90 000 еквивалентних становника (ЕС) и који водом за
пиће снабдева Лесковац, приградска насеља и један део сеоских насеља; 2) 14 већих водовода
из којих се водом снабдева преко 100 ЕС; 3) 71 мањи водовод из којих се водом снабдева испод
100 еквивалентних потрошача; 4) oко 11 200 индивидуалних бунара за водоснабдевање
локалног становништва пре свега у сеоским насељима, и 5) преко 500 извора који су каптирани
од стране сеоских домаћинстава. Поред наведеног у завршној фази је изградња водосистема
"Барје" као новог извора снабдевања водом корисника на ширем подручју града. Овај
водосистем обезбеђује воду акумулисањем површинских вода реке Ветернице (брана и
акумулација "Барје"). Предвиђени и углавном изграђени објекти у оквиру водосистема "Барје"
су: Брана и акумулација "Барје"; довод сирове воде од акумулације до ППВ Горина; постројење
за прераду воде Горина; цевовод чисте воде; резервоар "Рударска коса" запремине 12 500 m3.
Акумулација "Барје" запремине је 1 280 870 m3. Систем водоснабдевања "Барје" обухвата
територију града Лесковца са 75 насеља и укупно око 150 000 становника, са укупном
количином висококвалитетне воде од 840 l/s. За потребе водоснабдевања корисника на
подручју Вучја и околине изгађен је, као саставни део водосистема "Барје", резервоар
запремине 3 000 m3. Од већих водовода на подручју града Лесковца значајни су водоводи у
Грделици, Вучју и Предејану. Око изворишта водоснабдевања Града Лесковца, акумулација
"Барје" и подземних изворишта, формиране су зоне санитарне заштите и то: зона непосредне
санитарне заштите, ужа зона санитарне заштите и шира зона санитарне заштите. Зоне
санитарне заштите за подземна изворишта дефинисане су Елаборатом о зонама санитарне
заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца, који је 2010. године урадио Институт
"Јарослав Черни" Београд. Зоне санитарне заштите за акумулацију "Барје" дефинисане су
Главним пројектом санитарне заштите-акумулација Барје, који је 1989. године урадио
Енергопројект Београд.
Одвођење и третман отпадних вода. Градска канализациона мрежа у градском ткиву
широко је развијена. С обзиром на равничарски терен, канализација је грађена са малим
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падовима од 0,5 до 5%, а примењени систем је на десној обали реке Ветернице општи, а на
левој делом општи, а делом сепаратни. Главни испуст градске канализације у реципијент реку
Ветерницу је на десној обали низводно од Града без икаквог пречишћавања. Приградска
насеља углавном немају канализациону мрежу. У деловима Града у којима не постоји
канализациона мрежа, отпадне воде се одводе у углавном непрописно изграђене индивидуалне
септичке јаме које представљају потенцијалну опасност са санитарног аспекта у условима
високих подземних вода када може доћи до њиховог изливања. Започета је градња два
колектора, тзв. градског колектора профила Ø1200 mm и тзв. индустријског профила Ø800 mm,
који ће отпадне воде Лесковца одводити до локације будућег Централног постројења за
пречишћавање отпадних вода у насељу Богојевце, планирано за укупно око 100 000 ЕС. На
територији града Лесковца, осим у Лесковцу, канализациона мрежа је изграђена и у насељима
Грделица, Вучје и Предејане. Од ових канализационих мрежа једино канализација у Вучју има
изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода, које данас није у функцији. Из свих
наведених канализационих мрежа отпадне воде се без пречишћавања упуштају у реципијенте.
Енергетска инфраструктура. Лесковац је повезан са електроенергетским системом
Србије преко следећих далековода: 400 kV ДВ (ТС ''Ниш 2''–ТС ''Лесковац 2''); 220 kV ДВ (TС
''Ниш 2''–TС ''Лесковац 2''); и 110 kV ДВ (TС ''Ниш 2''–TС ''Лесковац 4'', TС ''Ниш 4''–TС
''Лесковац 2'', TС ''Лесковац 2''–TС ''Врла 3'' и TС ''Лесковац 2''–ЕВП Грделица–TС ''Врла 3'').
Дистрибутивни систем ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш, Огранак ЕД Лесковац преузима електричну
енергију на напонском нивоу 110 kV, напонском трансформацијом 400/220/110 kV у TС
400/220/110 kV „Лесковац 2“ и у TС 110/10 kV ''Лесковац 4'' у Лесковцу. Tрафо станица
400/220/110 kV ''Лесковац 2'' (капацитета 300+150 MVA) представља основно разводно
постројење за напајање Лесковца и околине, путем 110 kV ДВ. Све TС 110/35 kV и TС 110/10
kV на територији плана преузимају електричну енергију путем надземних водова 110 kV из TС
400/220/110 kV ''Лесковац 2'' и из правца Ниша. Кроз планско подручје пролазе следећи 110 kV
ДВ: двоструки 110 kV ДВ на правцу TС ''Лесковац 2''–TС ''Лесковац 1''; двоструки 110 kV ДВ
на правцу TС ''Лесковац 2''–TС ''Лесковац 6''; 110 kV ДВ на правцу TС ''Лесковац 2''–TС
''Јабланица''; 110 kV ДВ на правцу TС ''Јабланица''–Жабљане (ради под напоном 35kV); 110 kV
ДВ на правцу TС ''Лесковац 2''–TС ''Власотинце''. На подручју Просторног плана налази се
једна TС 110/35 kV ''Лесковац 1'' (постојећи капацитет 2 x 20MVA ) и две TС 110/10 kV, и то:
''Лесковац 4'' (постојећи капацитет 2x31,5MVA) и ''Лесковац 6'' (постојећи капацитет
2x31.5MVA) а задржавају се постојећи системи трансформације 110/35/10/0,4 kV и 110/10 kV.
На подручју плана налази се укупно 12 TС 35/10 kV, чије је напајање остварено надземним и
кабловским водовима 35 kV: кабл 35 kV ''Лесковац 1–Лесковац 3''; ДВ 35 kV ''Лесковац 1 –
Печењевац''; ДВ 35 kV ''Печењевац – Брестовац''; ДВ 35 kV ''Брестовац – Дољевац'' (ка будућој
ТС 110/35 kV ''Дољевац''); ДВ 35 kV ''Лесковац 1 – Турековац''; ДВ 35 kV ''Турековац –
Ждеглово'' (општина Лебане); ДВ 35 kV ''Лесковац 1–Југ''; ДВ 35 kV ''Југ – Губеревац''; ДВ 35
kV ''Губеревац – Грделица''; ДВ 35 kV ''Грделица – Предејане''; ДВ 35 kV ''Предејане – Момин
камен'' (општина Владичин Хан); ДВ 35 kV ''Власотинце – Грделица'' (општина Власотинце);
ДВ 35 kV ''Лесковац 1 – Биљаница''; ДВ 35 kV ''Биљаница – Номаница'' (деоницом Биљаница –
Кумарево – Номаница); ДВ 35 kV ''Лесковац 1 – Батуловце'' (општина Власотинце); ДВ 35 kV
''Југ – Вучје''; ДВ 35 kV ''Жабљане – Мирошевце''; и ДВ 35 kV ''Жабљане – Вучје''.
Топлификација на подручју Просторног плана је локалног карактера, везана са
развојним плановима Лесковца, Грделице и Предејана. У Лесковцу постоји систем
топлификације града са три централне топлане (капацитета 22 MW, 19,5 MW и 6,6 MW) из
којих се део града греје. Постојећи топлотни извори су недовољни према капацитету града, па
је стога развојним планом топлификације Града предвиђена изградња још једне топлане
(капацитета 45 MW), како би се топлотном мрежом покрио већи део града. Остала насељена
места немају централизоване изворе топлотне енергије, већ се систем грејања регулише
појединачно. Изградњом гасоводног система Ниш – Лесковац - Врање чија траса прати путни
правац Коридора Х, предвиђено је напајање Града Лесковца са приградским насељима, као и
Власотинца, Предејана и Грделице.
Обновљиви извори енергије. Степен коришћења обновљивих извора енергије (ОИЕ)
на подручју Просторног плана, ако се изузме искоришћење великих водених токова, је веома
низак. Главни разлог томе налази се у чињеници да су трошкови коришћења обновљивих
извора енергије знатно виши од трошкова коришћења конвенционалних. На подручју плана
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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налази се једна мини хидроелектрана (МХЕ) на реци Вучјанки, док се у процедури добијања
дозвола налази још две МХЕ, на реци Ветерници и Козарачкој реци (на граници са општином
Власотинце).
Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај. Проценат
дигитализације претплатника који износи 81% на подручју мрежне групе- МГ Лесковац, као и
број двојника у МГ Лесковац од 15% су у нивоу републичког просека. Стање у фиксној
телекомуникационој мрежи се, стога, по квалитету претплатничке мреже може оценити као
релативно задовољавајуће. Укупна дужина магистралних оптичких каблова (главни кабл) који
су изграђени на територији Лесковацa је око 98,191 km. На територији Лесковцa у
експлоатацији је и коаксијални кабл мањег пречника Лесковац-Бошњаце у укупној дужини од
11,65 km. Интерконекција локалне транспортне мреже на територији ИЈ Лесковац са
магистралном SDH мрежом реализована је преko STM-64 националног прстена C17, у чвору
Лесковац (уређаj ALU 1670SM). Интерконекција са магистралном OTN/DWDM мрежом
реализована је преко регионалног прстена OR18, максималног капацитета 32 таласне дужине по
10 Gbit/s, у чвору Лесковац (уређаји ALU 1626LM). РР линкови у транспортној мрежи на
подручју плана су: 1) Хисар-Медвеђа капацитета СТМ-1; 2) Лесковац - Црна Трава капацитета
34 Mb/s; и 3) Хисар - Орашац капацитета 34 Mb/s. На подручју Просторног плана налази се 25
постојећих базних станица мобилне телефоније сва три оператера, и то Telekom 7, Telenor 10 и
VIP 8. На планском подручју постоји централна пошта у Лесковцу (при чему се бележи
недовољан број пунктова на периферији града), као и поштанске јединице у 13 насеља ван
града.
Отпад, гробља и пијаце. Управљање отпадом. Постојеће стање комуналне
опремљености може се оценити као делимично задовољавајуће. Јавно комунално предузеће
има надлежност у градском центру (Лесковцу) и већем делу руралног подручја, док је мањи део
руралног подручја око 20% изостављен из циклуса сакупљања отпада. Комунални отпад са
територије града Лесковца, готово без икаквог предтретмана, одлаже се на регионалну
санитарну депонију "Жељковац", која је планирана да прихвати комунални отпад са територије
6 општина/града Јабланичког округа. У саставу комуналне депоније предвиђа се, у циљу
смањења запремински укупне количине отпада, фазно се реализује планирани рециклажни
центар (тако да је у зачећу примарна и секундарна селекција рециклабилног отпада пре
депоновања); а планирана је и изградња хуманог азила за смештај паса и мачака луталица.
Привремена локална депонија за одлагање грађевинског отпада постоји у насељу Доња Јајна (за
одлагање земље из ископа, грађевинског шута, откоса траве и лишћа са парковских и зелених
површина). Упркос чињеници да је већи део територије "покривен" сакупљањем и изношењем
отпада, у великој мери присутне су дивље депоније: у близини гробaља, дуж приступних путева
селима, у напуштеним речним коритима (насталих регулацијом река), у речним коритима свих
бујичних водотока на територији града. Прихватилиште (азил) за напуштене животиње налази
се у индустријској зони Турековца и представља привремено, нужно решење.
На територији ГУП-а Лесковца постоји и у функцији је 6 плански дефинисаних хуманих
гробаља: гробље ''Шпитаљ'', гробље на Хисару, Ромско гробље (налази се са источне стране
пута Лесковац-Доња Јајина), гробље у Рудару, Бобишту, Братмиловцу и Доњем Синковцу.
Свако насељено место углавном има своје гробље, сем појединачних изузетака када гробљу у
једном месту гравитира неколико насељених места: гробље у Печењевцу (Печењевце,
Брејановце и део Живкова), гробље у Горњем Буниброду (Горњи Буниброд, Доњи Буниброд,
Жижавица и Бадинце), гробље у Доњем Стопању (Доње Стопање, Горње Стопање, Винарце и
насеље Чифлук Мира-део Лесковца), гробље у Бадинцу (Бадинце, Злоћудово, Номаница).
Одржавање и уређење градских гробаља је у надлежности ЈКП "Комуналац", док сеоска гробља
немају надлежност јавног сектора. Постојеће грађевинске парцеле задовољавају потребе у
великом броју насељених места, али је у знатној мери присутан и проблем неопходних
"хитних" проширења. Готово сва гробља карактерише незадовољавајући начин одржавања.
Ниво опремљености свих сеоских гробаља, елементима гробљанског уређења и гробљанским
грађевинама је изузетно низак. Сточно гробље налази се на подручју КО Бадинце, лоцирано
северно од пута Лесковац - Власотинце у виду јама за сахрањивање угинулих животиња.
Неуређено сточно гробље постоји и на територији Брестовца, у близини аутопута. Комплекс
сточне и кванташке пијаце са пратећим садржајима и манипулативним површинама лоциран је
у КО Доњи Буниброд, у границама ГУП-а Лесковца. Сточна пијаца постоји и у Грделици
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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(село), у непосредној близини Рупске реке. Зелене пијаце су на територији града Лесковца
(укупно три) и по једна у Грделици и Вучју. Постојеће пијаце су, генерално, отвореног типа,
затворени продајни простор присутан је у врло малој мери - на зеленим пијацама у Лесковцу.
Мрежа пијаца није довољно развијена и не покрива равномерно територију града.
1.1.3.5. Животна средина, предели, природна и културна добра
Животна средина. Анализа и оцена квалитета ваздуха у граду Лесковцу извршена је на
основу расположиве документације и континуалних испитивања основних показатеља
квалитета ваздуха (SO2, чађи, NO2, укупних таложних материја и тешких метала) која се
спроводе од 1994. године. У поселедњих десетак година већина индустријских предузећа је
престала са радом, а текстилна индустрија, која је била доминантна у граду, је потпуно
девастирала. Основни узроци загађивања ваздуха планског подручја јесу застареле технологије,
недовољно пречишћавање емитованих гасовитих супстанци, нерационално коришћење
сировина и енергије, лоше одржавање и др. Загађивање ваздуха потиче од саобраћаја,
неадекватног складиштења и одлагања нуспродуката, доминантног коришћења необновљивих
енергената, пре свега фосилних горива у привреди и домаћинствима.
Oсновни извори загађивања вода су нетретиране индустријске и комуналне отпадне
воде, дренажне воде из пољопривреде, процедне воде из депонија, као и недовољно развијен
комунални систем за одвођење и пречишћавање отпадних вода. Систематска мерења квалитета
површинских вода континуирано се обавља на три мерне станице, и то: Лесковац (река
Ветерница), Печењевце (река Јабланица) и Грделица (река Јужна Морава). Резултати мерења
стања квалитета вода на овим станицама приказани су у оквиру Извештај о стратешкој процени
утицаја ППГ Лесковца на животну средину (СПУ). Општа оцена квалитета површинских вода
на територији града јесте да реално стање квалитета не одговара захтеваној класи површинских
вода. Најквалитетнији токови прве категорије су: Козарачка река, Вучјанка, Предејанска река и
Слатинска река, све четири у горњем току реке. Генерално се може рећи да је квалитет
подземних изворишта из којих се Лесковац снабдева водом у највећој мери задовољавајући и
поред садржаја гвожђа и мангана.
Земљиште се загађује услед неусловног третмана отпада, укључујући неконтролисану
примену вештачких ђубрива и пестицида у пољопривреди, као и одсуство контроле квалитета
вода која се користе за наводњавање. Посебан проблем представља необрађено пољопривредно
земљиште, односно неконтролисана конверзија пољопривредног у грађевинско. Бесправна
градња, као и гринфилд инвестиције, се по правилу реализују на пољопривредном земљишту.
Вишегодишњим испитивањем земљишта у лабораторији ''Пољопривредне стручне службе''
Лесковац установљено је да је дошло до смањења рН вредности земљишта за 0,2–0,3 јединице,
процента хумуса у земљишту, као и садржаја фосфора и калијума – што указује да је дошло до
погоршања квалитета земљишта. Узрок је у мањој употреби стајског ђубрива као последица
опадања сточног фонда, као и слабљења економске моћи пољопривредника и мање употребе
минералних ђубрива. Регистрована су подручја: а) вишег степена загађености (подручје
загађене и деградиране животне средине) на подручју града Лескова и дуж коридора X; и б)
средњег степена загађености (подручје угрожене животне средине) на подручју око ширих зона
градског језгра (перирубане зоне), као и у насељима Вучје, Брестовац и Грделица.
Управљање отпадом. Послове управљања отпадом обавља PWW Депонија два д.о.о.
Лесковац На територији града Лесковца по месту и извору настанка, идвајају се три основне
групе отпада: комунални, индрустријски и остали. Тренутно нису допступни прецизни подаци
о количинама чврстог комуналног отпада, броју контејнера (посуда) за привремено одлагање,
динамици одвожења (пражњења контејнера) чврстог комуналног на санитарну депонију и
рециклажни центар "Жељковац". Према структури делатности индустрије, највећи удео у
продукцији индустријског отпада имају текстилна, хемијска, метална и прехрамбена. Подаци о
количинама, врсти и начину поступања са индустријским отпадом у Лесковцу нису потпуни.
На територији града Лесковца (сем центра ''Жељковац'') није регистровано ни једно постројење
за рециклажу. Одвајање секундарних сировина се не врши организовано, постоји само
делимично прикупљање. Посебно одлагалиште индустријског отпада није изграђено. Поједини
произвођачи отпада складиште отпадне материје на депонијама у кругу фабрике. Званични
подаци о годишњој количини опасног отпада такође не постоје. Могуће је извршити
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одговарајуће процене. Од око 1800 t опасног отпада у округу, око ¾ се продукује на територији
града Лесковца. Ова апроксимација је условна јер већина загађивача не ради пуним
капацитетом. Течни отпад (отпадне воде) се углавном испушта у градски канализациони
систем, без претходног третмана. Медицински отпад се продукује у здравственим установама.
Медицински отпад се прерадом доводи на ниво комуналног отпада и одлаже на депонију. Овај
отпад се највећим делом одлаже на депонију комуналног отпада. Посебан третман медицинског
отпада се не врши. Управљање грађевинским отпадом се до сада није пратило, тако да тачна
евиденција о врсти, количини и пореклу ове врсте отпада не постоји. Рециклажа није до сада
била заступљена у грађевинарству, сем металног отпада. Раздвајање чврстог инертног и
опасног отпада врше само поједини произвођачи отпада. Издвојени опасни отпад складишти се
на привременим одлагалиштима, у кругу предузећа, у пластичним или металним бурадима или
у пластичним врећама, често изложеним атмосферским утицајима. Најближе складиште
опасног отпада на регионалном нивоу планирано је на територији града Ниша. Према
"Националној стратегији за управљање отпадом" за управљање опасним и медицинским
отпадом планиран је један национални центар, који ће бити лоциран у централној Србији.
Регионална санитарна депонија комуналног отпада ''Жељковац'' - регионални рециклажни
центар је новијег датума. Простор за депоновање и рециклажу се налази у Бунибродској долини
и то у њеном средишњем делу, удаљен од центра Града Лесковца око 7,5 km. Отворена је прва
фаза - санитарно одлагање чврстог комуналног отпада, а тренутно је у изградњи хала за
рециклажу. Објекат је саграђен по свим светским стандардима. Упркос чињеници да је највећи
део територије "покривен" сакупљањем и изношењем отпада, у великој мери присутне су
дивље депоније: старо речно корито Јабланице, речна корита Шаранице (кроз Печењевце),
Пусте реке, Јабланице и простори у близини гробља. Оне се редовно "уклањају" и не дозвољава
се њихово ширење.
Бука. У локационом смислу, привредни објекти и занатске радионице су размештени
скоро на целој територији Града Лесковца. Бука има негативан утицај, како на раднике и
запослене у непосредној производњи, тако и на становништво ван привредних објеката.
Мерење буке, са циљем њеног отклањања и очувања здравља запослених и становништва, није
установљена као редовна обавеза у претходном периоду. Постоје делимични подаци о
акустичном зонирању градског подручја, као и о стању буке у Граду. За подручја Брестовца,
Печењевца, Вучја, Грделице и Предејана, не постоје релевантни подаци, јер до сада нису
вршена мерења нивоа буке.
Природна и културна добра. На планском подручју заштићена су четири природна
добра и то: Строги природни резерват-"Зеленичје" природно добро I категорије, као и природна
добра III категорије - Природни простор око непокретног културног добра, Јашуњски
манастири Св. Јован и Св. Богородица, Споменик природе ''Стабло оскоруше'' у Великој
Сејаници и Споменик природе ''Кутлешки храст-запис'' у атару села Кутлеш-запис, укупне
површине 208,74 hа. У току је спровођење процедуре скидања заштите за Споменик природе
''Богојевачки брест–запис'' и Споменик природе ''Стабло тополе-запис у Губеревцу''. Предели
планског подручја су изузетних одлика, препознатљивог изгледа са значајним природним,
биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, резултат интеракције
природе, природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног
становништва. Планско подручје је изузетно по хетерогености, а налази се у оквиру Српско–
балканског макрорегиона, тачније у хетерогеном планинско–котлинском обрасцу „шаховских
поља“ и различитих типова насеља (градови, збијена, разбијена, низијска и планинска села).
Биодиверзитет. Територију града Лесковца карактерише велика флористичка разноврсност уз
присуство ендема, реликта и биљних врста које су на овим просторима на граници свога ареала.
Неке од ових врста се налазе на прелиминарној Црвеној листи флоре Србије, Црвеној књизи
флоре Србије 1 и у Прилогу I и II Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/10).
Такође, обухваћене су Акционим планом заштите. Промена климатских услова током историје
(захлађења и отопљавања), негативна зооантропогена деловања и други фактори допринели су
да неке биљне врсте имају статус ретких и угрожених. Акционим планом заштите ретких
биљних врста предвиђена је заштита: Ловорвишња (Prunus laurocerrasus, L.var.serbica Panč) и
Росуља (Drosera rotundifolia L.). Остале ретке биљне врсте: пречица (Lycopodium clavatum),
бела чемерка (Veratrum album L., са две подврсте), више врста рода салеп (Orhis), аутохтони
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орах (Juglans regia L), аутохтони питоми кестен (Castanea sativa Mill.), Heldreihanova детелина
(Trifolium heldreihiannum Hauss), оштролика и широколика кострика (Ruscus aculeatus L. I
R.hypoglossum L.) су на ивици опстанка, пре свега због негативног зооантропеног деловања
(мелиоративни радови, честа сеча шума и др). У Црвеној листи флоре Србије 1 помињу се
следеће биљне врсте са ових простора: Consolida uechtritziana (Грделица)- ишчезла, Prunus
laurocerrasus (Острозуб)- крајње угрожен, Botrychum multifidum (Острозуб)- крајње угрожен.
Поред неумерене сече шума у прошлости, у последње време посебно су угрожене лековите,
ароматичне, зачинске и друге корисне биљне врсте, као и примерци фауне (медицинска
пијавица и пужеви), због претераног и нестручног сакупљања. На територији града Лесковца
заштићено је 49 непокретних културних добара, и то 5 у категорији од великог значаја:
споменици културе Манастир Богородичиног Ваведења и Манастир Св. Јована (комплекс
Јашуњских манастира), Комплекс манастир Чукљеник, Комплекс манастира Рударе, Кућа Шоп
Ђокића у Лесковцу) и 44 споменика културе у категорији културних добара. Већи број добара
(укупно 152) налази се под претходном заштитом, заступљених у виду објеката народног
градитељства, градске, јавне и сакралне архитектуре, археолошких локоалитета. Највећи број
добара заштићених и под претходном заштитом заступљено је у Лесковцу.
Организација простора од интереса за одбрану земље и заштиту од елементарних
непогода. Одбрана земље. Постојећа инфраструктура система одбране последица је наслеђене
инфраструктуре, која је била димензионисана и конципирана за битно другачији и већи
геопростор, намену и задатке. Објекти и комплекси посебне намене, различитог статуса,
распоређени су на већем броју локација и нерационални су за потребе функционисања система
одбране. Дуж административне границе са АП Косово и Метохија, у дужини од 5 km и ширине
5 km, простире се појас копнене зоне безбедности, коме припадају територије КО Равни Дел и
већи део територије КО Оруглица. Према подацима Министарства одбране (Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, бр. 1484-7, од 29.07.2010. год), на подручју
Просторног плана, налази се 19 комплекса посебне намене, при чему су комплекси са ознакама
од 1 до 8, на рефералној карти бр. 3, перспективни и као такви не могу мењати свој статус.
Комплекси посебне намене са ознакама од 9 до 19 су неперспективни, те могу променити свој
посебан статус у другу намену. Комплекс посебне намене са ознаком 11 је у процесу пренамене
и преласка у власништво града. Цивилна заштита, као делатност, се у ратном и ванредном
стању организује и функционише као део система одбране. Постојећи систем обавештавања и
узбуњивања је непотпун и састоји се од редовне комуникације ТТ и радио везама између:
центра за обавештавање и месних канцеларија и брана.
Елементарне непогоде и акцидентне ситуације. Територија града Лесковца изложена
је опасностима од природних непогода и технолошких удеса различитог степена угрожености.
Највеће потенцијалне ризике (настале деловањем природних или антропогених фактора), могу
изазвати следеће елементарне непогоде и друге несреће: земљотреси, поплаве, клизишта, град,
пожари, експлозије, рушење брана и др. Постојеће стање карактерише непотпуност
информација о ризицима од могућих природних непогода и технолошких удеса, неадекватан
мониторинг у циљу заштите и неодговарајући законски оквир.
На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године, која показује очекивани максимални
интензитет земљотреса са вероватноћом појаве 63%, територија града налази се у рејону
8°MCS сеизмичког интензитета на олеати за повратни период од 500 година. Догођени
максимални сеизмички интензитет на подручју Лесковца је био 5°MSK-64 као манифестација
земљотреса Копаоник. Од прописа у употреби је Правилник о техничким нормативима за
изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, по којем су основа за планирање и
пројектовање сеизмички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година.
Хидрографска мрежа на подручју града Лесковца је веома развијена. Осим Јужне Мораве сви
остали водотоци (укупно 43) на овом подручју спадају у категорију бујичних водотока. На реци
Јужној Морави, аутопут Е-75 представља одбрамбени насип дуж леве обале. Основни узрок
феномена поплава, углавном је чињеница да димензије речног корита и његова пропусна моћ
нису у сагласности са протицајем великих вода. Генерална карактеристика скоро свих бујичних
водотокова на овом подручју јесте велика неуређеност и лоше еколошко стање, што
представља последицу природних и антропогених фактора. Подручје града Лесковца је веома
угрожено ерозионим процесима, при чему је карактеристичан претежан утицај водне ерозије, у
односу на еолску ерозију. На основу карте ерозије на подручју града Лесковца из 2006. године
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може се закључити да је више од 50% површина под пољопривредним културама захваћено
ерозионим процесима различитих видова и категорије разорности. На основу садашњег стања
ерозије и њене могуће појаве у будућности издвојена су ерозиона подручја. Средњи
коефицијент ерозије за целу територију је Z=0,437, што генерално значи да ова територија
припада III категорији разорности. У условима морфолошке разуђености, геолошко тектонске
сложености, под утицајем спољашњих и унутрашњих агенаса формирана су неповољна
инжењерскогеолошка својства стенских маса и терена. То се пре свега односи на појаве
клижења, јаружања, површинских спирања, одрона и осипања, која су неједнако заступљена.
Најизраженија клизишта на територији града Лесковца су: ''Боћевица'' (КО Боћевица),
''Кутлавица'' (КО Манојловце) и на ''Хисару'' у Лесковцу. Подручје града Лесковца изложено је
повременим продорима градобитних облака. На подручју територије града у оквиру Система
одбране од града изграђено је укупно 29 углавном равномерно распоређених противградних
станица.
Већих технолошких удеса на територији града није било, док су се најозбиљнији хемијски удеси
догодили за време бомбардовања. Највећа опасност од хемијских удеса постоји услед
железничког и путног транспорта опасних материја кроз густо насељена места, а нарочито кроз
Лесковац. Акцидент на брани Барје угрозио би 49 насељених места (120000 становника)
низводно; међу којима се налази и Лесковац, са стамбеним, индустријским и
инфраструктурним објектима. Источни и мањи северни део града угрозили би акциденти са
територије суседних општина (на Власинском и Брестовачком језеру). Обележен простор
могуће угрожености постоји дуж целог тока реке Ветернице (низводно од бране Барје). Могући
пожари на територији града Лесковца су локалног карактера и мањих размера, с обзиром да су
насељена места са индивидуалним становањем као претежном наменом и улицама
задовољавајуће ширине. Пожари веће вероватноће појављивања и већих размера могући су у
Лесковцу, с обзиром на урбану матрицу и разнолику намену простора. Катастрофални пожари
нису забележени на овом подручју. Шуме и шумско земљиште у протеклом периоду биле су
изложене малом броју мањих пожара.
1.1.4. Потенцијали и ограничења
Основни потенцијали планског подручја по појединим областима су:
1. У области заштите и одрживог коришћења природних система и ресурса: повољне
климатске и хидролошке прилике које погодују развоју већег броја пољопривредних
култура; довољне површине квалитетног земљишта за пољопривредну производњу;
релативно велике површине под вишегодишњим засадима и то воћњака и винограда;
релативно велике површине под ливадама и пашњацима које представају добар услов за
развој сточарства; досадашњи развој и стање шумарства и ловства на подручју Просторног
плана представља значајан потенцијал стратешког развоја ових активности кроз: одрживу
експлоатацију шумских производа (пре свега дрвета) као основе развоја дрвнопрерађивачке индустрије, затим коришћења шума за научно-истраживачке, образовноваспитне, спортско-рекреативне и друге сврхе; посебан потенцијал за туристичку
валоризацију имају шуме које припадају категорији заштићених природних добара;
повољан географски положај и карактеристике рељефа; густа хидрографска мрежа и
изворишта воде, могућност наводњавања, водоснабдевања, и изградњи мини
хидроелектрана, развој туризма, спорта и рекреације, рибарства уз водене површине,
изградња водених акумулација; присуство минералних сировина, шљунка, песка, опекарске
глине, грађевински камена, гранита, и др.
2. У области демографског развоја, као и развоја насеља и јавних служби: уравнотежена
полна структура; велики проценат сеоског становништва; хетерогена структура сеоских
насеља и разноврсност у погледу положаја, величине, броја становника, опремљености и
природних услова, које омогућава формирање организоване, функционалне и хијерархијски
засноване мреже насеља; развијена мрежа објеката у области образовања и дечје заштите;
развијена мрежа објеката здравства са великим бројем стручњака, као и развој здравствених
установа у приватном сектору; велики број спортских терена, велико интересовање за спорт
и рекреацију, као и подручја погодна за спортске активности; велики број институција у
области културе.
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3. У области одрживог развоја привредних делатности и туризма: град Лесковац, са
варошицама Вучјем, Грделицом и Предејаном и неким већим центрима је велики тржишни,
потрошачки центар, што је велика погодност за произвођаче хране; јака прехрамбена
индустрија; присуство бројних и великих прерађивачких капацитета, међу којима су
хладњаче у Лесковцу и Вучју са великим капацитетима, постојећи силоси и млинови за
откуп и прераду житарица у граду и у неколико насељених места који су новијег датума;
погони за прераду воћа и поврћа, као и сушаре; у Козару је реновирани подрум за откуп и
прераду грожђа; велики допринос на унапређењу сточарства чине погони за прераду млека
у Лесковцу, Крајинцу, Тулову, као и ''Месокомбинат'' са кланицом и погонима за прераду
меса; у планском подручју се налазе велике површине заштићеног простора, односно
пластеника, као и површине под поврћем на отвореном; град Лесковац као велики и јак
пољопривредни центар, располаже квалитетним стручним кадровима из области
пољопривреде свих специјалности, као и из области прехрамбене индустрије и ветерине;
здравствена служба на подручју плана је веома добро организована, а у последњих
неколико година формирано је више ветеринарских амбуланти и станица; постоји довољан
број продајних места за набавку репродукционог материјала у пољопривреди; формиран је
препознатљив бренд: ''црвене паприке'', ''лесковачког ајвара'', ''лесковачиког роштиља'',
''лесковачке мућкалице'', ''спрже'' и др; велике површине коју заузимају шумски ресурси;
истичу се заштитне фунције шуме (заштита земљишта, вода); производне функције шуме
(производња дрвне масе, лековитог биља, споредних шумских производа, дивљачи);
социјално-културне фунције шуме (рекреативна, научна, естетска); природне, културне
вредности и манифестације, као основ за унапређење туристичке понуде.
4. У области одрживог развоја саобраћаја и инфраструктурних система: непосредна веза
на саобраћајне системе на Коридору X; добре саобраћајне везе са суседним регионима и
општинским центрима; урађена планска и техничка документација за изградњу аутопута Е 75; урађена планска и техничка документација за изградњу приоритетне деонице
обализанице М-9 око Лесковца; дефинисано саобраћајно решење насеља Лесковац, кроз
саобраћајну студију Града Лесковца; боља саобраћајна повезаност Лесковца изградњом
деонице аутопута Е-75, и делимично модернизована мрежа на државним путевима I и II
реда; магистрална железничка пруга која пружа могућност за јефтин транспорт робе и
путника; могућност снабдевања преко 70% територије града водом из водосистема "Барје",
као и могућност продаје воде другим подручјима; урађена планска и техничка
документација централног постројења за пречишћавање отпадних вода; реализован градски
и индустријски колектор до будућег постројења; урађен генерални пројекат одвођења
отпадих вода са територије целог подручја плана; изградња интерконективног ДВ 400 kV
између ТС "Ниш 2" и границе Републике Македоније (односно ТС "Скопље 5") којим се
повећава капацитет преноса са 470 на 720 МW; изградња још једне топлане на гас као
енергент, топлификацијом ће се покрити јужни део града (Радничко насеље); потенцијални
ресурси природног енергента, природног гаса, омогућавају његово континуално и
несметано коришћење за индустријске потребе, централизовано грејање као и у широку
потрошњу (за индивидуалне кориснике); квалитетна магистрална мрежа оптичких каблова
која се пружа по осовини север - југ, дуж Коридора Х; већи део АТЦ на простору обухвата
плана су повезане, што омогућава даље ширење мреже оптичких каблова ка општинским
субцентрима и центрима заједница насеља; оваква мрежа је потенцијал за развој како РР
система, тако и интернет мреже; изграђена регионална санитарна депонија "Жељковац",
планирана за прихватање комуналног отпада са територије 6 општина Јабланичког округа;
потпуно затварање привремене локалне депоније комуналног отпада "Брст".
5. У области заштите животне средине, као и заштите и одрживог коришћења предела,
природних и културних добара: нема прекорачења ГВИ загађујућих материја у ваздуху и
даља гасификација на подручју града; регулација река и обновљена каналска мрежа –
смањен ризик од поплава и контролисан ризик од удеса развојни потенцијал, квалитетна и
догорочна решења у водоснабдевању града водоснабдевање града - квалитетна и дугорочна
решења; очувано квалитетно пољопривредно земљиште и гајење пољопривредних култура
у пластеницима; очуване изоловане, релативно мале шумске састојине у ниском побрђу и
долинским равницама и пошумљавање земљишта IV и V класе; организовано сакупљање
отпада по насељима и примарна селекција у појединим домаћинствима; ниво буке и
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вибрација испод прописаних вредности; релативно очуван биодиверзитет, природне
вредности и предели амбијенти (Бабичка гора, Кукавица, Грделичка клисура и др.); градска
средина са развијеним институцијама и установама здравствене и социјалне заштите, јавног
здравља, културе, спорта, обрзовања, пословања и привређивања, административних
услуга, региона саобраћајна повезаност и доступност јавним службама; проширена и
унапређена канализациона мрежа, санитарна заштите изворишта водоснабдевања;
заштићена, као и предложена за заштиту природна добра и разноврсни и живописни
предели; културних добара, највише заступљених у виду археолошких налазишта и
споменика културе; могућност интегрисања заштите и туристичке презентације културног
наслеђа са природном наслеђем планског подручја; велики број комплекса "посебне"
намене на територији града, чија је пренамена могућа, а који нису неопходни за
функционисање система одбране; урађен План одбране од бујичних поплава за подручје
општине Лесковац (сада Града), 2007. год; урађен План за проглашење ерозионих подручја
на територији општине Лесковац, 2007. год.
Основна ограничења и проблеми планског подручја по појединим областима су:
1. У области заштите и одрживог коришћења природних система и ресурса: уситњен
земљишни посед који не дозвољава успостављање таквих релација земљишта према радној
снази и механичкој опреми којима се обезбеђује остваривање задовољавајућег нивоа
пољопривредних доходака и ценовна конкурентност пољопривредних производа, што
представља један од узрока пасивизације пољопривредних домаћинстава и старења
пољопривредне популације; недовршена комасација земљишта; недовољно наводњавање и
одводњавање пољопривредног земљишта; непознавање потпуног стања приватних, бивших
друшвених, општинских и црквених шума; бесправне сече шуме у пограничним деловима
(административна линија са КиМ); појаве клизишта, ерозије, бујица и поплава, одсуство
одржавања водотокова, нарочито бујичарских сливова, појава неконтролисаног депоновања
разноврсних отпадних материја у водотоцима; неравномерност рудних појава и лежишта;
неравномерна експлоатација минералних сировина, као и мали степен истражености;
непланска експлоатација шљунка и песка у алувијуму Јужне Мораве и већим притокама.
2. У области демографског развоја, као и развоја насеља и јавних служби: негативан
природни прираштај; неповољна старосна структура, првенствено у руралном подручју;
негативна стопа миграција и изражене миграције село-град; лоша образовна структура за
развој јавних служби и других активности у сеоским насељима, као и за развој терцијарних
делатности првенствено туризма; одлазак образованог и младог становништва; висок
проценат становништва са нижом и средњом стручном спремом, као и недовољан број
становништва са вишом и високом стручном спремом; неразвијена мрежа насеља са
великим бројем сеоских насеља; велика концентрација становништва, привредних
делатности и јавних функција у градском центру; демографска уситњеност у сеоским
насељима; мали удео младог становништва и депопулација; диспропорција у размештају
јавних служби у односу на размештај становништва у селима; незадовољавајући капацитети
вртића на градској територији и површине комплекса; недовољан број објеката примарне
здравствене заштите (120 насеља је без ових објеката), недостатак специјалистичких
служби у здравственим станицама и амбулантама у сеоским насељима, недовољна
опремљеност установа здравствене заштите; непостојање спортског друштва на нивоу
града; спортски терени намењени су углавном, само фудбалу, кошарци, тенису, без
могућности за обављање других спортских активности; незадовољавајуће стање у погледу
опремљености спортских објеката и улагања у спорт; незадовољавајућа културна понуда и
незаинтересованост грађана у области културе на сеоском подручју.
3. У области одрживог развоја привредних делатности и туризма: системске природе трансформација, транзиција, лоша приватизација као и затварање великог броја предузећа
и других привредних субјеката, велики број незапошљених лица; застарели капацитети и
опрема која се није обнављала, неадекватни услови рада, сужено тржиште итд; затварање
или недовољна активност прерађивачких капацитета; тржиште и цене стоке и сточних
производа су условиле велику редукцију строчног фонда за чије занављање треба дужи
период времена; неизграђена путна мрежа у брдско-планинским деловима планског
подручја; недовољно регулисан правни статус површина под шумама и шумског земљишта;
мала улагања у развој шуме у фази неге (мере неге које је потребно изводити до 30. године
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старости шуме); недовољно повећање површина под шумом; недовољно искоришћени
потенцијали у сегмету транзитног туризма (лоша сигнализација, недостатак пратећих
садржаја, слаб маркетинг постојећих капацитета и др); непостојање стратешког документа
туристичког развоја града и округа; непостојање туристичко-информативног центра;
концепцијска неиновираност постојећих манифестација; лош квалитет инфраструктуре и
немогућност приступа појединим туристичким локалитетима; недовољна повезаност са
туристичком понудом у региону; недовољна едукованост локалног становништва о
могућностима и начину развоја сеоског туризма.
4. У области одрживог развоја саобраћаја и инфраструктурних система: ограничења у
погледу развоја путне мреже су: лоше стање дела путне мреже на државним путевима I и II
реда, посебно на прилазима насељеним местима где је интезитет саобраћаја највећи; лоше
идејно решење петље на аутопуту Е-75 за насеље Предејане; лоше стање уличне и путне
мреже у насељима на целој територији града; изузетно лоше стање путева у брдскопланинском подручју; непостојање путева до значајних културно-историјских и
потенцијалних туристичких локација; непостојање планске и техничке документације за
изградњу путева и улица; неизграђеност водоводне мреже; велика заступљеност цевоводне
азбестне мреже у изграђеној мрежи; незадовољавајући квалитет цевовода са мањим радним
притиском од захтеваног; велики број сеоских водовода који нису у систему контроле
квалитета воде; непостојање података о изведеним мрежама у појединим урбаним
насељима; неплански грађена водоводна мрежа у Грделици, Вучју и Предејану; недостатак
постројења за пречишћавање отпадних вода за насеља која гравитирају Лесковцу и
Грделици, Вучју и Предејану; недостатак канализационе мреже у индустријским зонама
чија је реализација у току или у плану; недовољан капацитет појединих канализационих
водова да прихвате отпадне воде из радних зона, до изградње постројења; недостатак
канализационе мрже у већим насељеним местима као што су Брестовац, Печењевце,
Стројковце и др; запостављена изградња колектора за атмосферске воде; разуђеност града у
појединачној градњи онемогућава централизовање грејања, па се решење питања грејања
изводи појединачно, према потребама и могућностима корисника; слаба развијеност
телекомуникационе мреже, посебно у брдско-планинским и периферним деловима подручја
Просторног плана; непостојање система рециклаже; непостојање одговарајуће депоније за
одлагање искључиво опасних материја; незадовољавајући начин уређења и одржавања
гробља; нерегулисана надлежност јавног сектора за сеоска гробља; сточних гробља је мало
и неравномерно су распоређена; потреба за проширењем хуманих и сточних гробља;
недовољна заступљеност зелених и сточних пијаца ван Лесковца.
5. У области заштите животне средине, предела, природних и културних добара: могућа
прекорачења ГВИ материја у ваздуху, посебно када су неповољни метеоролошки услови;
непостојање заштитног зеленила уз магистралне саобраћајне правце и око привредних
објеката; слаба реализација пројекта гасификације и топлификације, као и неповољни
економски услови за прелазак на еколошки прихватљивијих енергената (неповољна цена
природног гаса у односу на друге енергенте), слаба енергетска ефикасност;
непречишћавање отпадних вода – непостојање постројења за пречишћавање отпадних вода;
неспровођење мера санитарне заштите изворишта водоснабдевања; појава ерозије и
недоследно спровођење мера заштите пољопривредног земљишта, шума, одбране од
поплава; нерационално управљање отпадом, неспровођење поступака селекције опада и
рециклаже; повишен ниво буке и вибрација и непостојање ажурног акустичног ''мапирања''
целе територије града; непостојање ажурне евиденције загађивача (катастар загађивача);
негативни демографски и социо-економски трендови, негативни ефекти приватизације;
неквалитетна и недовољна приступачност заштићених подручја природних добара;
непотпуна туристичка валоризација и презентација природних вредности; недовољно
укључивање локалног становништва у послове и активности на заштити природних
вредности и презентацији заштићених подручја; недовољно обезбеђење средстава за
финансирање заштићених подручја; слаба доступност непокретних културних добара услед
неразвијене путне мреже лошег квалитета, као и осталих инфраструктурних система;
недовољно спровођење заштите, конзервације или обнове културних добара у протеклом
периоду; недовољна истраженост непокретних културних добара планског подручја;
недовољна интеграција заштите културног и природног наслеђа; недовољна туристичка и
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медијска презентација за развој туризма планског подручја; низак ниво свести у погледу
вредности и заштите културне баштине; бесправно изграђени објекти становања у
непосредној близини појединих перспективних комплекса "посебне" намене угрожавају
њихову функционалност; дуга процедура и извесност пренамене неперспективних
комплекса посебне намене, у зависности од постизања договора на вишим инстанцама;
велики број приградских и сеоских насеља налази се у близини бујичних водотока; у
новијем временском периоду (а нарочито последњих десетак година) јавља се тренд
изградње кућа у непосредној близини речних обала; на бујичарским водотоцима углавном
нису предузете мере и радови за заштити од поплавних таласа; не постоји План заштите од
пожара града Лесковца; ерозија је распрострањена на свим обрадивим површинама, што за
последицу има, поред губитака земљишта и вода и губитак хранљивих елемената из
земљишта; клизиште на Хисару у Лесковцу, и поред неповољних инжењерско-геолошких
услова у великој мери је оптерећено објектима и врло активно; такође изграђени објекти
постоје и на клизишту Боћевица.
1.1.5. SWOT АНАЛИЗА
Основне снаге (strengths), слабости (weaknesses), могућности (opportunities) и претње
(threats) будућем развоју планског подручја су:
-

-

-

-

-

-

-

СНАГЕ
Природни ресурси: а) пољопривредни
земљишни фонд (око 59 000 hа) са
развијеним повртарством, воћарством и
сточарством, б) шуме које се простиру на
преко 16 200 hа и постојећа ловишта; в)
минерални
(посебно
експлоатација
опекарске глине), г) водни (реке) са
могућношћу производње хидроенергије
(мини електране) и наводњавања, д)
предеоне целине, погодне за развој
одређених видова туристичке понуде;
Формирани центри, поред Лесковца, Вучја и
Грделице и један број мањих, са зачецима
предузетничке
активности
(Брестовац,
Предејане,
Ораовица,
Печењевце,
Манојловце, Накривањ, Турековац и др);
Дугогодишња привредна традиција у
пољопривреди и прехрамбеној индустрији,
посебно текстилној (Лесковцу, Вучју и
Грделици), а потом финансијско-прометном
сектору;
Изграђени привредни капацитети, посебно у
индустрији
(фармацеутска,
хемијска,
прехрамбена, текстилна, потом металска,
дрвна, електро и грађевинског материјала), а
посебно
успешно
приватизована
и
трансформисана предузећа, која настављају
дугогодишњу
традицију
квалитетне
производње и имају обезбеђен пласман;
Предузетништво (преко 1000 МСП, преко
3600 приватних радњи и приватизована
предузећа) које запошљава преко 8000 лица;
Страни и домаћи инвеститори на
производним програмима (индустријским,
пољопривредним, услужним и др.);
Постојећи
електроенергетски
систем
(далеководи 400, 220 и 110 kV);
Постојећа саобраћајна инфраструктура,

-

-

-

-

-

-

-

СЛАБОСТИ
Неадекватно коришћење локалних потенцијала
(саобраћајног, пољопривредниог, шумског и
туристичког) за повећање производње и прераде
и интензивирање развоја појединих области;
Недовољна улагања у пољопривреду и субвенције
за подстицање пољопривредне производње и
прераде, као и заостатак у изградњи
пољопривредно
услужних
капацитета
(недовољно развијена откупна мрежа, мали број
сервиса и услуга и др), уз неразвијено
задругарство,
уситњеност
пољопривредних
газдинстава и коришћење земљишта које није у
складу са природним предиспозицијама и др;
Смањење демографског потенцијала, посебно
депопулација, старење и одлазак млађег
становништва са руралног, пољопривредног
подручја.
Мрежа насеља разуђена (144) и уситњена (10
има мање од 100 а чак 107 насеља мање од 500
становника);
Неодговарајући однос према туризму и не
доношење општинске стратегије развоја туризма;
Недостатак средстава са којима Град
располаже
за
опремање
тј.
уређивање
грађевинског земљишта (капитална улагања),
што се посебно неповољно изражава на
ванградско подручје;
Слабије одржавање, унапређење и изградња
путне,
електро
и
хидротехничке
инфраструктурне мреже у односу на потребе и
расположива средства;
Ограничени капацитет људских ресурса, што се
пре свега, испољава у недостатку конкретних
програма, слабијој организованости произвођача
(посебно пољопривредних) али и недовољној
заинтересованости и поред одређених повољних
услова (кредитних средстава, могућности
коришћења програма за додатно образовање и
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-

-

-

-

-

-

-

-

друмска (пре свих аутопут Е-75) и
железничка;
Богатство
водама
(Јужна
Морава,
Јабланица, Ветерница и др) као и
водосистем ''Барје'' нови извор снабдевања
водом корисника ширег подручја Града;
Регионална депонија ''Жељковац'' планирана
за прихватање комуналног отпада са
територије Јабланичког округа;
Природне и културне вредности планског
подручја (Кукавица, Зеленичје, Хисар,
Јашуњски манастири и др).
МОГУЋНОСТИ
Природне
погодности
за
развој
пољопривреде
(посебно
воћарства,
повртарства, сточарства и др) и могућности
за
повећање
прозводње,
откупа,
складиштења и прераде;
Шумски фонд и разноврсност шума и
остале вегетације, погодних за развој
дрвно-прерађивачке индустрије, као и
богатство шумским плодовима, гљивама,
лековитим биљем, који пружају могућности
сакупљања
али
и
развоја
малих
прерађивачких капацитета;
Побољшање саобраћајне приступачности и
инфраструктурне
опремљености
завршавањем најважнијег инфраструктурног
Коридора
Х
(путног,
железничког,
телекомуницаоног
и
енергетског)
и
регионалне и локалне мреже;
Туристички потенцијал које чине природне
и створене вредности овог подручја;
изградњом коридора Х стварају се услови за
интензивнији развој туризма, пре свега
транзитног;
Земљиште у насељима појаса Коридора
аутопута Х, може бити од интереса за
инвеститоре и представља један од
најзначајнијих развојних ресурса.

-

-

-

-

-

-

преквалификацију и сл), као и недостатку
иницијатива за развој локалне економије;
Испуштање отпадних вода у реципијент без
пречишћавања; неодржавање ППОВ у Вучју;
одлагање комуналног отпада у готово све
водотокове река планског подручја;
Број телефона испод просека за Србију;
Изражена водна ерозија, постојање клизишта и
бујичних водотока (укупно 43).

ПРЕТЊЕ
Инертност људског капацитета, депопулација и
старење становништва а посебно пражњење
делова планског подручја, што би могло да
угрози даљи развој пољопривреде, прераде и
туризма;
Недовољна
хоризонтална
и
вертикална
координација носиоца развоја на повезивању и
формирању кластера (пољопривреда, прерада,
туризам, саобраћај и транспорт, финансијске и
услужне делатности) како на локалном,
међуопштинском тако и регионалном нивоу;
Недовољна
хоризонтална
и
вертикална
координација
носиоца
развојне,
пореске,
планерске и земљишне политике, посебно у
светлу могућности које пружа нови Закон, пре
свега на локалном нивоу;
Изостајање активне регионалне политике од
стране државе на обезбеђењу: комуникација
(путева, железнице, телекомуникација и др);
основних услуга (образовања, заштите, питке
воде и др); одговарајућих пореских закона који
директно могу да утичу на раст; подстицајних
механизама; потребних институција; ефикасног
правног система; услова да тржиште може да
утиче на формирање кластера и др.

1.1.6. Визија и принципи просторног развоја
Визија просторног развоја града Лесковца јесте:
да град Лесковац буде урбани центар националног значаја који ће да даје посебан
допринос развоју јужне Србије, ублажавању разлика у развијености на овом подручју,
функционално јаче повезан са руралним окружењем, уз заустављене негативне
демографске трендове и одрживи развој, заснован на локалним ресурсима и вредностима
као и већој приступачности саобраћајној и другој инфраструктури.
Основни методолошки приступ у изради Просторног плана јесте интегрални метод који
се заснива на принципима одрживог развоја. Анализом бројних фактора економског,
еколошког, социјалног и институционалног развоја утврђени су следећи основни принципи у
изради Просторног плана, и то:
- јачање територијалне кохезије, односно уравнотежени развој планског подручја;
- просторно-функционална интегрисаност са окружењем и јачање регионалних веза;
- одржива животна средина (смањење штетног утицаја на животну средину) и одрживо
коришћење природног и културног наслеђа;
- развој културног идентитета и територијалне препознатљивости;
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-

полицентричан развој и јачање веза град-село;
јачање конкурентности и ефикасности;
субсидијарност и јавно-приватно партнерство;
одрживи развој саобраћаја и инфратсруктуре, као и повећана доступност информацијама.
Наведени принципи, који су изведени и прилагођени потребама планирања развоја
планског подручја, базирани су на основу принципа одрживог просторног развоја из бројних
европских докумената, који дефинишу следеће принципе и смернице за њихову примену:
Принцип полицентричног развоја који представља опште прихваћени принцип у
просторном планирању као израз потребе да се плански утиче на негативне појаве у просторној
организацији, настале као последица неравномерног развоја у последњих неколико деценија.
Принцип се првенствено односи на планско усмеравање организације мреже насеља и јавних
служби, размештај производних и услужних активности у простору, као и на јачање веза
између урбаних и руралних средина. Истовремено је потребно планским решењима побољшати
везе сеоских насеља са већим центрима, што подразумева даље развијање одговарајућих
урбаних функција првенствено у насељима која представљају центре заједнице села;
Принцип одрживог развоја инфраструктуре чијом применом се подстиче равномеран
просторни развој, кроз стварање услова за повезивање неразвијених и изолованих подручја са
већим насељима и омогућавање њиховог приступа магистралним инфраструктурним
системима. У циљу постизања уравнотеженог просторног развоја он подразумева побољшање
веза између малих градова и руралних области са транс-европским мрежама и саобраћајним
центрима, као и активности на повећању регионалне доступности кроз остваривање
недостајућих унутеррегионалних веза. Принцип подразумева и спровођење активности
изградње телекомуникационих мрежа и елиминисања физичких и других ограничења, са
циљем да се свим насељима обезбеди подједнак приступ информацијама. У том смислу је
потребна обнова и проширење телекомуникационих мрежа које треба да покривају читаво
подручје града;
Принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева
сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити
од негативних утицаја у постпланском периоду. При томе је потребно базирати концепт
заштите, не само у циљу побољшања квалитета животне средине, већ и у циљу превенције и
заштите од негативних утицаја који могу настати имплементацијом планских решења. Примена
принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по животну
средину, првенствено промовисањем мање штетних поступака у пољопривреди и шумарству,
подстицањем адекватних видова саобраћаја и енергетских система, превенцијом индустријских
акцидената, ревитализацијом подручја угрожених индустријским загађењем, као и спречавањем
субурбанизације;
Принцип заштите природних ресурса и природног наслеђа који подразумева
адекватну заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и наслеђа, на начин да они
доприносе правилној уравнотежености екосистема, атрактивности ширег простора, као и
повећању њихове естетске и рекреационе вредности. Потребно је да политика просторног
развоја брине о поновном успостављању и конзервирању екосистема. Стратегије за управљање
водним ресурсима треба да укључе заштиту површинских и подземних вода, мониторинг
коришћења ђубрива и наводњавања, третман отпадних вода и сл., а у контексту шумских
површина избор врсте дрвећа, обим итд. Чињеница да се природни ресурси највећим делом
налазе у руралним подручјима за која се не припремају урбанистички планови, указује на
значај просторног плана у њиховој заштити и одрживом коришћењу;
Принцип повећања и заштите фонда културног наслеђа као развојног фактора који
подразумева повећање вредности културног наслеђа, као један од најзначајнијих доприноса
економском развоју и јачању локалног идентитета, и то кроз повећање привлачности
локалитета за инвеститоре, туристе и јавност;
Принцип подстицања одрживог туризма који подразумева коришћење развојних
могућности које обезбеђује туризам, посебно у случају неразвијених подручја, при чему
предност имају висококвалитетни видови туризма. Облици "меког туризма" који су брижљиво
прилагођени локалним околностима, као што је екотуризам, нуде значајну могућност за даљи
развој.
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1.1.7. Циљеви просторног развоја
СВРХА израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа за организацију,
коришћење, уређење и заштиту простора града Лесковца, који треба да доведе до
организованог активирања просторних потенцијала и усмеравања даљег просторног развоја у
оквирима одрживости.
ОСНОВНИ ЦИЉ просторног развоја града Лесковца јесте:
унапређење просторног развоја, односно усаглашеност економског, еколошког, физичког
и социјално-културног развоја, до нивоа којим ће град Лесковац бити конкурентан у
ширим републичким и перспективно, европским оквирима.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ просторног развоја, заштите и уређења простора града Лесковца
јесу:
1. подстицање развоја на свим деловима територије града Лесковца са наглашеном
улогом већих насеља и организовањем заједница села око њих;
2. повећање доступности на свим деловима територије града Лесковца развојем
мреже општинских путева и техничке инфраструктуре;
3. активирање и одрживо коришћење локалних ресурса, подстицајним мерама за
развој малих и средњих индустријских предузећа и других облика мале привреде,
која ће омогућити демографску обнову у руралном подручју града Лесковца;
4. деконцентрација система јавних служби и услуга и потенцирање идентитета
појединих делова територије града Лесковца, развојем специфичних облика
културне делатности;
5. заштита и уређење природних и културних добара и њихово коришћење у
функцији уређења културног предела и одрживог развоја туризма;
6. јачање функционалних веза са окружењем: у правцу градова Ниша, Врања и
других урбаних центара.
1.1.8. Општа концепција и пропозиције просторног развоја
Поред наведених циљева и принципа израде Просторног плана, околности у којима се
приступа изради Просторног плана (сложеност територијалних процеса, међузависност великог
броја појава и процеса, тешкоће у функционисању државног сектора и др) указују на потребу
да се планска решења дефинишу на начин да:
- представљају систем правила, јер је евидентно да су потребна флексибилна планска
решења;
- предвиде будуће просторне и привредне тенденције и ефекте; и,
- представљају стратешко средство активирања способности приватног сектора (да осмисли
пројекте) и остварења оптималног односа између приватног и државног сектора.
Основна стратешка решења су сагледана и дефинисана на два нивоа, према временским
хоризонтима и према степену обавезности:
- ниво 2014. године, за решења за која постоје аргументи о неопходности и оправданости са
друштвеног, економског и еколошког станишта (први четворогодишњи период);
- ниво 2021. године, за стратешке идеје за које је оцењено да постоји могућност отпочињања
реализације и која ће евентуално бити подржана националним и међународним фондовима.
За потребе анализе појава и процеса и дефинисања концепције просторног развоја
подручје града Лесковца је подељено на следеће зоне:
1. ЗОНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА - обухвата зону Града и насеља која гравитирају
Винарце, Доње и Горње Стопање, Горње Синковце, Рударе, Богојевце и Навалин. Обухвата
претежно градско грађевинско земљиште и пољопривредне површине. У овој зони доминантне
активности су пољопривреда (ратарсво и повртарство), индустрија и услужне делатности;
2. ЗОНА ДОЛИНСКИХ НАСЕЉА - обухвата насеља у долинама река надморске
висине до 300 m. У овој зони доминира пољопопривредно земљиште. Доминантна активност је
пољопривреда, и то повртарство, ратарство, воћарство и виноградарство, као и знатно мање
индустрија и услужне делатности;
3. ЗОНА БРДСКО-ПЛАНИНСКИХ НАСЕЉА - обухвата подручје са насељима у
брдско-планинском подручју. Доминира шумско земљиште и у нижим пределима
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пољопривредне површине. Најзаступљенија делатност је шумарство, а знатно мање воћарство
и виноградарство;
4. ЗОНА ГРДЕЛИЧКЕ КЛИСУРЕ – обухвата насеља непосредно уз ток реке Јужне
Мораве од Грделице до јужне границе подручја Града и коридора аутопута. Заступљено је
грађевинско, шумско и водно земљиште. Доминантне активности су туризам и шумарство.
Основна концепција просторног развоја подручја града Лесковца је дефинисана на
основу свеобухватне анализе стања, потенцијала и ограничења, као и на основу донетих
планских и развојних докумената. Она реално позиционира елементе за дефинисање просторног развоја града Лесковца, дајући предност онима који ће допринети квалитативном помаку у
животу локалног становништва. Основни елементи на којима је базирана таква концепције јесу:
1. Умањивање и заустављање негативних демографских токова, и то првенствено
негативног природног прираштаја, неповољне старосне структуре и негативне стопе миграција
село-град. У складу са таквим стратешким опредељењем планска решења се дефинишу на
начин да допринесу остваривању основних циљева у демографском развоју, и то: повећању
природног прираштаја; смањивању миграција село-град и задржавању младог становништва у
сеоским подручјима; поправљању образовне структуре; и, смањењу незапослености. Пошто је
један од приоритетних циљева израде Просторног плана обезбеђење услова за равномерни
просторни развој, кроз оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање
недовољно развијених делова, приоритет приликом дефинисања планских решења
представљају насеља која се одликују најслабијим демографским потенцијалом.
2. Формирање центара заједнице насеља и њихово квалитативно повезивање са
насељима која им гравитирају, као и стварање друштвено-економских и тржишних услова за
развој сеоских насеља, што ће подстаћи и усмерити равномернији и усклађенији развој мреже
насеља на подручју. У том смислу се подстичу центри који могу да утичу на развој више
околних сеоских насеља, као и да омогуће рационалнију просторну организацију привредних
веза у мрежи насеља, и то центри заједнице села из групације већих села и варошица.
3. Побољшање квалитета живљења грађана кроз подизање квалитета услуга које
им пружају јавне институције и доступности јавних служби свим становницима.
4. Даље унапређење пољопривредне производње, првенствено кроз развој
повртарства и ратарства (као активности са потенцијалним регионалним и националним
значајем), као и приоритетан развој сточарства претежно у брдско-планинском подручју.
Пољопривредну производњу треба заснивати у наредном периоду на принципима: тржишне
привреде, који подразумева да је профит основни мотив за бављење сваком привредном
делатношћу; одрживог и интегралног руралног развоја; и компаративним предностима
подручја за производњу одређених специфичних производа који имају перманентан раст
тражње на светском тржишту (пољопривредно-прехрамбени производи вишег и високог
стандарда), уз испуњење европских и светских стандарда. Основни циљ развоја пољопривреде
јесте: формирање комерцијалних приватних пољопривредних газдинстава као основних
организационо-привредних субјеката у развоју пољопривреде; модернизација постојећих и
изградња нових савремених прерађивачких капацитета, усклађених са европским стандардима;
и формирање специјализованих задруга и удружења.
5. Развој индустрије и обликовање савремене просторне организације индустрије
сагласно принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, јачања
конкурентности и унапређења идентитета града Лесковца. Респектујући постојећу структуру,
традицију, потенцијал и могућности развоја, конкурентне области индустрије су прехрамбена,
хемијска са фармацеутском, биоиндустрија, дрвна индустрија, затим металска, машинска и
текстилна индустрија.
6. Развој туризма кроз повећање броја туриста и туристичких капацитета,
обједињавање туристичке понуде засноване на потенцијалима за развој туризма и њеном
укључивању у регионалну туристичку понуду.
7. Модернизација постојећих и изградња нових инфраструктурних система.
Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже. Реконструкција и изградња
високонапонског преносног система и нисконапонске мреже. Изградња магистралног гасовода
и градске гасоводне мреже. Реконструкција и ширење топловодне мреже и прикључење
топлана на гасовод. Проширење фиксне и мобилне телефоније.
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8. Даљи развој друмског саобраћаја, односно мреже општинских путева, како би
се свим становницима обезбедио брз и квалитетан приступ државним путевима I и II реда, као
и валоризација повољног саобраћајног положаја града Лесковца на инфрструктурном
коридору аутопута, односно међународном Коридору X. Основни циљеви развоја
саобраћајног система на подручју Града су даљи развој и јачање саобраћајних веза са
окружењем, реконструкција и појачано одржавање општинских путева са савременим
коловозом; изградња савременог коловоза на појединим путевима под туцаником и земљаним
путевима; и доградња мреже општинских путева, односно успостављање појединих попречних
веза у постојећој мрежи.
9. Заштита и коришћење природних ресурса у складу са принципима
одрживости. Заштита, уређење и рационално коришћење пољопривредног земљишта, очување
и унапређење шумског фонда, рационално коришћење водних ресурса, заштита изворишта
водоснабдевања "Барје" и лесковачке котлине, и регулација водотокова у зонама насеља и
пољопривредног земљишта;
10. Унапређење система заштите и развој непокретних културних добара и
природних добара на принципима одрживости, односно њихова презентација у склопу
туристичке понуде Града и региона.
11. Живот у здравој животној средини, што подразумева даљу заштиту животне
средине и унапређење њеног квалитета, са основним циљевима: унапређење управљања
отпадом; унапређење управљања заштитом и коришћењем вода; заштита земљишта од
загађења и деградације; очување квалитета ваздуха; заштита биљних и животињских врста,
станишта и биодиверзитета; заштита од елементарних непогода и удеса; развој еколошке
свести становништва; и развој институционалног капацитета и система мониторинга животне
средине.
12. Стварање имиџа и бренда града Лесковца, који треба да буде препознатљив у
регионалним, националним и међународним оквирима, и базиран на економски најзначајнијим
активностима, и то: пољопривреди (уз развој прерађивачке прехрамбене индустрије) и
индустрији (хемијској, металној, текстилној и др.) заснованој на развоју браунфилд инвестиција
и малих и средњих предузећа.
Основна концепција и приоритети просторног развоја по зонама јесу:
1. ЗОНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА - реструктуирање индустрије, активирање браунфилд
инвестиција, унапређивање услуга, формирање зона складишта и дистрибутивног центра,
унуапређење комуналног стања. Предвиђа се незнатно ширење града у зонама насеља и
контролисано ширење дуж доминантних путних правца.
2. ЗОНА ДОЛИНСКИХ НАСЕЉА - унапређење пољопривредне делатности, заштита
пољопривредног земљишта, незнатно ширење грађевинског подручја са интезивирањем мањих
производних погона и повећања степена финализације пољопривредних производа, уз развој
мањих и средњих прерађивачких погона и складишних просторија.
3. ЗОНА БРДСКО-ПЛАНИНСКИХ НАСЕЉА - унапређивање воћарства и
виноградарства са интезивирањем сточарства и органске производње. Унапређење шумског
фонда, кроз формирање нових засада и неговањем постојећих шума. Развој туризма базиран на
природним вредностима (рурални, ловни идр.)
4. ЗОНА ГРДЕЛИЧКЕ КЛИСУРЕ - зона развоја мањих привредних погона кроз
активирање постојећих девастираних предузећа и подстицај формирања нових. Подизање
квалитета услуга првенствено за потребе корисника аутопута и транзитног туризма.
За даљи просторни развој читавог планског подручја приоритет ће представљати:
- У ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ - модернизација локалне путне мреже употпуњавањем
са попречним везама, боље повезивање са центрима заједница насеља и повезивање са
државном путном мрежом. Изградња водоводне и канализационе мреже насеља и зона за
гринфилд инвестиције. Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода.
Изградња енергетских објеката у насељима са лошом снабдевеношћу и планираним зонама.
Покривање целокупног подручја плана мобилном и фиксном телефонијом;
- У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ - формирање и опремање центара заједница насеља кроз
формирање локалне администрације за мрежу околних насеља. Боље коришћење
постојећих државних објеката у насељима кроз пренамену првенствено у функцији
образовања, културе, здравства, као и кроз приватно партнерство за побољшање услуга;
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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-

РАЗВОЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ - један од најважнијих приоритета у овом плану је створити
перспективу и активирати мање производне и услужне радње и предузећа по насељима,
која не угрожавају животну средину и користе постојеће локалне капацитете, било да се
ради о радној снази, сировини или полупроизводима.
Имајући у виду целокупно планско подручје концепцију просторног развоја у наредном
периоду је потребно заснивати на приоритетном развоју индустрије у самом Граду, односно
развоју пољопривреде у највећем делу сеоских насеља. Као пратеће активности које могу имати
позитивне ефекте потребно је развијати туризам и услужне делатности. Развој пољопривреде и
индустрије као стратешко опредељење треба да буде подржано приоритетним активностима
изградње и развоја саобраћајних инфраструктурних система, унапређењем јавних служби и
услова за развој ''мале привреде'' на целом планском подручју.
1.1.8.1. Улога и значај града Лесковца у концепцији регионалног просторног развоја
Град Лесковац има највећи значај у остварењу стратешког опредељења постизања већег
степена функционалне интегрисаности подручја Јужне Србије. У том смислу битним се сматра
значај Лесковца за обезбеђење услова за знатно већу интеграцију планског подручја, и то:
- у оквиру простора Јабланичког и Пчињског округа, што подразумева смањење унутрашњих
субрегионалних разлика, односно квалитативне промене у просторној, саобраћајној,
економској и социјалној структури (нарочито брдско-планинских подручја са израженим
дисфункцијама социјалног и економског развоја); и
- са Републиком Србијом, суседним окрузима и функционалним подручјима и међународним
окружењем.
За остваривање таквих опредељења, неопходно је предузимање активности и акција у
координацији са републичким институцијама, приоритетно у правцу: (1) активности везаних за
изградњу институционалног оквира за управљање просторним и укупним развојем подручја;
(2) подршке променама и проширивању организационе структуре, кадровском јачању и
финансирању послова, како општинских служби тако и Регионалног центра за развој
Јабланичког и Пчињског округа; (3) унапређења информатичке основе, односно формирања и
одржавања централизоване базе података о простору Јужне Србије, као предуслова за праћење,
контролу и оцењивање спровођења планских решења; и координације и успостављања
одговарајуће сарадње између националног, (суб)регионалног и локалног нивоа у спровођењу
планских одлука.
Имајући у виду упоришта равномернијег субрегионалног развоја која се базирају
на уважавању реалних фактора развоја и предузимању подстицајних мера од стране државних и
других фондова, приоритет у развоју града Лесковца треба да представља изградња локалне и
регионалне инфраструктуре и уређење простора за развој профитабилних привредних
програма.
При томе, један од важнијих предуслова јесте побољшање саобраћајне приступачности и
инфраструктурне опремљености простора. Завршетак изградње, опремања и уређења
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 (деоница Грабовница – Грделица - граница Републике
Македоније), реконструкција постојеће и изградња пруге за велике брзине Е-85,
телекомуникационе и енергетске инфраструктуре представљаће битан фактор већег отварања и
интегрисаности подручја, како самог града Лесковца, тако и ширег окружења. Реализација
аутопута, који ће боље повезати југ Србије са осталим делом земље, допринеће унапређењу
транзитних и посредничких веза, чиме ће се смањити негативне тенденције у демографским
кретањима и омогућити бржи развој Лесковца и мањих градова и насеља. Са становишта циљева
унутрашње интеграције простора, посебно је важно побољшање регионалне и локалне мреже
путева ка недовољно активираним деловима.
Регионални развој треба да буде базиран на приоритетном развоју привреде који треба
да обухвати:
- пољопривреду, која расположивошћу пољопривредног фонда, квалитетом земљишта,
традиционалном везаношћу становништва за ову привредну грану и изграђеним
агроиндустријским капацитетима представља један од значајнијих ресурса за развој.
Интензивирање развоја пољопривреде, посебно сточарства, ратарства, повртарства,
воћарства и виноградарства омогућиће бржи развој и заснивање разноврснијих
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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прерађивачких капацитета. Упоришта развоја пољопривреде су побољшање аграрне
структуре у склопу спровођења програма интегралног руралног развоја, према новом
моделу Заједничке аграрне политике Европске уније, којом се истовремено подржава
повећање конкурентности пољопривредне производње, заштита животне средине и
руралних предела, диверзификација економских активности на селу, буђење локалне
иницијативе, подизање техничке опремљености и едукација и образовање пољопривредних
произвођача за еколошку производњу.
- даљи развој постојећих успешних привредних предузећа, као важног упоришта економског
развоја, уз специјализацију производње и привредно повезивање како са малим и средњим
предузећима (у даљем тексту МСП) са овог подручја тако и са великим привредним
системима у Нишу и другим индустријским центрима. Посебан значај имаће компонента
извоза, подизање нивоа техничко-технолошке опремљености, фаворизовање знања кроз
едукацију и стручно усавршавање запоследних, просторно-еколошка прихватљивост,
побољшавање конкурентности локалних привреда, кластерско удруживање и
интензивирање сарадње између појединачних општина и са околним регионима. Упоришта
развоја индустријских комплекса и привредних зона засниваће се на обезбеђењу и уређењу
инфраструктурно опремљених локација, по могућству од интереса за више општина. МСП
ће представљати основни облик организовања фирми и генератор развоја и запошљавања
(приоритетно у агроиндустрији, туризму, транспорту, трговини и сектору услуга), док ће
значај имати и активирање микро бизниса и тзв. породичних фирми (домаће радиности и
сл);
- туризам и комплементарне активности, базиране на очуваној природној средини и
туристичким ресурсима од националног значаја. Упоришта развоја туризма су:
а) комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору; б) изградња и уређење нових
садржаја понуде у простору као главних генератора целогодишње туристичке понуде
подручја (планина са скијалиштима, језера, туристичких центара-градова и
места/традиционалних манифестација, бања са акватичким садржајима на бази природне
термоминералне воде, села и ловишта, природних и културно-историјских вредности,
транзитних коридора и др); в) заједничке маркетиншке и промотивне активности општина и
региона у циљу развијања јединствене туристичке понуде. Туризам треба развијати и као
алтернативну делатност на просторима промењених намена и представљаће један од видова
компензације локалном становништву за разне видове ограничења њихових активности;
- транспорт, базиран на географском положају и погодностима које пружа инфраструктурни
Коридор X, планиране слободне зоне, близина пограничних подручја и др;
- Развој терцијалног сектора привреде, неопходно је знатно интензивирати и
диверзификовати у складу са функцијама појединих центара у мрежи насеља и приоритетима у
развоју сеоских подручја.
Полазећи од постојећег модела концентрације становништва и диверзификације
делатности у већем делу региона Јужне Србије, уситњености насеља и доминације регионалних
центара Лесковца и Врања, неопходне су квалитативне промене привредне и социо-економске
структуре система насеља. Селективно подстицање и усклађивање привредног развоја са
развојем заједничког и индивидуалног стандарда (отварањем мањих и средњих прерађивачких
погона, изградњом локалне мреже путева, подизањем квалитета јавних служби и услуга и сл.)
треба да има следећи редослед приоритета:
- центри заједнице села, развијенија насеља, општински субцентри са специфичним
функцијама;
- општински центри (са различитим степеном развоја урбаних функција и утицајем на
окружење;
- субрегионални центри; и
- регионални центри.
Развој просторно-функционалне организације подручја по заједницама насеља оствариваће се
децентрализацијом појединих производних делатности, јавних служби и активности из Лесковца, у
општинске субцентре, ради рационализације управљања и организације јавних служби, квалитетнијег
задовољавања потреба и ефикаснијег координисања активности локалних заједница, чиме се стварају
услови и за останак и повратак становништва.
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Побољшање квалитета живота и равномернији развој привредних функција и јавних
служби оствариваће се приоритетно у мање развијеним центрима са подручја региона и са
делимично развијеним урбаним функцијама, као што су Бојник, Лебане, Црна Трава и Медвеђа
(у Јабланичком округу) и Бујановац, Босилеград, Трговиште и Прешево (у Пчињском округу),
при чему град Лесковац треба да буде носилац развоја и координације у региону.
Одговарајућим политикама отварања радних места, инвестиционим и другим мерама, смањиће
се темпо популационог раста и концентрације становништва и функција у непосредном
окружењу регионалних центара у односу на раст и развој односно интеграције општинских и
центара заједнице насеља у периферним и пограничним деловима региона, брдско-планинским,
као и у етнички мешовитим подручјима.
Даљи развој Лесковца засниваће се на обезбеђењу вишег квалитета урбаних функција
регионалног значаја, а посебно индустрије и услужних делатности, образовања, здравства,
културе, информатике и сличних делатности. Поред Врања и Лесковца, потребно је да
субрегионални центри Власотинце, Владичин Хан и Сурдулица представљају важне покретаче
развоја.
Програми јавних служби и валоризација постојеће мреже биће усклађени са
привредним развојем, финансијским могућностима и особеностима локалних заједница, као и
са циљевима развоја појединих подручја. Програми развоја јавних служби подразумевају
одговарајућу подршку у другим секторима (у првом реду саобраћајне и друге комуналне
инфраструктуре посебно у односу на пeрифeрне, брдско-планинске атаре, који имаjу
инфраструктурна, рeсурсна и друга oзбиљна развojна oграничeња).
Једно од основних упоришта Просторног плана односи се на штедњу, рационално
коришћење и заштиту природних ресурса, нарочито дефицитарних и стратешки значајних за развој и
квалитет живљења. Укупан биланс водних ресурса, као и њихов просторни и временски размештај
захтева изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем заштите од загађења и
непланског коришћења изворишта површинских и подземних вода. Упоришта развоја водопривредне
инфраструктуре засниваће се на развоју интегралних регионалних вишенаменских система за
уређење, коришћење и заштиту вода, посебно сливова Јужне Мораве, Пчиње и Драговиштице.
Интензивираће се хидро-техничке активности на регулисању бујичних речних токова, заштити од
поплава, побољшању водоснабдевања насељених подручја и обнови и ограниченом проширењу
система за наводњавање. Стратешко опредељење јесте заштита пољопривредног земљишта, а
нарочито стриктно ограничавање претварања земљишта I - IV бонитетне класе у непољопривредне
намене, очување квалитета и природне плодности земљишта. Важан значај придаје се пошумљавању,
обнављању и побољшању квалитета шума, антиерозивним радовима у сливовима постојећих и
будућих водоакумулација, као и развоју предузетништва, посебно у области оснивања и развоја
микро предузећа за еколошки безбедну прераду локалних пољопривредних, шумских и минералних
сировина.
Успоставиће се ефикаснија контрола коришћења и уређења грађевинског земљишта и
усмеравати изградња и комунално опремање и уређење сеоских насеља и руралних предела.
Ради благовременог резервисања простора за рационалну изградњу и коришћење
објеката/подручја од јавног интереса, успоставиће се и спроводити режими коришћења и
заштите простора коридора планираних инфраструктурних система, подручја експлоатације
минералних сировина, сливних подручја и простора за изградњу планираних водоакумулација,
заштићених природних и непокретних културних добара, као и простора за изградњу
регионалних санитарних депонија са рециклажним центрима.
Важно упориште Просторног плана представља и унапређење и заштита животне
средине, заштита и промоција вредне природне баштине и очување већих подручја посебне
намене са природним вредностима од значаја за биодиверзитет и квалитет животне средине. У
домену заштите и промоције културно-историјског наслеђа, залагање је за промену досадашње
праксе коју је карактерисала, како недовољна валоризација, презентација и коришћење
културних добара, тако и недовољна уређеност, нарочито ванградских добара (археолошких
налазишта, цркава и сеоског етно-наслеђа). У циљу интегралне заштите непокретних културних
добара и очувања регионалног културног идентитета простора читавог региона, потребно је
спроводити мере заштите, уређења и презентације добара у њиховом природном или
изграђеном окружењу.
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1.1.8.2. Интеррегионалне везе и трансгранична сарадња
Саобраћајно-географски положај и планирани развој инфраструктурних и
водопривредних система допринеће постизању боље функционалне интегрисаности са
суседним окрузима и функционалним подручјима, пре свега Ниша, као и општинама
југоисточног дела косовско-метохијског региона. То ће се одразити и на јачање осовина
регионалног и субрегионалног развоја, а посебно на поједине урбане и индустријске центре,
туристичке регије и друга подручја посебне намене.
Регион Јужног поморавља представља подручје релативно скромне прекограничне и
међународне сарадње са суседним државама. Стратешко опредељење, како региона, тако и
града Лесковца, јесте интензивирање прекограничне и међународне сарадње у циљу
оснаживања периферних и слабо развијених региона, очувања природних ресурса и одрживог
развоја, изградње заједничких инфраструктурних система, јачања партнерства на нивоу
локалних власти, као и заједничког наступа код ЕУ и других релевантних међународних
асоцијација за реализацију развојних програма, привредне и друге сарадње. У оквиру ове
сарадње реализовано је неколико пројеката у домену развоја инфраструктуре, планираних
граничних прелаза, заштите природе, природних вредности и животне средине, као и културне
сарадње општина.
Предиспозиције за функционално повезивање и усаглашавање имају Врање и Лесковац
обнављањем традиционалних привредних, културних и других веза, у прекограничној сарадњи
са насељима у Македонији и Бугарској. У оквиру предприступне помоћи Европска комисија је
одобрила сарадњу са Бугарском за период 2007-2013. у коју су укључени Јабланички, Пчињски,
Пиротски, Зајечарски и Нишавски округ. Сарадња предвиђа израду пројеката из домена
инфраструктуре, образовања, животне средине, коришћења природних ресурса и развој
људских ресурса. Развој привредне сарадње и формирање прекограничних урбаних асоцијација
са Бугарском су значајно ограничени јер се ради о њеном најнеразвијенијем делу који нема
значајних центара регионалног нивоа нити привредних капацитета.
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2. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ
2.1.1. Пољопривредно земљиште
Основни циљ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јесте:
стварање повољних услова и планско усмеравање одрживог коришћења пољопривредног
земљишта, односно развој ратарства и повртарства (у долинском делу) воћарства и
виноградарства (у брдско-планинском) и формирање просторно функционалних целина у
складу са њиховим значајем и положајем у ширем окружењу.
Оперативни циљеви заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су:
1) дефинисање просторних услова развоја подручја и изградња препознатљиве слике
пољопривреде града Лесковца; 2) очување пољопривредног земљишта као природног ресурса
од даљег ненаменског коришћења и уништавања, пре свега мерама надлежних органа, као и
сталном и перманентном едукацијом становништва; 3) примена прописаних мера за очување и
побољшање квалитета земљишта (путем калцизације, фосфатизације и хумификације), уз
спровођење систематске контроле плодности и агрохемијских анализа; 4) заштита земљишта и
његовог природног биодиверзитета, заштита вода, подземних и у водотоковима, неопходних за
наводњавање пољопривредног земљишта; 5) стварање комерцијалних газдинстава која ће
одговорити потребама модерне тржишне економије у намери да допринесу конкурентности на
локалном, регионалном, националном и међународном нивоу; 6) пружање помоћи
пољопривредним произвођачима на плану перманентне едукације за правилну, рационалну и
нешкодљиву примену хемијских препарата; 7) формирање мреже основне стручне службе и
њено приближавање селу уз максимално коришћење локалних средстава информисања; 8)
наставити са комасацијом пољопривредног земљишта; 9) подстицање органске и еколошке
пољопривреде.
Основна концепција заштите и коришћења пољопривредног земљишта подручја града
Лесковца, заснива се на одрживом пољопривредном и руралном развоју, који ће почивати на:
повећању конкурентности, подршком реструктурирању пољопривредног сектора; побољшању
стања животне средине и природних вредности, подршком управљању земљиштем;
диверсификацији руралне економије и унапређењу квалитета живљења у руралним областима;
подршци примене локалне стратегије руралног развоја оствариване Leader приступом, који се
на нивоу локалне заједнице ослања на принцип партнерства, међурегионалне сарадње и
размене искустава у примени оригиналних интегралних стратегија одрживог развоја.
Одрживо коришћење пољопривредног земљишта одвијаће се у складу са правилима
пољопривредних рејона (рејона интензивне повртарске производње, рејона ратарске, воћарске
и виноградарске производње и рејона органске производње и сточарства) који су предложени у
делу плана о пољопривреди (2.3.2). Основна концепција одрживог коришћења пољопривредног
земљишта подразумева:
- подстицање бржег развоја пољопривреде уз подстицај развоја пољопривредних
подручја која се базирају на примарној пољопривредној производњи; уређење насеља и
изградња путне и друге инфраструктуре, уз одрживо коришћење ресурса; пољопривредно
земљиште у равничарском подручју ће се незнатно смањити на рачун проширења
грађевинских подручја насеља и изградњу пољопривредних и прерађивачких објеката, али
уз максимално очување најквалитетнијих пољопривредних површина; простор за ширење
нових намена треба тражити у рационалнијем коришћењу садашњих површина и њиховом
погушћавању, уз побољшавање квалитета окружења, очување садржаја унутар насеља,
пренаменом површина које су се раније користиле за непољопривредне садржаје, итд;
- заштиту и унапређење пољопривредног земљишта (мелиорације, откуп пољопривредног
земљишта, комасациони радови); просторне основе за комасацију и мелиорацију на
планском подручју су истакнутије у равничарском подручју, где је и извршена комасација
дела пољопривредног земљишта, потребно је стварање могућности на свим осталим
равничарким (први рејон) и брдско-планинским атарима (други и трећи рејон); комасацију
обавити у насељима: од Губеревца до Велике Грабовнице, од Буниброда до Тулова; као и у
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вучјанском делу, од Рудара до Мирошевца; а наставити тамо где је започета: у другом
рејону, у ратарском делу око Брестовца, као и у првом рејону, око Пчењевца и Турековца; у
појединим насељима, је спроведена, али није прошла кроз катастарски операт - потребно је
окончати процес до краја;
- наводњавање у већем обиму је неопходно за интезивирање пољопривредне производње, и
то из акумулације ''Барје'', других малих, већ формираних акумулација или изградњом
нових и/или из водотока и бунара, с тим у вези потребна је израда Студије наводњавања,
односно одговарајућих пројеката за свако подручје;
- пошумљавање пољопривредног земљишта ниже бонитетне класе и очување земљишта
високих бонитетних класа, нарочито у брдским и планинским деловима око 4%
пошумљавањем ораница нижег бонитета, углавном у приватној својини;
- давање у закуп државног дела земљишта и распоређивање прихода од закупнине у
оквиру државног буџета и буџета локалне самоуправе уз обавезу да сва средства буду у
функцији унапређења земљишта (кроз програме консолидације и мелиоративне радове);
- на територији града постоји доста газдинства који су у већој мери напуштени а које треба
штитити као етнолошке споменике културе али и развијати као могуће културне и
економске просторне елементе који јачају идентитет; најбољи начин заштите је
реконструкција и пренамена објеката у функцији културе, угоститељства и туризма,
као и маркетинга пољопривредне производње.
Политика руралног развоја ће се операционализовати интегралним развојним
програмима, који представљају скуп мера наведених одредби, одабраних према развојним
потребама територије, уз поштовање баланса између секторске (конкурентност) и
територијалне компоненте (управљање земљиштем и рурални развој).

Жетва пшенице у брестовачком
крају

Ливаде и воћњаци у воћарском
рејону - Кукуловце и Шишинце

Сточарски рејон - Калуђерце,
Црцавац, Барје

2.1.2. Шуме и шумско земљиште
Основни циљеви заштите, уређења и коришћења шума и шумског земљишта су:
а) очување биоразноврсности шумског подручја; б) одрживо (трајно) газдовање укупним
потенцијалима шума у шумском подручју; в) унапређивање затеченог стања шума; г)
повећање површине под шумама.
Оперативни циљеви заштите, уређења и коришћења шума и шумског земљишта су:
1) трајна и максимална производња дрвних производа и осталих производа из шуме уз
остваривање општекорисних функција шума: еколошко-заштитне, туристичко-рекративне и
научно-истраживачке; 2) заштита земљишта од водне ерозије различитог типа; 3) заштита и
очување добара под посебним режимом заштите; 4) заштита биоразноврсности шумских
екосистема; 5) заштита шума око културно-историјских и целина; 6) побољшање стања шумске
инфраструктуре; 7) постизање броја јединки главних врста дивљачи до економског капацитета,
као и њихове одговарајуће полне и старосне структуре; 8) побољшање услова станишта у
ловишту.
Основна концепцијско опредељење коришћења шумског земљишта и развоја
шумарстава јесу: трајно коришћење шума на принципима одрживог развоја; успостављање
јединственог и једнаког статуса свих шума, без обзира на власништво; умањење негативних
процеса површинске ерозије и заштита сливова постојећих и планираних акумулација и већих
речних токова; обезбеђење услова и средстава за унапређивање стања и функција шуме од
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стране власника или корисника шуме и шумског земљишта; обезбеђење механизама за
унапређивање стања и функција шума од стране државе (установљење законских механизама за
обезбеђења финансијских средстава за унапређење стања шума) и компензација за ограничења
у коришћењу шума и шумских подручја од стране државе или корисника.
Максимално унапређење општекорисних функција шума у екосистему заштите животне
средине шума има посебно значајну улогу и вредност, валоризацијом општекорисних функција
шума утврђено је да је њихова вредност од 75-85%, а вредност дрвета у шуми 15-25%.
Заштитна улога шума за водни и климатски режим подручја Лесковца вишеструко надмашује
вредност шумске производње дрвета, јачањем и довођењем шумског фонда у нормално стање
постиже се истовремено максимална производња и максимална вредност свих функција шума.
Врло је битно, да се шуме и ваншумско зеленило повежу у јединствен систем који ће
омогућити јачање био-еколошке компоненте подручја, преко које ће се најцелисходније
остварити сви позитивни ефекти на слику предела и становништво: декоративно-естетска
(поправљање и истицање изгледа пејзажа); социјално-културна (окупљање и дружење, спорт,
рекреација, излетнички туризам, у туристичким и спортским комплексима); биолошкоеколошка (утицај на квалитет животне средине, поправљање стања ваздуха, воде, земљишта,
нарочито у екстремним случајевима: ерозија, клизиште, велика загађеност, близина
индустријских постројења, затим као заштитни појасеви око акумулација, инфраструктурних
коридора, заштита од буке и ветра, водозаштитна, пољозаштитна, у природним заштићеним
подручјима и идентификованим подручјима за заштиту и др). Потребно је унапредити стање
постојећих шума кроз санацију девастираних подручја садњом аутохтоних лишћара,
фаворизовањем садње природних састојина уз тежњу очувања пејзажа.
Концепција развоја ловства на подручју Просторног плана подразумева: гајење и
заштита дивљачи; насељавање дивљачи у ловишту; усклађивање ловне и осталих делатности у
ловишту; санитарни одстрел дивљачи, а по поправци стања и организован лов основних врста;
организацију стручних службе за праћење и усмеравање развоја популације главних и
споредних врста дивљачи; израду и одржавање ловно-узгојних и ловно-техничких објеката.
Коришћење шума и шумског земљишта дефинисано је у делу плана о шумарству и ловству
(2.3.4).

Планина Бабичка Гора

Квалитетне букове састојине: на Кукавици и у околини Предејана

2.1.3. Воде и водно земљиште
Општи циљ је уређење, коришћење и заштита водних ресурса и развој система за
заштиту и управљање водама.
Оперативни циљеви су: заштита од поплава и ерозија, као и регулисање водотокова;
заштита од загађења водотока и изградња система за пречишћавање отпадних вода; заштита
изворишта водоснабдевања и очување квалитета подземних вода, заштита квантитета вода,
односно одређивање и категоризација резерви подземних вода и њихова овера код надлежних
органа.
Основна концепција одрживог коришћења водних ресурса и водног земљишта
планског подручја засниваће се на следећем:
- територија Лесковца ће се планерски и управљачки третирати као јединствен
водопривредни простор, са повезеивањем у регионални систем за обезбеђивање воде;
- у циљу рационалног коришћења воде и простора, проблеми заштите, уређења и коришћења
вода решаваће се интегралним вишенаменским системима; постоје две класе система:
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-

-

-

-

-

регионални системи за обезбеђивање воде за насеља и индустрије које троше воду
квалитета воде за пиће и речни системи коришћења, уређења и заштите вода; у снабдевању
водом приоритет се даје локалним извориштима, а недостајуће количине се обезбеђују из
великих регионалних система, која се ослањају на изворишта републичког значаја;
форсирати коришћење споро обновљивих подземних вода највишег квалитета, из дубљих
слојева, само за снабдевање насеља и оних индустија које захтевају воду квалитета воде за
пиће; подземне воде слабијег квалитета, из површинских слојева могу да користе
индустрије као технолошку воду и за потребе наводњавања за пољопривреду, уз
коришћење воде из речних система - где је то могуће;
кључни објекти за коришћење површинских вода - акумулације, штитиће се за ту намену;
при захватању воде за технолошке потребе из водотока мора да се спречи загађивање
водотока; у случају захватања из мањих водотока, потребне количине се обезбеђују
регулисањем протока у акумулацијама;
акумулације имају задатак да побољшавају водне режиме - да смањују таласе великих вода
и повећавају протоке у маловодним периодима;
планска рационализација потрошње воде и вишекратно рециркулационо коришћење
пречишћених вода је кључни стратешки захтев, који ће да се остварује кроз водопривредне
услове, сагласности и дозволе за коришћење вода;
одбрана од поплава ће се остваривати у оквиру интегралних речних система;
заштита квалитета вода ће се спроводити у оквиру интегралних система, применом
технолошких, водопривредних и организационо-економских мера; циљ је да се квалитет
вода највећег броја река одржава у I и II класи; технолошке мере - изградња постројења за
пречишћавањем отпадних вода - у складу су са принципом отклањања загађења на самим
изворима; водопривредне мере - повећавање малих вода наменским испуштањем чисте воде
из акумулација, посебно у маловодним периодима у топлом делу године; организационоекономске мере - подразумевају регулативу којом се онемогућава и економски
дестимулише загађивање вода;
при пројектовању објеката који могу утицати на квалитет вода мора се водити рачуна о
законској регулативи, при чему се мора узети у обзир да су крајњи реципијенти реке
Ветерница, Јабланица и Јужна Морава, које су сврстане у другу категорију; уколико се
укаже потреба за пројектовањем објеката који могу утицати на квалитет вода, повремених и
сталних водотока, а на којима РХМЗ Србије не врши узорковање речне воде, анализе
показатеља квалитета воде урадити стандарним методама за анализу вода и отпадних вода;
при изради пројеката хидротехничких објеката (регулације, мостови, пропусти, водозахвати
и друго) на рекама могу се користити релевантни хидролошки подаци са наведених
станица; уколико се укаже потреба за пројектовањем објеката на повременим и сталним
мањим водотоцима, а на којијима РХМЗ Србије не врши мерења и осматрања, хидролошке
прорачуне урадити методама које се примењују за хидролошки неизучене сливове;
сви водопривредни системи треба да буду оптимално уклопљени у еколошко, социјално и
друго окружење; мерама побољшавања водних режима морају се стварати повољнији
услови за развој водених и приобалних екосистема и обогаћивање биодиверзитета.

Јужна Морава код Грделице

Планински поток

Акумулација у Доњој Јајни
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2.1.4. Минералне сировине
Основни циљ коришћења минералних сировина јесте њихово планско и економично
коришћење уз примену адекватних мера заштите, како би се постигла већа ефикасност и
конкурентност на тржишту.
Оперативни циљеви коришћења минералних сировина су: 1) заштита и рационално
коришћење постојећих екплоатација; 2) спровођење истражних радова на изналажењу нових
минералнних сировина и рудних ресурса; 3) стимулисање детаљних геолошких истраживања и
отварања малих погона за експлоатацију сировина; 4) увођење стимулативних услова (ренте,
таксе), како би се створио повољан амбијент за улагања приватног капитала у истраживање и
експлоатацију; 5) поједностављење процедуре за добијање дозвола за истраживања и
експлоатацију.
Концепција коришћења минералних ресурса на подручју Просторног плана сагледаће
се кроз: даља истраживања резерви; санирање појава нестабилности и носивости тла; заштиту
фреатске издани од загађивања; пуну бригу о заштити животне средине и природе, применом
адекватних мера и најбољих доступних техника, а у складу са прописима који регулишу област
минералних сировина.
У погледу коришћења минералних ресурса у планском периоду посебан значај имаће:
- од рудних лежишта на територији Града Лесковца, појаве оловно-цинкане руде које су у
подручју Црвеног Брега (источно од Предејана) праћене златоносним пиритима;
- недалеко од Лесковца код села Доње Јајине, лежиште цигларске иловаче везано за речну
терасу; глине су мрке боје услед повећаног садржаја оксида гвожђа;
- у рејону села Мала Грабовница лежишта опекарске сировине ''Мала Грабовница'', као и
врло активно опекарско налазиште "Чекмин" у КО Чекмин;
- геолошки грађевински материјали - позајмишта шљунка, песка и глине; шљункови и
пескови су откривени на више места у алувијону Ј. Мораве, Пусте реке, Ветернице и др.
токова;
- недалеко од Вучја у реjону ''Равни Камен'' лежиште гранита на коме ће се отворити рудник
за експлоатацију и прераду гранита ''Равни Камен'', за обезбеђење годишње производње од
250.000 t у нарених 15 година.
У циљу привредног и друштвеног развоја, уз очување природних ресурса, неопходно је
извести инжењерскогеолошка истраживања и сеизмичка испитивања планског подручја.
Подаци и подлоге таквих истраживања треба да послуже као основа за улазне податке за израду
планске документације, за потребе просторних планова, урбанистичких планова као и пројекте
везане за конкретне објекте на овом подручју.
Будући развој сектора минералних сировина планског подручја подразумева:
- интензивирање и окончање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања;
- извођење детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта;
- коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних
концентрација минералних сировина;
- постизање услова за већу надлежност регионалне и локалне самоуправе у вођењу политике
сировинског комплекса;
- јачање еколошке и предеоне компоненте код експлоатације камена;
- инсистирање на рекултивацији простора после завршетка експлоатације.

Опекарско налазиште "Чекмин"

Прерада опекарске сировине у Грабовници

Позајмишта шљунка у Брестовцу
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2. 2. СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.2.1. Становништво
Основни циљ демографског развоја на подручју града Лесковца је заустављање пада
демографске виталности, смањивање и заустављање негативних демографских токова,
првенствено негативног природног прираштаја, неповољне старосне и квалификационе
структуре и негативне стопе миграција на релацији село-град.
Оперативни циљеви демографског развоја су: 1) успоравање и заустављање
негативних демографских процеса применом мера економске и социјалне политике; 2)
унапређење квалитета радне снаге и животних услова; 3) смањење незапослености; 4) смањење
емиграције млађег и високообразовног становништва, као и унапређење незадовољавајућег
нивоа формалног образовања одраслих ради отварања могућности за запошљавање; 5)
подстицање рађања и повратак дела становништва које се, нарочито 90-тих година прошлог
века, иселило са овог подручја и стимулисање насељавања младог и радноспособног
становништва; 6) равномернијни територијални размештај становништва у полицентричном
систему насеља.
Пројекција становништва рађена је уз помоћ математичких модела – аритметичке и
геометријске прогресије. На основу аритметичке и геометријске прогресије, приликом којих се
узима у обзир само тренд општег пораста-смањења броја становника на основу два пописа,
урађена је процена кретања броја становника до 2020. године. Веће вредности добијене су
израдом геометријске прогресије, с обзиром да је геометријски модел поузданији од
аритметичког, предлажу се процене броја становника по насељима и старосним групама
добијене овим методом.
Табела 2. Пројекције укупног становништва и великих старосних група на планском подручју
Подручје, тип и
заједнице насеља

Укупно
становништво

Град Лесковац
Урбана насеља
Сеоска насеља

161986
67976
94010

Лесковац
Лесковац са
приградским
насељима
Брестовац
Печењевце
Грделица
Вучје
Предејане
Разгојна
Орашац
Манојловце
Богојевце
Губеревац
Велика Грабовница
Стројковце
Мирошевце
Турековац
Белановце

62053
78725

8706
5399
8642
8344
3562
4352
2923
6154
4741
4020
4878
6608
5570
4386
2501

0-19

20-39

1991
42954
46003
19887
20735
23067
25268
Заједнице насеља
18222
19049
22913
24061

2316
1207
2642
2119
899
848
504
1493
1025
1031
1009
1564
1310
1078
599

2347
1421
2857
2223
1001
963
604
1689
1132
1071
1614
1821
1398
1152
641

60 и више

Индекс
старости

44325
18439
25886

28001
8762
19239

0,65
0,44
0,83

16800
21328

7845
10423

0,43
0,45

2384
1470
2584
2466
942
1191
925
1666
1343
1118
1157
1898
1596
1198
723

1622
1301
1559
1536
720
1350
890
1306
1241
800
1098
1325
1266
958
538

0,70
1,07
0,59
0,72
0,80
1,59
1,76
0,87
1,21
0,77
1,08
0,84
0,96
0,88
0,89

40-59
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Град Лесковац
Урбана насеља
Сеоска насеља

156252
68826
87426

Лесковац
Лесковац са
приградским
насељима
Брестовац
Печењевце
Грделица
Вучје
Предејане
Разгојна
Орашац
Манојловце
Богојевце
Губеревац
Велика Грабовница
Мирошевце
Турековац
Белановце
Стројковце

63185
79977

Град Лесковац
Урбана насеља
Сеоска насеља

147304
70240
77632

Лесковац
Лесковац са
приградским
насељима
Брестовац
Печењевце
Грделица
Вучје
Предејане
Разгојна
Орашац
Манојловце
Богојевце
Губеревац
Велика Грабовница
Мирошевце
Турековац
Белановце
Стројковце

65082
81377

8028
4463
9359
7716
2980
3688
2290
3371
4237
3970
4978
4675
4207
2172
6361

7343
3620
10217
7080
2449
3074
1751
1739
3744
3916
5090
3856
4018
1860
6100

2002
36060
41710
16769
19417
19291
22239
Заједнице насеља
15428
17938
19634
22760

1406
1591
1028
1174
2164
2495
1711
1954
609
754
672
769
361
474
1315
663
860
1043
903
1040
1094
1293
968
1075
971
1126
441
506
1429
1596
2020
27083
35532
12686
17439
14398
18046
Заједнице насеља
11750
16258
16566
21410

812
1663
1737
1352
397
520
250
1144
709
780
1196
694
865
315
1294

1037
952
2139
1696
552
600
363
237
953
1008
1013
805
1098
390
1380

42502
19909
22593

35108
12349
22759

0,97
0,73
1,17

18323
23013

11144
14570

0,72
0,74

1463
853
2489
2122
795
954
631
683
1058
973
1180
1239
1069
575
1657

1453
1408
2211
1929
822
1293
824
710
1276
1054
1411
1393
1041
650
1679

1,03
1,36
1,02
1,12
1,34
1,92
2,28
0,53
1,48
1,16
1,28
1,43
1,07
1,47
1,17

39679
22571
18083

50834
21652
29961

1,87
1,7
2,0

21119
25021

19793
21061

1,68
1,27

855
469
2389
1799
660
747
414
249
814
835
1206
938
943
447
1427

1287
1536
3247
2478
951
1233
757
363
1316
1427
1859
1547
1141
800
2179

1,58
0,92
1,86
1,83
2,39
2,37
3,02
0,31
1,85
1,82
1,55
2,22
1,31
2,53
1,68

Анализе и пројекције становништва по старосним групама у центрима заједнице насеља
показују промене у динамици и просторној редистрибуцији становништва. Процес старења
становништва наставиће се и у наредној деценији и брже ће се одвијати у сеоским срединама него у
граду. Индекс старости изведен за период 2002-2020. године показује да је становништво заједница
насеља и целе територије града Лесковца већ зашло у дубоку старост. Претпоставке о будућим
тенденцијама популационог развоја и размештаја становништва указују да ће у блиској будућности
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на простору града Лесковца озбиљно бити угрожене основне функције социјалног и економског
развоја. Не може се очекивати да ће без планског усмеравања развоја, доћи до спонтаног мењања и
преокрета у већ издиференцираној популационој динамици која ће утицати на даљи развој
становништва у граду и његовим приградским насељима, као и неизвесној демографској будућности
великог дела подручја Града Лесковца.
Процес опадања броја становника одвија се у већини насеља, једино Лесковац бележи
пораст услед механичког прилива становништва из сеоских средина града Лесковца и суседних
општина. Становништво стагнира у насељима у најближој околини Лесковца, док сва остала насеља
(сеоска) бележе опадајући тренд. Процес депопулације становништва у насељима је последица
њиховог положаја у односу на Лесковац, саобраћајне доступности, величине и постојећих услова
живота. Геоморфолошке карактеристике терена као и економски услови утицали су на тип сеоских
насеља као и на густину мреже насеља.

Старачко домаћинство Залужње

Уређено насеље Рударе

Модерно домаћинство Липовица

2.2.2. Однос градских и сеоских насеља и функционално повезивање насеља и центара
Основни циљ развоја је равномернији просторно-функционални развој територије
града Лесковца и формирање интегрисане мреже насеља кроз јачање улоге Лесковца као
регионалног центра, развој субцентара, формирање центара заједнице села.
Оперативни циљеви развоја и организације мреже насеља и центара су: 1) даљи развој
и јачање улоге Лесковца повећањем квалитета урбаних функција регионалног значаја, као
једног од центара јужноморавског развојног појаса Србије; 2) јачање улоге општинских
субцентара повећањем квалитета урбаних функција локалног значаја (Грделица, Вучје и
Предејане); 3) формирање центара заједнице насеља и њихово квалитативно повезивање са
насељима која им гравитирају; 4) стварање хијерархијски хомогеног система насеља и центара
са могућношћу добре просторне и функционалне интеграције; 5) заустављање процеса
депопулације, исељавања и старења становништва у већем броју примарних сеоских насеља;
6) изградња нових и реконструкција постојећих објеката јавних служби у центрима заједница
насеља; 7) побољшање опремљености инфраструктуре у насељима и међунасељском простору;
8) обнова села уз примену принципа одрживог развоја, већих технолошких квалитета и
организованости пољопривредне производње.
Концепција развоја мреже насеља на територији града Лесковца заснована је и
сагледана у оквиру: а) постојећег стања у насељској матрици Србије и мрежи насеља на
територији обухваћеној Планом; б) предложене функционално-хијерархијске структуре
центара у Просторном плану Републике Србије-предлог; и в) потреба будућег одрживог
полицентричног и територијално хомогеног и уравнотеженог развоја на националном и
регионалном нивоу. Лесковац се дефинише као центар националног значаја2, док се на
основу предложене категоризације функционалних урбаних подручја сагледава као
функционално урбано подручје (ФУП) од државног значаја3, што значи да су генеричке
У оквиру шестостепене категоризације, центри националног значаја чине трећу категорију. Осим Лесковца, ту
спадају и Суботица, Сомбор, Сремска Митровица, Зрењанин, Панчево, Лозница, Шабац, Смедерево, Крагујевац,
Ужице, Чачак, Краљево, Крушевац, и Врање
3
У функционална урбана подручја (ФУП-ове) од државног значаја, поред Лесковца, спадају и градови Чачак,
Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лозница, Нови Пазар, Панчево, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица,
Суботица, Ужице, Врање и Зрењанин у 2009. години, односно још и Кикинда, Јагодина, Пожаревац, Ваљево, Зајечар
у 2021. години.
2
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снаге са којима располаже такве, да је његов утицај и ван граница планског захвата (осим
Лесковца, у саставу ФУП-а су Лебане, Власотинце и Бојник). Следећи његову улогу и значај
Лесковца, основно концептуално опредељење је развој и креирање динамичног, виталног
урбаног средишта способног да подстакне урбану обнову и да импулс развоја у региону,
повећа рурално-урбану сарадњу и афирмише сопствене квалитете и предности. То
подразумева развој и усаглашавање просторно-функционалне матрице, разрешење
конфликтних интереса и развојних проблема у простору, као и јачање надлежности и
одговорности града за развој и уређење села у његовом административном и функционалном
окружењу.
Модел развоја мреже насеља заснива се на следећој насељској хијерархијској
структури:
I)
Град и регионални центар (1) – Лесковац;
II) Приградска насеља (11) - Доње Синковце, Доње Стопање, Горње Стопање, Винарце,
Рударе, Братмиловце, Бобиште, Мрштане, Доња Јајина, Шишинце и Кукуловце;
III) Општински субцентри (5) - Брестовац, Грделица, Вучје, Печењевце и Предејане
(варош);
IV) Центри заједнице села (10) - Разгојна, Турековац, Мирошевце, Велика Грабовница,
Манојловце, Орашац, Стројковце, Губеревац, Белановце и Богојевце;
V) Примарна сеоска насеља.
Општински субцентри (III) су са следећим гравитирајућим селима и подручјима:
- Брестовац са гравитирајућим селима: Липовица, Међа, Доње Бријање, Кутлеш, Шарлинце
и Драшковац;
- Грделица са гравитирајућим селима: Бистрица, Несврта, Ораовица, Грделица село,
Тупаловце, Козаре, Ковачева Бара, Виље Коло, Велика Сејаница, Дедина Бара, Бојишина,
Боћевица и Палојце;
- Вучје са гравитирајућим селима: Накривањ, Чукљеник, Бели Поток, Жабљане, Брза,
- Печењевце са гравитирајућим селима: Брејановце, Живково, Прибој, Залужње, Каштавар и
Чекмин;
- Предејане (варош) са гравитирајућим селима: Мрковица, Црвени Брег, Сушевље, Бричевље,
Предејане село, Кораћевац, Крпејце, Граово, Личин Дол и Ново Село.
Центри заједнице села (IV) су:
- Разгојна са гравитирајућим селима: Бабичко, Горња Локошница, Доња Локошница,
Грданица, Смрдан и Чифлук Разгојински;
- Турековац са гравитирајућим селима: Карађорђевац, Свирце, Доње Трњане, Горње Трњане,
Власе и Горње Синковце;
- Мирошевце са гравитирајућим селима: Дрводеља, Тодоровце, Славујевце, Игриште, Барје,
Калуђерце, Црцавац, Гагинце, Мелово, Оруглица, Равни Дел, Горина и Букова Глава;
- Велика Грабовница са гравитирајућим селима:Зољево, Загужане, Мала Грабовница,
Добротин, Мала Копашница, Велика Копашница, Тулово, Слатина и Падеж;
- Манојловце са гравитирајућим селима: Горње Крајинце, Доње Крајинце, Кумарево, Мала
Биљаница, Велика Биљаница, Јелашница, Рајно Поље, Горња Слатина, Доња Слатина,
Злоћудово и Номаница;
- Орашац са гравитирајућим селима: Градашница, Пискупово, Ступница, Јарсеново, Горња
Купиновица и Доња Купиновица;
- Стројковце са гравитирајућим селима: Шаиновац, Пресечина, Велико Трњане, Горња
Јајина, Паликућа, Радоњица, Горња Бунуша, Доња Бунуша и Бунушки Чифлук;
- Губеревац са гравитирајућим селима: Горњи Буниброд, Доњи Буниброд, Бадинце и
Жижавица;
- Белановце са гравитирајућим селима: Душаново, Петровац, Миланово, Карађорђевац и
Подримце;
- Богојевце са гравитирајућим селима: Дрћевац, Црковница, Ораовица, Голема Њива, Јашуња,
Навалин, Грајевце и Злокућане.
Концепција развоја мреже насеља, однос градског и сеоских насеља и функционално
повезивање насеља и центара, заснива се на следећим опредељењима:
- повећања приступачности - завршетак започетих и планираних инфраструктурних
коридора (коридор X) омогућио би ширу приступачност између функционалног урбаног
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-

-

-

подручја Лесковца и окружења, док би се изградњом, иновирањем и адаптирањем локалне
саобраћајне мреже постигла боља повезаност између Лесковца, субцентара, центара
заједница села и осталих сеоских насеља на територији обухваћеној Просторним планом;
обнове насеља - економска, физичка и социјална обнова сеоских насеља, првенствено
субцентара и центара заједнице села, је основ заустављања депопулације у руралним
срединама на територији града Лесковца и достизања вишег квалитета живота у њима;
повећања конкурентности - формирање производних кластер система, посебно у области
пољопривреде, као и привлачење нових технологија, подстицање развоја малих и средњих
предузећа и разних облика допунских делатности, нарочито у селима, омогућило би
заокруживање привредног процеса и повећало развојну перспективу ових насеља;
унапређења институционалних и људских капацитета.

Општински субцентар Вучје

Општински субцентар Брестовац

Општински субцентар Грделица

2.2.3. Организација јавних служби
Основни циљ развоја система јавних служби је побољшање квалитета живљења
грађана кроз подизање квалитета услуга и доступности јавних служби.
Оперативни циљеви развоја система јавних служби су: 1) даљи развој Лесковца, као
регионалног центра за развој јавних служби; 2) бољи развој објеката јавних служби у центрима
заједница насеља; 3) подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима,
адаптацијом и реконструкцијом постојећих објеката или изградњом нових; 4) успостављање
равнотеже у пружању услуга становништву града и руралних насеља; 5) увођење
комплементарних активности и пратећих садржаја, како би се повећала доступност јавних
служби грађанима из удаљених насеља.
У планском периоду концепција развоја заснивала би се у складу са критеријумима
датим у ППРС, циљевима развоја мреже насеља и посебним особеностима овог подручја.
Планирана мрежа јавних служби треба да обезбеди основне потребе становништва у насељима,
као и ширим просторним целинама, у складу са планираним нивоом насеља, односно његовим
функционалним значајем у мрежи насеља. Лесковац ће и даље остати најдоминантнији у
погледу планираног развоја јавних служби, тако да ће сва насеља са подручја општине и
убудуће бити ослоњена на њега за задовољење својих потреба, нарочито потреба за даљим
образовањем (средње и више школе) и специјализованим здравственим услугама. У осталим
насељима развој јавних служби је планиран тако да задовољи потребе насеља у односу на
њихов ниво у мрежи насеља, да задовољи захтеве рационалне организације и квалитета услуга,
а да функционисање насеља ипак подигне на виши ниво.
Планирани развој у области социјалне заштите подразумева да у наредном периоду,
уколико постоји интерес и економска основа, могуће изградити објекте за трајни смештај
старих лица као и домове за смештај деце без родитељског старања. Ови садржаји могу бити у
оквиру и јавног и приватног власништва, а локација може бити на целој територији општине,
односно тамо где надлежне службе утврде да је најпогодније.
Основне смернице за побољшање услова у образовању односe се на доградњу,
одржавање и инфраструктурно опремање предшколских и школских објеката, планирање и
доградњу рекреативних садржаја, као и опремање савременим наставним и другим средствима.
Због малог броја становника у примарним сеоским насељима, и даље су задржане подручне
основне школе од првог до четвртог разреда, а даље основно образовање ће се наставити у
центрима заједнице насеља. Све ове промене би морала да прати и реформа основног
образовања у смислу организације основних школа, обезбеђивање релативно приближних
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услова школовања за све ученике основних школа, подизање квалитета наставе и сл. Веома је
важно да се у наредном периоду у свим насељима омогући и организовање предшколског
образовања, нарочито година пре поласка у школу, и то ако је могуће у објектима у којима су
смештене школске просторије или у неким другим погодним објектима. Средњошколско и
високо образовање је и даље планирано у Лесковцу, Грделици и Вучју.
Развој здравствене заштите засниваће се на постојећој концепцији, која се састоји од
здравствених установа ранга Дома здравља, који се налазе у Лесковцу, Грделици и Вучју и
здравственим станицама, амбулантама и мобилним здравственим службама. Овако
организована примарна здравствена заштита просторно покрива целу територију града
Лесковца. Поред здравствених установа овог типа, у Лесковцу је општа болница са својим
службама. У наредном периоду, организација здравствене заштите првенствено ће зависити од
реорганизације здравствене заштите на државном нивоу, уз ширење мреже приватних
здравствених установа и мањих болница.
Постојање домова културе у насељима (неки су у веома лошем стању) није довољан
услов да се може сматрати да је ова област организована на потребном нивоу. Неопходно је у
наредном периоду одговарајуће ангажовање културних и других институција на квалитетној
организацији културних манифестација, одговарајућој презентацији, реклами на нивоу
општине и града, као и подстицање иницијативе да се и на локалном нивоу организују културне
манифестације и окупљања по различитим интересовањима и културним деловањима, како би
се ове манифестације одржавале на простору целе општине а не само у Лесковцу.
Развој физичке културе, која је у последње време доста занемарена, омогућиће се
изградњом спортских терена које свако насеље треба да има, бар у основном облику, а то су
отворени и уређени простори погодни за различите врсте спортских активности, са
минималним захтевима у погледу одржавања. Такође, важно је да се у планском периоду
реализује и изградња школских сала за физичко васпитање при већим основним школама, са
потребном опремом и по савременим стандардима. Средње школе обавезно морају имати
спортске објекте са свим пратећим садржајима и опремом по важећим стандардима.
Развој у области управе и државних органа засниваће се повећањем ефикасности рада
градских управа, преношењем надлежности са нивоа града на ниво центара заједнице насеља,
модернизација информационог система града и едукација запослених за прихватање праксе и
стандарда рада у ЕУ.

Основна школа у Добротину

Дом здравља у Мирошевцу

Месна канцеларија у Печењевцу

2.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТУРИЗАМ
2.3.1. Опште карактеристике привреде
Основни стратешки циљ је развој локалне економије коришћењем свих оних
расположивих потенцијала на планском подручју који обезбеђују формирање
конкурентне привреде, просперитет и препознатљивост, уз поштовање принципа
одрживог развоја.
Реализација основног стратешког циља је повезана са следећим оперативним
циљевима: 1) јачати имиџ града Лесковца као окружења који има здраву животну средину,
развијену свест о значају екологије, прихватању и примени еколошких стандарда у производњи
и пружању услуга; 2) убрзати процес реструктурирања и побољшања перформанси и
ефикасности лесковачке привреде; 3) постићи известан степен деконцентрације привредних
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активности из градског центра на остало подручје града; 4) развити и промовисати планско
подручје као предузетничку и иновативну средину, са повољним пословним амбијентом;
5) наставити развој квалитетног партнерства између јавног, приватног и цивилног сектора,
развијајући различите моделе сарадње; 6) подстицати убрзани развој међуопштинске и
регионалне сарадње, дефинишући заједничке интересе, приоритете, програме и пројекте.
Специфични стратешки циљеви за појединачне приоритетне области су:
- за развој пољопривреде и села: а) развој примарне производње у складу са
пољопривредном рејонизацијом, б) подизање стручности пољопривредних произвођача
кроз редовно информисање и едукацију; в) стварање услова за профитабилну и тржишно
усмерену производњу; г) унапређење организационих елемената (задругарства, откупа,
складиштења, пружања различитих стручних, едукативних и других услуга) и д) израда
педолошке карте, подизање нивоа продуктивности и смањења трошкова производње;
- за развој предузетништва и малих и средњих предузећа су: а) подршка и финансирање
развоја предузетништва, малих и средњих предузећа, породичних бизниса и кроз поступак
реструктурирања постојећих предузећа; б) успостављање ефикасне комуникације и
дугорочне сарадње између пословних субјеката/заједница и боље организоване градске
управе; в) подршка производњи, брендирању и продаји здраве хране уз примену
маркетинга; г) подршка развоју услужних делатности (прометно-складишних,
финансијских, послова са некретнинама, информатичким и др);
- за привлачење инвестиција су: а) припрема одговарајућих локација, зграда и
инфраструктуре за развој постојећих и отварање нових бизниса, имајући у виду земљишни
потенцијал у појасу коридора аутопута, али и могућности које пружа нови Закон
(конверзија права својине за приватизована предузећа и могућности давања попуста за
новоформирана); б) континуелно унапређење квалификација и способности локалне радне
снаге и прилагођавање потребама тржишта; в) успостављање повољног пословног
окружења; г) припрема маркетиншке стратегије и промоција општине у Србији и региону.
Концепција ка одрживом привредном развоју заснива се на коришћењу свих ресурса
који треба да обезбеде веће запошљавање, ефикаснију привреду, равномернији развој планског
подручја и заштиту животне средине. Основна развојна опредељења су: а) Промена привредне
структуре кроз: реструктуирање постојеће привреде кроз процес приватизације и отварање
нових МСП; специјализацију привредне структуре – од примарне до фазе финализације
производа на основу одрживог коришћења природног потенцијала (производња, откуп,
складиштење и прерада пољопривредних производа; шумарства и прераде дрвне масе, откупа,
складиштења и прераде биља, шумских плодова; коришћење водног потенцијала – речног за
развој хидроекономије а термоминералне за развој туризма, ширење пластеника, индустријско
коришћење, грејање; развој туризма и специјализованих видова туристичке понуде (транзитни,
еко, сеоски, манифестациони, спортско-рекреативни, бањски и др) и нових садржаја
(угоститељски, смештајни, прометни, сервисни, едукативни и др); развој услужног сектора – од
услуга највишег нивоа (информатичке, пословне, банкарске, финансијске, послови са
некретнинама, инжењерске, консалтинг, транспортне, складишне, сервисне и др), преко услуга
приватно - јавног партнерства у разним областима (културним, угоститељско-туристичким,
прометним и др), до услуга за свакодневне потребе становништва и других корисника простора
и б) Промена стратегије финансирања кроз: обухватање и активирање целокупног економског
потенцијала - јавног, приватног и личног, као и ангажовање формалног (локална и средства
инвеститора, средства Републике и др) и неформалног финансијског потенцијала (сиво
тржиште, дознаке из иностранства, штедња ''у кући'').
Развој области и грана од изразитог значаја на повећање запослености и бруто
друштвеног продукта: хемијска, фармацеутска, прехрамбена, дрвно-прерађивачка, метална и
машинска, текстилна и био индустрија; саобраћајна привреда (транспорт, складиштење,
сервиси и др); туризам и угоститељство; занатско-сервисне услуге; пољопривреда; шумарство и
ловство: трговина и промет и јавне услуге.
Формирање кластера у циљу јачања конкурентности привреде планског подручја.
Услове за формирање кластера имају следеће делатности: пољопривреда (повртарство,
воћарство, виноградарство, сточарство); индустрија (прехрамбена, био, хемијска, машинска и
др); туризам (транзитни, еко, сеоски, манифестациони, рекреативни и др); стручни заводи и
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институти, образовне установе и др.; финансијске институције (банке, осигурање, штедионице
и задруге) и прометно-услужне (трговинске, транспортне, складишне, сајам).
Основни елементи концепције организације активности у простору су:
- развој центра Лесковац - даље јачање привредне функције, развојем прерађивачке и друге
индустрије, грађевинских, саобраћајних и сличних услуга, потом комерцијалних и
пословно–финансијских услуга, формирањем опремљених локација (нових или старих) и
постизање вишег нивоа урбанитета. Истовремено, зона око Лесковца је погодна за
интензивирање пољопривреде – изградњу пластеника и стакленика;
- развој групе развијенијих центара Вучје, Грделица, Брестовац, Печењевце и Предејане
(варош) – на бази постојећих и нових капацитета, углавном везани за агропрераду (Вучје,
Брестовац), потом посебно стављањем у функцију и оживљавањем некада успешних
индустријских ,текстилних и дрвопрерађивачких, као и грађевинских фирми (Грделица),
као и коришћењем предности које проистичу из доброг саобраћајног положаја за развој
нових активности и функција (Брестовац, Грделица);
- развој руралних центара – постојећих и оних са исказаним иницијативама, али и реалним
потенцијалима за развој, као што су: а) Мирошевце, Турековац, Велика Грабовица,
Богојевце, Стројковце, Губеревац који располажу демографским потенцијалом (преко 1000
становника) односно Орашац, Разгојна, Манојловце, Белановце – са демографским
потенцијалом (од 500 до 1000 становника), иницијативношћу за покретање бизниса, али и
добрим положајем (близина Лесковца, коридора Х), б) насеља Дедина Бара, Д. Крајинце,
Жабљане, Међа, Миланово, Навалин, који имају мањи демографски потенцијал, одређене
иницијативе, пре свега везане за пољопривреду и прераду, и релативно добар положај
(Дедина Бара, Разгојна, Међа, в) насеља Јарсеново, Карађорђевац, Козаре, Свирце, који
имају лимитирани демографски потенцијал и мању иницијативност, и г) Виље Коло,
Несврта, Бистрица које немају демографски потенцијал (испод и око 100 становника), али
имају иницијативу за унапређење пољопривреде и шумарства. Наведена група насеља (а, б
и в) треба да постану својеврсни "инкубатори" развоја руралног подручја подстицањем
развоја предузетништва, породичног бизниса, малих и средњих предузећа., пружања
одређених услуга у функцији привреде (сервиси, откупне станице, ветеринарске и друге
услуге) и потреба локалног и становништва околних насеља;
- развој руралног подручја - поштовањем специфичности и функција појединих делова
руралног подручја у погледу могућности: развоја пољопривредне производње у складу са
пољопривредном рејонизацијом (ратарске, повртарске, воћарске, виноградарске и
различитих видова сточарске, органске производње) и прераде; експлоатације и прераде
дрвне масе и пратећих шумских производа (лековито биље, гљиве, и др); развоја туризма и
очувања природних вредности; експлоатације минералних сировина и заштите животне
средине; вишенаменске експлоатације водног и термалног потенцијала (хидроенергија,
рибарство, наводњавање, туризам и др), развоја и заштите.
Оцена очекиваних ефеката привредног развоја. Полазећи од реалних оцена затеченог
стања привредних активности на подручју града Лесковца на крају прве деценије XXI века
(према резултатима пословања које су исказали сви привредни субјекти - предузећа и
предузетници, који су исказали завршни рачун); пројекциона очекивања заснивају се на
одрживој и реалној процени будућих привредних кретања у светском и непосредном окружењу,
као и у самом привредном ткиву локалне економије града Лесковца. Уочавајући тенденцију да
се проблем смањења привредне запослености и пораста незапослености делом решава
повећањем броја запослених у пољопривредним предузећима, задругама и на индивидуалним
пољопривредним газдинстивма, као и делом порастом значаја руралне економије, посебно
предузетништва; уважавајући потребу за извесним степеном деконцентрације привредних
акативности из урбаног на рурално подручје града Лесковца, а у складу са концепцијом развоја,
очекује се да ће се:
- укупни пословни резултати, привредних друштава и предузетничких радњи који подносе
завршне рачуне, до 2020. године одвијати по просечној годишњој одрживој стопи од 4,8%
раста укупног прихода као последици раста запослености од 10 500 на 14 500 (по просечној
годишњој стопи од 3,2%) и пратеће продуктивности, као и раста основних средстава са 26
на 37 милијарди динара и пратећег раста ефективности употребе имовине (од 1,8%) што
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-

-

-

укупан народни доходак града Лесковца треба да доведе на ниво који је већ постигнут у
најуспешнијој предкризној 1989. години;
деконцентрацијом привредних активности из урбаног у рурално подручје града Лесковца
омогућити смањење структурног удела Лесковца као насељеног места за 5 индексних поена
код укупног прихода и сталне имовине, а за 10 индексних поена код укупне запослености,
што ће омогућити достизање двотрећинског учешћа урбаног дела локалне економије, (као
што је било у предкризној 1989. години), као и повећање и диверзификацију привредних
активности у руралном подручју (Вучје са околином, Грделица са оклином и
Брестовац/Печењевце са оклином) уз кумулативни раст од два пута;
просторна деконцентрација привредних активности усмерити једним делом у примарни
сектор (како кроз повећање примарне производње, пратећих прерађивачких капацитета
привреде и других услуга) као доминантних делатности руралног подручја, па ће се укупан
број запослених у пољопривредним предузећима, задругама и пољопривредним
газдинствима повећати за 1500 (са 15 189 у 2010. години на 16 778 у 2020. години), чиме се
делимично решава успостављен негативан тренд раста незапослености на читавом подручју
града Лесковца, који се не може решити успореним растом броја запослених у свим
осталим непољопривредним делатностима, како се пројекцијом резултата пословања овог
непољопривредног сектора показује (прерађивачка делатност, туризам, угоститељство и
друге услуге);
дислокацијом једног дела привредних активности на рурално подручје омогућити
квалитативније искоришћење пољопривредних и других примарних ресурса овог подручја,
кроз раст прерађивачког и предузетничког сектора, тако да ће удео непољопривредне
економије у односу на пољопривредну (од 22%) порасти за 14 индексних поена, и да ће се у
следећих 10 година приближи тренутном просечном стању у Србији (од 45%) и успостави
тренд за достизање европског двотрећинског просечног учешћа непољопривредне
економије, као услова за укупан развој целокупне економије града Лесковца и привреде
Лесковаца-као гравитационог економског центра јединице локалне самоуправе и
целокупног подручја Јабланичког округа.

Табела 3. Резултати затеченог стања запослености у 2010. г. и пројекционог резултата за 2020. г.
Врсте привредних сектора

Привредна друштва
Предузетничке радње које
немају завршни рачун
Пољопривр. и газдинства
Укупно

Укупно
2010.

Лесковац
2010.

10.584

9.223

Рурално
подручје
2010.
1.358

6.200
15.189
31.973

4.316
55
13.594

1.884
15.134
18.376

Укупно
2020.

Лесковац
2020.

14.479

11.154

Рурално
подручје
2020.
3.316

10.293
16.778
41.550

7.165
61
18.380

3.128
16.717
23.161

2.3.2. Пољопривреда
Основни циљ развоја пољопривреде јесте: одрживи развој пољопривреде уз рурални
развој и интезиван развој сточарства како у равничарском, тако и брдско-планинском
подручју.
Оперативни циљеви су: 1) усмеравање прераде у правцима који ће моћи да прате
стандарде Европске уније; 2) осигурање подршке одрживом развоју села, припремити
пољопривреду за интеграцију у ЕУ (пројекти за IPA програм); 3) помоћ задругама и
удружењима или већим произвођачима на обезбеђењу средстава и документације за отварање
објеката за примарну прераду производа на селу као и отварање сервиса и радионица;
4) стварање задовољавајућег квалитета живљења породичних пољопривредних газдинстава као
носиоца развоја руралног простора и свих његових вредности; 5) поспешивање и стимулисање
микроспецијализације у производњи; 6) подстицање одрживе и еколошке пољопривреде;
7) помоћ другим подручјима на ширењу нових култура за које постоје повољни услови, као што
су малина, купина, боровница - у вишим и јагоду и повртарске културе - у нижим пределима
итд; 8) развијање путне мреже, за повратак становништва на село и оживљавање
пољопривреде; 9) уз помоћ државних мера (субвенција и кредита) стварање повољнијих
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тржишних услова стимулише измену структуре у корист интензивнијих култура (поврћа и
воћа) и крмног биља.
Концепција развоја пољопривредне производње Лесковца у наредном периоду
подразумева прилагођавање конкретним условима и специфичностима подручја. Традиција и
услови су и до сада, на известан начин опредељивали произвођаче за гајењем култура, због чега
се ти услови и специфичности потенцирају и промовишу у званичан програм. У том смислу се
предлаже подела подручја на три рејона, који се разликују међусобно у више параметара, због
чега се и предлажу различити правци развоја.
Први рејон - рејон интензивне повртарске производње, обухвата равничарски део
града, односно налази се око Града и других већих насеља, углавном поред река са
равничарским лакшим и плодним земљиштем за организовање интензивне пољопривредне
производње, са пластеницима, стакленицима, повртарским биљем на отвореном и другим
високо акумулативним културама.
Рејон интензивне повртарске производње обухвата приградска, равничарска и
повртарска насеља. Подељен је на три подрејона који су мање-више слични и обухватају
следећа насељена места: у првом делу су Винарце, Д. Стопање, Залужње, Прибој, Живково и
Печењевце; у другом Турековац, Власе, Доње и Горње Трњане, Горње Синковце и Свирце и др;
трећи, моравски део обухвата насеља Бадинце, Горње и Доње Крајинце, Номаницу, Злоћудово,
Манојловце, Мрштане, Малу Биљаницу, Навалин, Богојевце и Кумарево, као и поједина насеља
вучјанског краја. Изостављена су насељена места где је доминантно насељеничко
становништво и то Бобиште, Братмиловце, Горње Стопање и Доње Синковце. Основна
карактеристика овог дела је мали, уситњен посед са просеком око 2 ha по домаћинству, односно
0,5 до 0,6 ha по становнику. У овом рејону је најмање необрађених површина. Присутан је
проблем недостатка земљишта за гајење поврћа и сточног биља, који произвођачи којима
недостаје земљиште превазилазе тако што узимају у закуп од извесног броја старачких
домаћинстава. Карактеристично је да се преко 70% обрадивог земљишта користи као оранице и
баште, врло су мале површине под ливадама и пашњацима, и мање под вишегодишњим
засадима. На овом подручју се због повољних агроеколошких услова и близине тржишта,
обавља интензивна пољопривредна производња, може се рећи најефективнија због пластеничке
производње, мада су прилично велике и површине под поврћем на отвореном. Од ратарских
култура највише се гаји кромпир, за рану и каснију потрошњу, затим кукуруз и пшеница, као и
легуминозне биљке. Овде је ратарство у функцији сточарства и повртарства, јер је поврће
главни извор прихода и стандарда овог дела становништва. Од 80-тих година XX века, у овом
рејону се постављају пластеници или такозване ''фолије'' различитих врста и модела. Са
повећањем стандарда постављају се ''стабилне фолије'' које су веће по површини, остају на
парцели више година, пружају повољније услове за рад и сигурнију заштиту поврћу, а у новије
време су са инсталираним и аутоматски програмираним, грејањем и осветљењем. Систем кап
по кап је присутан у пластеницима и на отвореном.
Поред поврћа у пластеницима се, последњих година налази и брзо шири још једна
култура, то је јагода. За сада су још увек мале површине у односу на поврће, али су са
тенденцијом ширења. Јагода је иначе дуго гајена култура на овом подручју, чак је и била
обележје Лесковца, али се сада и на отвореном налази на мањим површинама.
Помоћ произвођачима била би стварање повољнијих услова за привређивање и промет.
Локална самоуправа би требала да помогне својим иницијативама и помоћи око формирања
задруга, удружења, кластера и успостављања блиских веза и контаката са заинтересованим
предузећима у земљи или ван ње, уколико се укажу могућности. Посебно би било потребно
стимулисати различите врсте субвенција за оне произвођаче и предузећа која производе за
извоз. Такође, потребна је посебно организована служба за праћење тржишта и уговарање
послова.
Конкретан циљ у првом рејону је интензивирање производње, а мере и смернице су
помоћ у контроли квалитета и реализацији произведене робе. Помоћ у производњи би се
огледала у томе што би преко својих стручних служби организовала едукацију на промовисању
нових технологија, сорти и хибрида, раса у сточарству итд. У почетку би организацију тих
послова обављали и финансирали органи управе, а касније би то извршавале агенције,
удружења, која би се финансирала из тих услуга.
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Сточарство у рејону интензивне повртарске производње није у првом плану и није
добро развијено, ратарска као и сточарска производња су у функцији повртарства, тако да је
између свих области остварена чврста органска веза.
Под вишегодишњим засадима су релативно мале површине које се крећу од 3 до 6% од
укупне обрадиве површине, што је неупоредиво мање у односу на оранице и баште.
Други рејон – рејон ратарске, воћарске и виноградарске производње обухвата
средишњи део града. Ово је подручје на већој надморској висини, са мањим могућностима за
наводњавање, са површинама удаљнијим од градских тржишних центара, али са већом
предиспозицијом за гајење воћа и ратарских култура.
Други рејон има мање услова за високу интензивну повртарску производњу, док је
веома повољан за организовање ратарске и воћарско-виноградарске пољопривредне
производње и представља тзв. средишну зону града. Надморска висина се креће од око 300 до
600 m. Висина, као и агроеколошки услови чине повољан амбијент за постизање високих
приноса у ратарству, воћарству и виноградарству, мада има и површина поред речних
водотокова где могу да се гаје и повртарске културе. Да је ово прелазни део између
равничарско-низијског и брдско-планинског рејона, види се из бројних параметара. Поменуто
је да у равничарском рејону од укупно обрадивог земљишта оранице и баште чине 70 до 80%, у
трећем само 13 до 18%, а овде 50 до 60%. Такође, према површинама под ливадама и
пашњацима, представља средину између поменута два рејона. Али се истиче се по следећем:
има највећи проценат површина под вишегодишњим засадима, као и највећу просечну
површину по домаћинству и становнику (у низијском рејону је 2 до 2,5 hа по домаћинству и 0,5
до 0,7 hа по становнику, у овом је 4,5 до 5,5 hа по домаћинству, а 1,3 до 1,6 hа по становнику).
Како је средишни рејон прилично велики са својим специфичностима, према
географским и другим подацима могу се издвојити четири подрејона, од којих су два ратарска,
а два су више предодређена и оријентисана на воћарско-виноградарску производњу. Ратарски
делови су подручја око Брестовца (Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Липовица и др.) и
Губеревца (Горњи и Доњи Буниброд, Зољево, Тулово, В. и М. Грабовница, и др), а
виноградарско-воћарски су: источни део града, десна обала Јужне Мораве од Бабичког преко
Јашуње, Орашца до Рајног Поља, и вучјански део од Великог Трњана, Пресечине до
Мирошевца и Славујевца. Обзиром на приказано стање, на оријентацију у производњи,
традицију, природне услове и прерадне капацитете требало би наћи решења за већу и бољу
производњу гајених култура у овом рејону, а при томе је не треба суштински мењати, већ даље
поспешивати.
У ратарству би и убудуће требало да буду доминантне две водеће културе и то кукуруз
и пшеница. Подручје Брестовца, заједно са Печењевцем и околним селима, а сада и са
Богојевцем је водеће подручје у производњи кромпира. Присутна је дуготрајна традиција,
произвођачи познају свој посао и имају површине са квалитетним земљиштем. Последњих
година се производи велика количина кромпира која се слабо пласира. У области ратарства
настојања у будућности треба да буду на смањењу површина под житима и повећању површина
под легуминозама, због израженијег недостатка и проблема код набавке минералних ђубрива.
Поред вишегодишњих легуминоза, луцерке и детелине, препоручују се и једногодишње, као
што су грахорица и сточни грашак које би се повремено заоравале као зеленишно ђубриво и
тиме земљиште обогатило органским материјама и азотом.
Обезбеђење сточне хране је један од приоритета, обзиром на то, да је у другом рејону,
веома развијена сточарска производња, којој погодују природни услови. Велики број
домаћинстава је са квалитетним говедима, а самим тим на овим подручима је највећи број
објеката за тов јунади, тов свиња, оваца, као и објеката за прераду млека. Друга два подрејона,
са доминантном воћарско-виноградарском производњом такође располажу са квалитетним
сточним фондом.
Други рејон је подручје са познатим виноградарима и воћарима. По питању
виноградарства одавно је познато бабичко виногорје са Разгојном и Лакошницом, мада су
познати и виноградарски крајеви Дрћевац, Орашац и Рајно Поље. Још један познат
виноградарски крај на подручју плана је део бивше грделичке општине, села Велика Сејаница,
Ковачева Бара и Козаре, где је подигнут винарски подрум капацитета 50 вагона. И у овом
подрејону има доста воћа, али је по воћарству ипак познатији такозвани вучјански крај. Од
формирања комбината ''Поречје''-Вучје постао је центар воћарске производње, нарочито
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вишње, с обзиром на велики утицај ''Поречја'' преко производње садног материјала, едукације и
прерадних капацитета. Такође је са својим кооперантима познати произвођач крушке, а и
осталог воћа, које је дуго година извожено у Италију и Грчку
Виноградска, поготову воћарска производња достигла је 80-тих година XX. века
највећи домет, када је Европа тражила јагоду лесковачког квалитета. У то време изграђени су и
огромни прерадни капацитети у којима је откупљивано и смештано преко 2000 вагона вишања,
јагода и малина. Почетком XXI века у многоме су умањене површине, приноси и квалитет ових
производа. У последњих неколико година прерадни капацитети, који су у међувремену
променили власништво, као и нови капацитети повећавају своју активност на обезбеђењу
квалитетног садног материјала јагоде, као првог услова за високу производњу. Због тога се
површине под јагодом повећавају, док код вишње стагнирају или опадају. Изузетан проблем,
можда најкритичнији, су тржиште и цене, те би у том смислу и активност локалне самоуправе,
преко својих институција на формирању удружења била добра и реална. У наредном периоду
треба стимулисати подизање нових засада под ситним воћем. Мере и смернице су и у рејону
ратарске, воћарске и виноградарске производње помоћ произвођачима око реализације.
Погодност је што су већ изграђени извесни капацитети за топлу прераду воћа, тако да се може
очекивати веће интересовање за подизање воћњака под крушком и јабуком. Дакле, активирање
прерадних капацитета хладњача, подрума, топле прераде воћа и проналажења одговарајућег
тржишта стимулисало би велики број произвођача на подизање већих површина под воћем и
виновом лозом.
Трећи рејон – рејон органске производње и сточарства, обухвата брдско-планинско
подручје, удаљено од града и саобраћајница, са надморском висином од 700 до 800 m, погодно
за организовање органске производње, и то извесне варијанте тзв. алтернативне или
модификоване органске производње.
У оквиру рејона се налазе подручја Барја и Оруглице, подручја око Грделице (Палојце,
Кораћевац, Бистрица, и др) и око Предејана (Крпејце, Мрковица, Сушевље, Бричевље, и др). За
потребе поспешивања пољопривредне производње овог рејона би требало да се сачини програм
и принципи за тзв. модификовану органску производњу, која би представљала оптимално
решење између органске и конвенционалне пољопривредне производње. Разлози су ти што се у
овом рејону, нарочито на подручју Оруглице и Предејана са класичном конвенционалном
производњом, са вишом технологијом, минералним ђубривима и пестицидима, одавно
престало, а на неким површинама се није ни одвијала. То су крајеви где се пољопривредна
производња врши скоро стихијски без организације. Повољно је то да загађивача скоро да
нема. На подручју трећег рејона би било пожељно основати организацију/институцију, која би
покренула поступак за регистрацију неког дела ових подручја, према Програму, за производњу
хране по одредбама Закона о органској производњи. Културе и производи који би могли да се
гаје и откупљују су пре свега плодови из воћарске производње из постојећих воћњака, јабуке,
крушке и шљиве, малине и др, уз подизање нових засада са тзв. ситним воћем, за шта постоје
изванредни услови, а то су јагода, малина, рибизла, боровница и др. Иако на тржишту има
довољно кромпира, кромпир са ових подручја, декларисан као планински кромпир сигурно би
имао тржиште и купце. Такође, на овим теренима услови за производњу ражи и овса су веома
повољни. Уз организовање откупа, могуће је обезбеђење довољне количине печурака,
боровница и других шумских плодова и лековитог биља, као и организовање пчеларства.
Основна концепција одрживог развоја пољопривреде подразумева:
- одрживи развој свих грана пољопривреде: повртарства, ратарства, сточарства, воћарства,
виноградарства, узгоја лековитог биља, гајење цвећа и расада, пчеларства, органској
производњи и хране дефинисаног географског порекла; акценат је на микроспецијализацији
у производњи и у ширењу нових култура за које постоје повољни услови, интензивна
пољопривреда: повртарство и ратарство у првом, воћарство, ратарсво и сточарсво у другом
рејону и сточарство и органска производња у трећем рејону;
- унапређење и повећање обима и капацитета пољопривредне производње и прераде, уз
модернизацију пољопривредне инфраструктуре у циљу бржег и савременијег развоја
пољопривреде на подручју града; омогућити прераду у сваком домаћинству, индивидуални
произвођач-привредник, чиме се затвара круг и умањује зависност произвођача од
откупљивача;
- развијање пољопривредне инфраструкуре које ће осигурати и пружити извесну
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-
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-

-

-

гаранцију произвођачима за пласман пољопривредних производа, то су: млинови, силоси,
хладњаче, капацитети за прераду воћа и поврћа, пијаце, радионице за механизацију и др;
унапређење градских административних услуга у подршци пољопривредних
произвођача и унапређења квалитета остваривања права; едукација и обука
индивидуалних произвођача, развој удружења и кооператива, уз формирање
специјализованих агро-бизнис центара у пољопривредном сектору у циљу унапређења
производње;
удруживање произвођача ради остваривања интереса и заштите, како у смислу набавке
репроматеријала тако и реализације својих производа; упоредо са формирањем задруга и
других облика удруживања требало би сачинити предлог за формирање стручних служби за
непосредну сарадњу са индивидуалним произвођачима, поред служби у примарној
производњи и преради у садашњим условима, формирање или реорганизација службе за
контролу квалитета производа у промету, у продавницама и пијацама; због тога се
предлаже формирање једне референтне лабораторије за контролу и преглед животних
намирница; контрола би била перманетна, а узети узорак хране, воћа и поврћа би се
испитивали врло брзо;
више пажње посветити конкурентности пољопривредних производа; тржишно
оријентисана и конкурентна пољопривреда као једна од развојних шанси која подразумева
координирано деловање свих актера са посебним освртом на модернизацију,
стандардизацију и брендирање;
даљи развој индустријских капацитета за наставак обраде пољопривредних производа до
готових финалних производа спремних за тржиште, као и развој мале привреде и
терцијарних делатности у свим насељима, водећи рачуна да се не умањи површина под
пољопривредним земљиштем, предлог коришћење постојећих напуштених капацитета браунфилд инвестиција;
стимулисање предузетништва и јачање предузетничког духа у руралним подручјима,
коришћењем локалних потенцијала у циљу оживљавања села и задржавања младих;
уз помоћ државних мера (субвенција и кредита) стварање повољнијих тржишних услова
стимулише измену структуре у корист интензивнијих култура (поврћа и воћа) и крмног
биља;
развој допунских делатности у циљу оживљавања руралних подручја, у трећем и
местимично у другом рејону, као што су туризам, стари занати, трговина и сл.

Рејон интензивне пољопривреде
–пластеници у Бадинцу

Традициолнално сушење паприке у
Лакошници

Виногради ''Навип-Плантаже''

2.3.3. Индустрија
Основни циљ развоја индустрије је савремена просторна организација индустрије,
сагласно принципима одрживог развоја, засноване на локалним ресурсима, високом
стандарду производње, квантитету и континуитету, усмерену ка извозу.
Оперативни циљеви развоја индустрије су: 1) превазилажење девастираности
привреде/индустрије убрзавањем процеса реструктурирања предузећа и осавремењивањем
производних програма (еколошки прихватљиви, економски оправдани, енергетски ефикасни);
2) повећање запослености у сектору МСП путем развоја нових и приватизацијом постојећих
предузећа; 3) имплементација знања и иновативних технологија у производне циклусе;
4) стварање услова за формирање савремених локационо-организационих форми
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(индустријских зона, индустријског парка, пословног инкубатора, иновационог центра,
кластерско повезивање) као ефикасних инструмената за подстицање развоја МСП;
5) укључивањем еколошке компоненте као интегралног дела секторског (програмског) и
просторног развоја индустрије; 6) ублажавање територијалне неравномерности кроз
децентрализацију индустријског развоја.
Концепција одрживог развоја индустрије на планском подручју подразумева:
- стварање савремене индустријске структуре са високим уделом знања и технологије, али и
радноинтензивних сегмената; конкурентне области индустрије наглашене у Стратегији
одрживог развоја општине Лесковац (2002.) су: прехрамбена, хемијска са фармацеутском,
биоиндустрија, дрвна индустрија, затим металска, машинска и текстилна индустрија;
- реиндустријализацију Лесковца и мањих развојних центара-субопштинских центара;
- јачање јавно-приватног партнерства у ангажовању капитала и знања;
- јачање конкурентности с аспекта: конкурентности производа (квалитетом, дизајном,
маркетингом и др) и конкурентности простора стварањем стимулативног амбијента и
савремених локационих форми индустрије за привлачење инвестиција;
- равномернију територијалну структуру индустрије и МСПП изражену полицентричним
моделом развоја локалне економије развојем постојећих центара и интензивирањем развоја
насеља на руралном подручју кроз: дисперзан размештај капацитета, развој
диверзификоване руралне економије (поред примарне пољопривредне производње развој
различитих фаза прераде и комплементарних услуга – сервисних услуга, различитих видова
туристичке делатности, водопривреде, шумарства, спортских и културних активности и др)
уједно усмерене ка креирању идентитета мањих просторних целина;
- реактивирање зона/комплекса/локалитета који су ван функције као браунфилд локације и
формирање нових гринфилд локација;
- развој разноврсних малих производно-прерађивачких капацитета у функцији примарне
обраде пољопривредних и других производа у руралном подручју (сушаре за воће, поврће и
шумске плодове, млекаре, сабирни пунктови за лековито биље, производња пића, погони за
прераду кромпира, стругаре, ћумуране и сл);
- постизање вишег степена интегрисаности планског подручја кроз: јачање кохезије на
локалном нивоу стварањем локалне структуре привреде сагласно расположивим
потенцијалима средина (људским, просторним, социјалним, економским и др); повезивање
насеља формирањем мреже малих развојних центара на бази комплементарности
производних и услужних функција; умрежавање са Лесковцем као носиоцем (инкубатором)
развоја на планском подручју; и интегрисање Лесковца у мрежу индустријских центара на
регионалном/националном нивоу.
Територијални развој индустрије и МСП усмераваће се у:
- разноврсне просторне моделе локације индустрије и привреде у Лесковцу, индустријском
центру средње величине;
- индустријске зоне у мањим индустријским центрима Грделица, Брестовац и Вучје;
- предузентичке зоне и локалитете у насељима Печењевце, Манојловце, Предејане,
Стројковце и Доњи Буниброд;
- локалитете у сеоским насељима исказаног интереса за смештај малих производних,
услужних капацитета базираних на коришћењу локалних развојних потенцијала.
Сагласно Изменама и допунама ГП Лесковца (2010), просторна дистрибуција
индустрије и привреде у целини у Лесковцу одвијаће се у неколико привредних
(индустријских) зона: 1) северну (64,1 ha), 2) источну (254,1 ha), обе инфраструктурно
опремљене са браунфилд и гринфилд локацијама, 3) јужна зона (110,0 ha) и 4) складишнодистрибутивну зону на северном правцу са дистрибутивним центром за пољопривредне
производње и прехрамбеном индустријом (99,93 ha). Као инструмент подршке развоју малих и
средњих предузећа и предузетништва неопходно је формирање пословног инкубатора у
Лесковцу. Могућност превођења зона у индустријски парк као савремени модел просторне
организације привреде, биће могућ након дефинисања правног оквира о индустријским
парковима.
У мањим индустријским центрима Брестовац, Грделица и Вучје примарно је
реактивирање запуштених индустријских зона/комплекса текстилне, металске и прехрамбене
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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индустрије у којима процес реструктурирања није завршен, уз унапређење инфраструктурне
опремљености и већег степена искоришћености простора. Могућности формирања нових
привредно-индустријских зона постоје у у Брестовцу на регионалном путу Ниш-Лесковац, у
Грделици уз саобраћајницу Грделица - Ораовица у близини планиране петље на Коридору X, а
у Вучју дуж саобраћајнице ка Лесковцу, и др.
Формирањем предузетничких зона и локалитета (око 5 ha) у насељима израженог
развојног потенцијала у погледу радне снаге, сировинске основе, изграђености мањих
капацитета производно-прерађивачких и услужних активности, повољног положаја у односу на
магистралне и регионалне путне правце, створиће се услови за интензивирање развоја МСП и
предузетништва у руралном подручју (Печењевце, Манојловце, Предејане, Стројковце и Доњи
Буниброд). У просторно-привредној структури посебно се издваја пољопривредноиндустријска зона у близини насеља Турековац (кланична индустрија ''Месокомбинат-промет''
и хладњача "Зондер-дукс" су у функцији, док фарма не ради) са значајним развојним
могућностима.
Локалитети за смештај малих производних капацитета, објеката за складиштење и
прераду локалних сировина (пољопривредних, шумских нуспроизвода, прерада дрвета) и
комплементарних услужних делатности у функцији туризма, услуге пољопривреди,
водопривреди и сл. (површине око 2 ha) предвиђају се у следећим центрима заједнице насеља:
Разгојна, Мирошевце, В. Грабовница, Орашац, Губеревац, Белановце, Богојевце, Миланово, као
и у насељима у којима је исказан интерес за интензивнији развој и диверзификацију руралне
економије: Накривањ, Кумарево, Тулово и др. Функционисање мањих привредних објеката на
појединачним локацијама у оквиру горе поменутих насеља и у другим насељима и у оквиру
сеоских домаћинстава не сме угрожавати животну средину и мора бити сагласна правилима
уређења земљишта и грађења.

Турековац

Живково

Стројковце

2.3.4. Шумарство и ловство
Основни циљеви газдовања шумама су: а) трајност газдовања, односно шумске
производње; б) максимална производња у шумарству; и в) унапређење општекорисних
функција шума.
Оперативни циљеви газдовања шумама су: 1) биолошко-узгојни: који обезбеђују
стално повећање прираста и приноса, односно највећу производњу масе најбољег квалитета и
вредности, коришћењем еколошких циљева; 2) производни: који утврђују перспективну
могућност производње шумских производа утврђених по сортиментима и количини, за
подмирење потреба индустрије за прераду дрвета и осталих потрошача. Осим производње
дрвних сортимената у производне циљеве спада и производња других производа-производња
семена и садног материјала, узгој дивљачи, производња осталих шумских производа и др;
3) технички: који обезбеђују техничке услове за остварење напред наведених циљева (изградња
и одржавање шумских саобраћајница и других објеката, опреме и сл); 4) општекорисни: који
проистичу из законски одредби и заштитно-регулационе и социјалне улоге шума; 5) јачање
научне функције шума; сарадња, комуникација и истраживање и промоција у шумарству;
6) заштитни циљеви шума: заштита од човека (бесправне сече, противправно присвајање и
коришћење осталих, по шуму штетних активности), заштита шума од пожара, откривање,
праћење и сузбијање фитопатолошких узрочника важнијих биљних болести, откривање,
праћење и сузбијање штетних инсеката; 7) узгој, заштита и коришћење племените крупне и
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ситне дивљачи, као и узгој рибе на језерима, рекама и напуштеним шљунчаним позајмиштима;
8) повећање и обогаћивање рибљег фонда риболовног подручја.
Концепција развоја шумарства подразумева одрживо коришћење, гајење и негу шума,
које се остварује кроз примену читавог низа мера. Мере за остварење општих и посебних
циљева газдовања шумама деле се на оне: узгојне природе, уређајне природе и остале мере,
односно (специфичне мере за поједине састојине или комплексе утврђене основном наменом).
Основне мере за остваривање циљева газдовања шумама узгојне природе су: избор
система газдовања, избор узгојног и структурног облика гајења, избор врсте дрвећа и размера
њихове смесе, избор начина сеча обнављања и коришћења и избор начина неге састојина.
Мере уређајне природе значајне за ово шумско подручје јесу дужина опходње у
једнодобним шумама, пречника сечиве зрелости и оријентационе запремине у разнодобним
састојинама букве, одређивање дужине подмладног раздобља, одређивање конверзионог
раздобља у изданачким шумама и реконструкционог у девастираним састојинама, избор
периода за постизање оптималне обраслости и дужина уређајног раздобља.
Поред наведених мера узгојне и уређајне природе, које се прописују код газдовања
шумама, могуће је предвидети и неке друге мере, чију примену захтевају разне специфичне
намене појединих делова шума, као и одговарајућих мера неге које имају експериментални
карактер итд.
Посебне мера заштите за заштићена подручја се односе пре свега на следеће:
постављање табли са знаком за означавање заштићеног природног добра, постављање табли
упозорења и забране у вези са недозвољеним и угрожавајућим активностима, обележавање
спољне границе заштићеног природног добра и зона заштите. У научно истраживачке сврхе,
приступ у објекат је могућ уз дозволу предузећа, док је слободан приступ забрањен.
На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева
газдовања и могућности њиховог обезбеђења израђују се планови будућег газдовања. Основни
задатак израђених планова газдовања је да у зависности од затеченог стања омогуће подмирење
одговарајућих друштвених потреба и унапређивање стања шума као дугорочног циља.
Снимањем и анализом затеченог стања састојина истовремено су оцењене потребе и
могућности примене шумско узгојних радова у наредном уређајном раздобљу, а у циљу
поправке затеченог стања састојина.
План гајења у државним шумама обухвата следеће мере: план обнављања - 1169,77 hа,
план подизања нових шума - 306,80 hа, план неге шума – 10 802,50 hа.
План гајења у приватним шумама обухвата следеће мере: план обнављања - 95 hа, 25%,
план подизања нових шума - 33,50 hа, укупно 1399 hа, односно 38,3% од укупне површине
града Лесковца, план неге шума - 1304 hа, односно 28,2%.
Укупно план гајења за град Лесковац приватне и државне шуме: план обнављања1264,8 hа, план подизања нових шума - 340,3 hа, укупно 36962,8 hа, односно 36% од укупне
површине града Лесковца, план неге шума – 12 106,5 hа.
План коришћења састојина у мањем делу (површински) по обиму је везан за потребе
обнављања шума, а у већој мери за прореде као основне мере неге. За државне шуме план сеча
је 36 070 m3 (сеча обнављања 846 m3 и проредна сеча 35 224 m3); за приватне шуме, план сеча је
16 400 m3 (сеча обнављања 4650 m3 и проредна сеча 11 750 m3). Укупно план сеча за град
Лесковац приватне и државне шуме - 52 470 m3.
У погледу сакупљања споредних шумских производа, неопходно је стварање услова
за складиштење и откуп, али и пласман, при чему се мора водити рачуна о њиховој заштити у
складу са законом.
У циљу спречевања даљих бесправних сеча које су нарочито изражене у пограничном
подручју са АП Косово и Метохија, предлог мера и активности је: ЈП "Србијашуме" и здружене
снаге безбедности - ЗСБ (МУП Републике Србије и Војска Републике Србије) треба да појачају
активности на заштити шума дуж административне линије са границом АП; спровођење
заједничких акција контроле на терену са представницима ЗСБ; утврђивање локалитета на
којима су вршене бесправне сече, као и обавештавање надлежних институција.
Приликом планирања изградње мреже саобраћајница потребно је пројектованом
мрежом отворање шума које имају велику транспортну дистанцу привлачења, а нарочито шума
са богатијим сечивим етатом и квалитетном дрвном масом. Такође, потребно је постићи
равномерност будуће мреже са циљем да се обухвати што већа површина, са минималном
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дужином комуникација. У дугорочном планирању морају се обухватити, не само извоз дрвета,
већ и све остале значајније функције и начини коришћења потенцијала шума и шумског
подручја у целини. Неопходно је израдити план изградње шумских комуникација које ће у што
већој мери, задовољити напред изнете принципе.
Ловство развијати адекватним мерама, а пре свега појачаном заштитом од криволова,
сузбијање предатора и побаљшање мера на гајењу, унапредити (повећати) бројност и укупне
капацитете ловне привреде, поспешујући развој ловног туризма.
Неопходно је предузети читав низ веома значајних мера које ће у многоме допринети
повећању и обогаћивању рибљег фонда риболовног подручја, као што су: трајна забрана лова
заштићених и угрожених врста уз стриктно поштовање и спровођење Наредбе о установљавању
ловостаја за поједине врсте риба на рибарском подручју или на деловима рибарског подручја и
о забрани лова риба које немају прописану величину и других нормативних аката који се
односе на ову проблематику; забрањен је спортски риболов свих рибљих врста (салмонида и
ципринида) током целе године у времену од 21 до 3 часа; предлог за установљавање ловостаја
за поједине врсте риба на риболовној води или на делу риболовне воде могу подносити
кориснисци рибарских подручја надлежном министарству; забрањује се лов примерака
одређених врста риба чија је дужина испод минимално дозвољене дужине. Риба уловљена за
време ловостаја за ту врсту рибе, као и риба чија је дужина мања од дужине одређене овом
наредбом, мора се одмах вратити у риболовну воду на месту улова.
Посебне мере које треба спроводити на овом рибарском подручју су: проглашење
природних плодишта и забрану риболова у њима и адекватна заштита и чување; заштита
акватичних организама којима се рибе хране подразумева активну заштиту водотокова и
акумулација од било каквог облика загађивања и деградације, а који могу да доведу до промене
њиховог еколошког статуса; и током године вршење контроле дневног улова; у водотоку Јужне
Мораве, са предвиђеним забраном лова речне мрене у циљу природног обнављања популација
наведених врста; дозвољен лов бабушке, цверглана, сунчице, толстолобика и евентулано
других алохтоних врста на целом подручју и у свим екосистемима, без икаквог ограничења, сем
лова недозвољеним начинима и средствима, којима се подразумевају; на акумулацији ''Барје''
контролисање прописаног дневног улова, посебно спречавање лова смуђа испод минималне
дужине тела од 40 cm и деверике испод законски прописане минималне дужине; уз сагласност
надлежних органа забрана вађења песка и шљунка на местима која су природна плодишта риба
посебно из Јужне Мораве; правовремено реаговање у случају пресушивања или отицања
плавних површина које су богате рибом, посебно на забареним теренима поред Јужне Мораве у
зони изградње аутопута; остварити договор са одговорним лицима из ЈП „Водовод Лесковац“
да се вода из акумулације ''Барје'' не испушта нагло у време мреста риба (смуђа, деверике и др);
забрана самоиницијативног и нестручног порибљавања свих вода; куповина рибе за
порибљавање искључиво од познатих произвођача и уз строги надзор стручног тима.
На планском подручју поред регистрована два пастрмска рибњака на Јелашничкој реци,
изнад села Јелашница, планира се изградња мањих рибњака у Новом Селу (уз Рупску реку) и у
Великој Грабовници.

Пошумљавање чистина- акција
ЈП ''Србијашуме''

Дрвни сортименти- огревно дрво,
планина Остроѕуб

Срнећа дивљач на ловишту на
Кукавици

Производња млађи поточне пастрмке и евентуално других врста салмонида била би од
великог значаја и користи и за овај узгој постоје природни потенцијали (довољно воде
потребног квалитета), као и велики број рибњака за узгој калифорнијске – ружичасте пастрмке.
Потребно је из рибњака, који поред базена за одгој конзумне пастрмке има и сопствено
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мрестилиште (погодан је рибњак у горњем току Власине и рибњак на реци Врли, који је некада
производио охридску пастрмку за порибљавање Власинског језера.) уз помоћ стручњака
организовати узгој млађи поточне пастрмке. Ова мера била би од велике важности јер би се
тиме обезбедило довољно аутохтоне млађи пастрмке за континуирано порибљавање овог
подручја.
2.3.5. Туризам
Основни циљ развоја туризма на територији града Лесковца јесте обједињавање
туристичке понуде засноване на потенцијалима за развој туризма, као и њено
укуључивање у регионалну туристичку понуду.
Оперативни циљеви развоја туризма су: 1) формирање туристичких центара целина
(зона, рејона, комплекса); 2) валоризација туристичких потенцијала у складу са трендовима
тражње на регионалном и националном нивоу; 3) увођење савремених стандарда квалитета
услуга у туристичкој понуди; 4) функционално повезивање туризма са комплементарним
делатностима; 5) подстицање привредног развоја, запошљавања и квалитета живота
становништва.
Концепција развоја туризма је усмеравање Лесковца ка еколошки здравом, привредно
конкурентном и атрактвином амбијенту, уз заснивање на предностима подручја Просторног
плана, као што су: геостратешки положај и приступачност, природни потенцијали (очуване
планине, шуме, рурална подручја, плодно земљиште), створене вредности (археолошко и
архитектонско наслеђе, традиционално градитељство), манифестације, гастрономија (аутохтона
јела и пића) људски потенцијал и др.
Основна концепција одрживог развоја туризма подразумева издвајање макротуристичке зоне Лесковац, и унутар ње два рејона:
- Лесковачки рејон предодређен за туризам заснован на културноисторијским,
манифестационим, едукативним, пословним активностима; у оквиру овог рејона истичу се
три комплекса: градски центар са непосредном околином (ЛР1), комплекс са значајним
природним и антропогеним потенцијалима - Бабичка гора и Јашуњски манастири (ЛР2), као
и транзитни комплекс уз коридор аутопута Е-75 (ЛР3);
- Кукавичко-Грделички рејон, који се заснива на едукативном, манифестационом,
конгресном, излетничком, рекреативном, спортско-рекреативном, викенд и другим
видовима туризма; овај рејон такође има три комплекса: Кукавички (КГР1) комплекс са
значајним природним и антропогеним потенцијалима, комплекс са значајним воденим
акумулацијама (КР2) и грделички са значајним природним и потенцијалима – Грделичка
клисура и транзитним уз коридор аутопута Е-75 (ГР3).
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 - школе природе и школе у природи, еколошки кампови,
екскурзије, стручни и студијски боравци за одрасле; највише је заступљен у оквиру
заштићених природних добара (Зеленичје, подручје око Јашуњских манастира),
природних вредности (Грделичка клисура, кањон Вучјанке), као и заштићених културних
добара (археолошки парк Хисар, Црква Св. Петке у Рудару, Црква Св. Петке у Кумареву,
Црква Св. Тројце у Лесковцу, Музеј текстилне индустрије у Стројковцу, Скобаљић град и
др); заступљен је у свим рејонима, нарочито у ЛР2, КР1, КР2 и ГР3;
2.
спортско–рекреативни - који ће се ослањати на досадашњу традицију града и спортско
рекреативне активности, али и на потенцијале развоја (бициклистичке туре, развој
коњичког спорта); идентификоване су две групе основних структура у простору које су
намењене спорту и рекреацији: 1) спортски комплекси у којима доминира зеленило, као
што су веће јавне парковске шумске површине, површине излетишта, које не изискују
посебно изграђене или опремљене површине и објекте, а употпуњене су трим стазама,
стазама за шетњу и вожњу бицикала, дечјим игралиштима, плажама, површинама за
одмор, камповање и евентуално игралиштем за мале спортове и сл; ту спадају ловишта,
пикник пољане и сл; ради се обично о већим или врло великим комплексима земљишта;
могући локалитети су: Горња Јајина, Рударе, Стојковце, Барје, Предејане, Слатина,
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3.

4.

5.

6.

7.

Губеревац, Орашац, Разгојна, Печењевце, Кутлеш, Миланово, Горње Стопање, и друга
насељена места која задовољавају критеријуме; 2) спортске и рекреативне целине,
намењене активним спортским делатностима које изискују посебно изграђене и
опремљене спортске комплексе и појединачне спортске објекте у урбаном ткиву у којима
су доминантне изграђене структуре, као што су стадиони, спортски центри, спортске
дворане, сале, комплекси базена и сл; могући локалитети се налазе у насељеним местима
Грделица, Вучје, Брестовац, Велика Коpашница, Предејане; а обухвата бициклистичке
туре-трасе велодрома, мото трке, развој коњичког спорта - Винарце, Пашина чесма; и
стрелишта, заступљен је у свим рејонима, нарочито у ЛР1, ЛР2, КР2, ГР3, а брдски
бициклизам, оријентација, триатлон - могућност у КР2, ГР3; екстремни спортови - регата
и рафтинг на Јужној Морави у грделичкој клисури; могућност одвијања параглајдинга,
слободног пењања, скокова и др;
културно–манифестациони - који ће користити предности богатог културно-историјског
и етнолошког наслеђа, етно-архитектуре, као и традиционалних манифестација; акценат
се ставља на етно-археолошки парк Хисар, Скобаљић град, Јашуњске манастире, Црква
Св. Петке у Рудару, Црква Св. Петке у Кумареву, Црква ²Оџаклија² и Св. Тројице у
Лесковцу - Црква Св. Илије у Лесковцу, Црква Св. Јована Крститеља у Вучју, Црква
(манастир) Св. Николе у Чукљенику, Кућа Шоп–Ђокића у Лесковцу, кућа Боре
Димитријевића-Пиксле у Лесковцу, Народни Музеј и Музеј текстилне индустрије у
Стројковцу и др; унапређење богатог манифестационог програма: ''Лесковачко лето'',
''Карневал'', ''Роштиљијада'', књижевни, музички и филмски сусрети у Лесковцу,
Сликарске колоније у Грделици и Вучју; ''Дани паприке'', ''Дани поља'' и др. и покретање
нових, нарочито у насељеним местима Вучје и Грделица, повезивање са посетама
Кукавици и Грделичкој клисури; заступљен је у свим рејонима, нарочито у ЛР1, ЛР2, КР2
и ГР3;
лов и риболов - подручје располаже великим потенцијалима за лов и риболов; већи део
подручја погодан је за лов, са великом бројношћу и разноврсношћу дивљачи; ловачка
удружења су прилично активна са осам ловишта о којима се старају шест ловачких
удружења и јавно предузеће ''Србијашуме''; најбоље локације за риболовни туризам су на
великим рекама као што је Јужна Морава (села Разгојна, Биљаница, Грабовница,
Кораћевац), Ветерница (Лесковац; Д. Јајина), Јабланица (Турековац); акумулације
(Пресечина у селу Пресечина, Смрчје у селу Славујевце; плантаже у селу Подримце,
Поречје у селу Стројковце); али и брдско-планиске брзе реке и потоци (Власина, Рупска
река и Вучјанка);
конгресни - потенцијали постоје али су потребна додатна улагања и активности да би се
створили неопходни услови за овај савремени облик туризма; погодни за развој овог вида
туризма су сам град Лесковац са постојећим и новим капацитетима, затим Предејанемотел који има дугу традицију, добру повезаност и природне леpоте; дати могућност у
општинским субцентрима- Грделици, Вучју, Брестовцу и Печењевцу; заступљен је у
рејонима ЛР1, ЛР3 и ГР3;
сеоски - као све присутније и траженији облик, који ће својом понудом у руралном
амбијенту понудити туристима све компаративне предноси овог простора (здрава храна,
домаћа радиност, стари занати, културно-историјски мотиви); сеоски туризам могућ је, на
подручју плана и у Лесковачком, као и Кукавичко-Грделичком рејону, а нарочито на
планини Кукавици, Бабичкој гори, Острозубу, у Грделичкој клисури; поред и у долинама
река; у Јашуњи (манастири), у насељима која нуде традиционалан начин живота
(Ступница, Пискупово, Каштевар, Падеж, Оруглица, Букова глава); као и у насељима која
су са интезивном пољопривредном производњом-укључивање туриста у рад (Турековац,
Синковце, Петровац, Печењевац, Биљаница, Горња Лакошница, Губеревац и др);
очекивана заступљеност у свим рејонима;
транзитни - везан за потребе корисника саобраћајница- Коридора Х и аутопута Е-75;
информативни центри (у примарним и секундарним туристичким центрима и у другим
насељима уз Коридор), одморишта (у Брестовцу, као и у зони насеља Добротин), мотели
(постојећи Предејане и планирани у Номаници у зони петље Власотинце), као и
рекреативно-туристички комплекс у зони петље Власотинце, представљају неопходан
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садржај за стандард путовања савременог туристе пружајући све потребне услуге
туристима;
8.
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; потенцијале за излетнички туризам имају: Пашина
чесма у насељу Миланово, кањон Вучјанке, Велика Копашница; викенд насеља, поред
набројаних, викенд насеља су заступљена још и у насељеним местима: Петровац, Барје,
Голема Њива, Козаре и др; заступљен је у рејонима ЛР1, КР1 и ГР2;
9.
градски одмор, пословни и конгресни туризам, специјални интереси, манифестације,
здравствени (Spа/Welnes и сpецијализована болница ''Spebo''); углавном су везани за
Лесковац - рејон ЛР1, а постоји могућност и за формирање других центара, као што су
Вучје, Грделица и Предејане у рејону КР1, ГР3.
У зависности од вида туризма, дужине боравка и циљне групе, на подручју Просторног
плана могуће је идентификовати више туристичких стаза, односно итинерера. Тако нпр. Град
Лесковац и Хисар су део итинерера Пут римских императора; Грделичка клисура и мотел
Предејане су део итинерера Коридор Х; Јашуњски манастири и Бабичка гора су део итинерера
Јашуњски манастири; Црква Св. Петке у Рудару, Музеј текстилне индустрије у Стројковцу,
кањон Вучјанке, Скобаљић град, МХЕ на реци Вучјанка из 1903. год. и планина Кукавица су
део итинерера Кукавица; Лесковац, Бадинце и Номаница, односно Грделица и Козаре, су део
Пута вина.
У просторном размештају туристичких локалитета предлаже се следећа мрежа:
- примарни туристички центар : Лесковац;
- секундарни туристички центри: Грделица, Вучје, Предејане, Брестовац и Орашац.
Информативни пунктови се предвиђају у примарним и секундарним туристичким
центрима, дакле у Лесковцу, Грделици, Вучју, Предејану, Брестовцу и Орашцу, као и дуж
Коридора у Брејановцу и Номаници.
Погодности за развој туризма у ширем окружењу планског подручја су: Власинско
језеро (Власотинце и Црна трава), Ђавоља варош (Прокупље), Радан планина (Лебане), Пут
римских императора (археолошки локалитети Медијана и Наисус, Царичин град), бањски
центри (Соко бања, Сијеринска бања, Нишка бања), транзитни правац уз Коридор Х и др.

''Роштиљијада'' у Лесковцу

МХЕ на реци Вучјанки из 1903.год

Мотел ''Предејане''

2.4. САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
2.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Основни циљ развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре јесте искоришћавање
изузетно повољног положаја града Лесковца као регионалног центра у односу на
националне саобраћајне системе, као и развој локалног саобраћаја и мреже локалних
путева.
Оперативни циљеви развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре су: 1) повећање
саобраћајне доступности подручја Просторног плана и подизање нивоа саобраћајних услуга на
државним путевима и локалној путној мрежи; 2) изградња деонице ауто-пута Е-75 од
Лесковца/Бели Брег (km 868+575) до границе Републике Македоније (km 963+336) у дужини од
94,7 km. Ова деоница је дефинисана Просторнм планом подручја инфраструктурног коридора
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Ниш-граница Републике Македоније, уз обавезу да буде коригована на основу евентуалне,
будуће измене и допуне овог плана, према Закону; 3) комплетирање саобраћајне мреже
(реконструкција и изградња) на државним и локалним путним правцима; 4) повећање
безбедности у саобраћају на државним (пре свега путевима II реда) и локалним путевима кроз
инвестиционо и редовно одржавање; 5) растерећење центра града транзитних и теретних токова
изградњом обилазнице око Лесковца; 6) реконструкција и изградња локалне путне мреже у
циљу повећања саобраћајне доступности и повезаности насеља међусобно, са центрима
заједнице села, субопштинским центрима, односно општинским и центрима као и повезивања
са зонама туристичког развоја; 7) изградња попречних веза на локалној путној мрежи ради
боље везе центара заједница села и општинског центра; 8) боља организација јавног саобраћаја
у циљу јачања гравитационе моћи центара заједнице насеља и стварања компактне мреже
насеља на територији Града; 9) повећање проходности и безбедности свих учесника у
саобраћају, а посебно пешака и бициклиста на државним путевима I и II реда и локалним
путевима при проласку кроз насеља, формирањем уличног профила пута; 10) проширење
мреже индустријских колосека у индустриским и дистрибутивно-складишним зонама.
Концепција развоја. Полазећи од тога да се у последњој деценији доста радило на
државној путној мрежи, пре свега на изградњи деонице аутопута Е-75, Печењевце-Грабовница,
као и на појачаном одржавању пута I реда број 1 деонице од Печењевца до јужне границе града,
као и на краћим деоницама државних путева II реда, очекује се наставак радова на државној
путној мрежи. Овим просторним планом преузимају се обавезе из Регионалног просторног
плана општина Јужног Поморавља, које се односе на наставак радова у вези завршетка
саобраћајног коридора X и реконструкције државног пута I реда број 9 на подручју града.
Може се очекивати да ће завршетком наведених радова у наредном периоду државна путна
мрежа на овом подручју бити на знатно вишем нивоу, као и ниво саобраћајних услуга.
Основна концепцијска опредељења у вези развоја друмског саобраћаја на подручју
Просторног плана јесу:
- успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне мреже на локалном нивоу и њено
прикључење на мреже регионалног и националног значаја;
- дислоцирање транзитних и теретних токова из централне зоне града кроз изградњу
обилазнице око града и изградњом недостајућих делова на примарној саобраћајној мрежи;
- доградња секундарне уличне мреже и њено боље повезивање са примарном мрежом;
- у постојећим и планираним индустријским зонама комплетирање мреже индустријских
улица;
- у бесправно изграђеним насељима (''Славко Златановић'', „Охридско насеље'', ''Обрад
Лучић'' и ''Васково насеље'') и приградским насељима (''Бобиште'', ''Братмиловце'', ''Анчики''
и ''Доње Синковце''), оспособљавање уличне мреже за нормално одвијање саобраћаја;
- модернизација путне мреже у селима (у низијском делу где су улице асфалтиране 80-тих и
90-тих година прошлог века и где је коловоз деградиран);
- модернизација путне мреже у селима;
- обезбеђење добре саобраћајне приступачности пословним зонама (складишнодистрибутивним центрима, мега трговинама и сличним садржајима) и непосредне везе на
државне путеве;
- изградња и реконструкција општинских путева и боље повезивање са центрима заједница
села као и са суседним општинама (рубна подручја града);
- побољшање одржавања некатегорисаних путева како би се створили услови за нормално
одвијање саобраћаја;
- изградња и реконструкција путева до туристичких комплекса (државни пут II реда број 124
– Влаина), археолошких налазишта и верских објеката од посебног значаја (насеље
Охридско - Рударска црква, државни пут II реда број 124 - Скобаљић град, Ораовица манастир Св. Николе уОраовици);
- доградња мреже индустријских колосека до значајних корисника, индустријских и
складишно дистрибутивних зона.
У погледу развоја железничког саобраћаја очекује се модернизација магистралне
пруге до Грделице за брзине до 120 km/h и изградња другог колосека, а кроз клисуру за брзине
до 80 km/h. Доградња мреже индустријских колосека до северне индустријске зоне и
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планираног складишто-дистрибутивног центра и унутар металског комплекса у источној
индустријској зони. Капацетити постојеће теретне станице су ограничени, тако да се у
наредном периоду планира изградња теретне железничке станице на удаљености од 4 km јужно
од постојеће станице.
Везу у водном саобраћају, Лесковац ће и у будуће остваривати преко пристаништа у
Београду.
У погледу развоја ваздушног саобраћаја који је заступљен у виду спортског аеродрома
у Лесковцу, очекује се побољшање његових сада веома скромних услова. Коришћење услуга у
ваздушном саобраћају одвијаће се и наредном периоду преко аеродрома у Нишу и Београду.

Аутопут Е-75

Стари и нови мост у В. Биљаници

Попречне везе на државни пут
124а, код Црцавца

2.4.2. Водопривредна инфраструктура
2.4.2.1. Водоснабдевање
Основни циљ развоја водоснабдевања је обезбеђивање довољног, сигурног,
квалитетног и економичног снабдевања свих корисника водом за пиће, доградњом и
модернизацијом система за водоснабдевање.
Оперативни циљеви развоја водоснабдевања су: 1) изградња водововодне мреже и
постројења на целом подручју водосистема; 2) увођење свих водовода у систем контроле воде
за пиће; 3) проширење водоводне мреже на другу висинску зону; 4) проширење филтерског
постројења на водозахвату Грделичког водовода; 5) замена азбестних цевовода на целом
подручју града; 6) реконструкција цевовода на подручјима где је притисак у цевоводу већи од
атестираног; 7) реконструкција и доградња водосистема Предејане.
Концепција развоја. Изградњом водосистема "Барје" територија града Лесковца добија
значајну количину воде за пиће чиме ће проблем водоснабдевања на овом подручју бити
дугорочно решен. Производња воде за пиће из акумулације, због отвореног водозахвата, носи
са собом висок ризик од случајног или намерног биолошког, хемијског, радиолошког и др.
загађења. Из овог разлога планира се да поједини бунари са садашњих изворишта
водоснабдевања остану у функцији снабдевања водом за пиће корисника у случају појаве
акцидента на водосистему "Барје".
Бунари који ће служити као резервно извориште су: на јужном, старом, изворишту
(бунари Б-1а, Б-2а, Б-22 и Б-35 укупног капацитета око 60 l/s); на северном, новом, изворишту
(бунари Б-9, Б-11,Б-12, Б-15, Б-16, Б-17, Б-18, Б-19 и Б-20 укупног капацитета око 150 l/s); на
изворишту "Западни водовод" (бунари Б-Стопање и Б-Винарце капацитета 27 l/s). На овај начин
град Лесковац ће обезбедити резервна изворишта капацитета око 230 l/s што би требало да
обезбеди основне потребе становништва и привреде до отклањања евентуалне акцидентне
ситуације. Бунари који ће се искључити из система водоснабдевања могу се искористити у
другу намену пре свега за наводњавање пољопривредних површина.
Осим Лесковца из водосистема "Барје" снабдеваће се и корисници на следећим
подручјима:
- насеља јужно од Лесковца - Горина, Брза, Мирошевце, Тодоровце, Вучје, Жабљане,
Радоњица, Горња и Доња Бунуша, Стројковце, Бели Поток, Паликућа, Горња Јајина,
Велико Трњане, Пресечина и Шаиновац; ова насеља повезаће се на главни цевовод профила
Ø850 mm, који повезује ППВ Горина са резервоаром Рударска Коса; за потребе ових
корисника планира се одговарајући резервоарски простор;
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-

насеља на правцу Лебане - Горње Синковце, Турековац, Горње и Доње Трњане, Свирце и
Власе; траса цевовода се пружа дуж пута Лесковац - Лебане; за потребе корисника на овом
подручју, планира се изградња резервоара у Горњем Синковцу; преко овог правца(прва
варијанта) постоји могућност снабдевања корисника на подручју општине Лебане; за
подручје општине Лебане предлаже се и могућност (друга варијанта) повезивања на
водосистем "Барје" прикључењем на магистрални цевовод чисте воде на око 1850 m
северно од одвојка за Вучје;
- насеља југоисточно од Лесковца - Губеревац, Доњи и Горњи Буниброд, Жижавица,
Бадинце, Номаница, Доње и Горње Крајинце и Злоћудово; овај подсистем имао би два
главна правца један који иде путем Лесковац-Власотинце и други који иде старим путем
Лесковац-Грделица; преко овог система постоји могућност снабдевања корисника на
подручју општине Власотинце; старим Грделичким путем већ је изгарђена мрежа профила
Ø225 mm до скретања за Губеревац одакле ће се остварити веза за водоснабдевање
Грделице и осталих насеља на том подручју;
- насеља североисточно од Лесковца - Манојловце, Мала и Велика Биљаница, Доња Слатина,
Јелашница, Грајевце, Злокућане, Јашуња, Горња и Доња Лакошница, Разгојна и Грданица;
за потребе корисника на овом подручју планира се изградња резервоара у Грајевцу;
- насеља северно од Лесковца-Живково, Брејановце, Разгојнски Чифлук, Печењевце, Чекмин,
Липовица, Брестовац, Кутлеш, Драшковац, Шарлинце, Међа и Доње Бријање; за ово
подручје предвиђа се градња два резервоара, у Печењевцу и Кутлешу.
У свим наведеним насељима неопходно је изградити секундарну водоводну мрежу или
уколико она већ постоји као локална мрежа, извршити њену реконструкцију. У самом Лесковцу
потребно је реконструисати део водоводне мреже пре свега у насељима где је она неплански
грађена. Такође неопходно је извршити реконструкцију тзв. западног водовода.
За Грделицу и насеља на овом подручју (Козаре, Тупаловце, Ковачева Бара, Велика
Сејаница и Дедина Бара) постојећи извор водоснабдевања, водозахват у Градишту са
постројењем, задржаће се, уз одређену реконструкцију, као резерни у случају акцедентних
ситуација.
На подручју Предејана неопходно је извршити реконструкцију постојећих водозахвата,
реконструкцију довода сирове воде од водозахвата до постројења, проширење и
реконструкцију постројења за капацитет од 500 домаћинства и реконструкцију и проширење
водоводне мреже за нове кориснике пре свега у насељу Кораћевац и делу Предејана поред пута
Р-214 у правцу места Џеп.
Зоне санитарне заштите, као и правила понашања у њима, дефинисана за:
1) акумулацију "Барје", Главним пројектом санитарне заштите-акумулација Барје, који је 1989.
године урадио ''Енергопројект'' Београд; 2) подземна изворишта, Елаборатом о зонама
санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца, који је 2010. године урадио
Институт "Јарослав Черни" Београд; и 3) акумулацију ''Кључ'', Просторним планом подручја
посебне намене слива акумулације Кључ (2010.); преузимају се овим просторним планом и
представљене су на рефералним картама Просторног плана.
Како до данас за регионална изворишта водоснабдевања ''Барје'' и ''Кључ'' нису урађени
елаборати о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања, нити су донета решења о
одређивању зона санитарне заштите изворишта, у складу са одредбама члана 77. Закона о
водама, њихова израда, односно доношење, представља један од приоритетних задатака у
периоду до краја 2014. године.
2.4.2.2. Одвођење и третман отпадних вода
Основни циљ развоја одвођења и третмана отпадних вода је обезбеђивање довољног,
сигурног, квалитетног и економичног система за одвођење отпадних и атмосферских вода
са подручја града Лесковца.
Оперативни циљеви развоја одвођења и третмана отпадних вода је: 1) изградња
централног постројења за пречишћавање отпадних вода; 2) изградња постројења за
пречишћавање отпадних воде за мања насеља; и 3) изградња канализационих система у
насељима;
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Концепција развоја. За подручје Лесковца неопходно је завршити изградњу тзв.
градског колектора профила Ø1200 mm до Централног постројења за пречишћавање отпадних
вода (ЦППОВ) у Богојевцу. Изградњом ЦППОВ, осим Лесковца, прикључила би се и насеља:
Богојевце, Навалин, Доња Јајина, Шишинце, Горње Синковце, Доње и Горње Трњане,
Турековац, Свирце, Власе, Рударе, Злоћудово, Номаница, Горње и Доње Крајинце, Кумарево,
Манојловце и Мрштане; а размотрити могућност повезивање насеља Бадинце, Горњи и Доњи
Буниброд, Губеревац, Велика и Мала Грабовница и Жижавица.
У Грделици је неопходно изградити ППОВ, на месту садашњег улива колектора у
реципијент реку Јужну Мораву, као и проширење постојеће мреже за потребе нових корисника
на овом подручју. На планирано постројење повезаће се и планирана канализација Ораовице.
У Вучју је неопходно ново ППОВ на новој локацији с обзиром да је старо постројење
пропало и није за употребу. Такође је неопходно проширити канализациону мрежу и извршити
реконструкцију дела постојеће мреже пре свега за део Вучја на левој обали реке Вучјанке.
Реципијент отпадних вода из Вучја, након пречишћавања, биће река Ветерница.
У Предејану је такође, неопходно изградити ППОВ које ће се налазити непосредно код
садашњег излива канализације у реципијент реку Јужну Мораву, и проширити канализациону
мрежу на насеља Аишки поток, на насеље изнад Јабукара као и на насеље на државном путу II
реда број 214 у правцу места Џеп.
Канализациона мрежа за остала насеља на подручју Града Лесковца планираће се према
Генералном пројекту сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине
Лесковац (2007)4.
Отпадне воде из индустрије, уколико не задовољавају Правилник о МДК, морају се
третирати на мини постројењима пре упуштање у канализациони систем.

Извор реке Вучјанке

Акумулација ''Барје''

Фабрика воде у Горини

2.4.3. Енергетска инфраструктура
Основни циљеви развоја енергетске инфраструктуре су: а) обезбеђивање довољног,
сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом свих
потрошача, доградњом и модернизацијом преносне и дистрибутивне електро-енергетске
мреже и ефикасно одржавање електроенергетске мреже и трафо станица; б) повезивање
што већег броја корисника у урбаним срединама на топлане као најрационалнији начин
загревања стамбених и индустријских објеката и са најмањим степеном угрожености
животне средине постизање већег степена енергетске ефикасности; в) напајање гасом
централних извора топлоте (топлана), како постојећих тако и новопланираних,
индустријских система, трговачких и услужних објеката, али и комплетних делова са
индивидуалним објекатима (широка потрошња).
Оперативни циљеви развоја енергетске инфраструктуре су: 1) повећање енергетске
ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије, уз примену
неопходних стандарда; 2) дефинисање коридора и заштитних појаса за све постојеће и
планиране преносне далеководе, дистрибутивне далеководе и трафо станице; 3) обезбеђење
који је израдио Институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д. Завод за водоснабдевање, канализацију
и заштиту вода Београд, 2007. године
4
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довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања топлотном енергијом потрошача;
4) развој нових и коришћењење постојећих система даљинског грејања; 5) повећање енергетске
ефикасности код производње, дистрибуције и потрошње енергије, доношењем и обавезном
применом стандарда енергетске ефикасности, економских инструмената и организационих
мера; 6) интензивирање истраживања свих енергетских потенцијала у циљу проналажења
нових резерви и њиховог ефикасног коришћења; 7) заштита планираних коридора енергетске
инфраструктуре.
Концепција развоја енергетске инфраструктуре на подручју Просторног плана
засниваће се на: успостављању ефикасног система планског управљања и експлоатације
изграђених енергетских ресурса, уз примену савремених решења и модернизације постојећих
система преноса, изградње нових и дистрибуције енергије према међународним стандардима;
стварању услова за континуирано, поуздано и рационално напајање електричном енергијом
конзумног подручја и прекограничну размену електричне енергије; интензивнијем коришћењу
ОИЕ.
Електро-енергетску мрежу формираће постојећи и планирани напојни и
дистрибутивни водови и објекти. Развој електро-енергетске мреже и објеката (по напонским
нивоима) обухвата:
- доградњу ТС 400 kV и то: ТС "Лесковац 2" (снаге 2 x 300 MVA);
- изградња три TС 110/10 kV чији капацитет ће бити одређен одговарајућом студијом;
- изградња ТС 35/10 kV ''Номаница'' и уклапање у постојећу мрежу 35 kV и 10 kV;
- измештање и проширење капацитета ТС 35/10 kV ''Грделица'' у складу са колизијом
аутопута Е-75 Ниш–Скопље (деоница ''Грабовница–Грделица'') и постојеће ТС;
- реконструкција и проширење капацитета ТС 35/10 kV ''Предејане'' за потребе напајања
тунела и пратећих садржаја аутопута Е-75 Ниш–Скопље (деоница ''Горње Поље–Царичина
долина'');
- изградњу ДВ 400 kV на правцу ТС "Ниш 2"-ТС "Скопље 5" (укупне дужине око 141 km од
чега се око 114 km на територији Републике Србије), и то: "Ниш 2 – Лесковац 2" (дужине 36
km који је изграђен) и "Лесковац 2–Врање 4" (дужине 54 km који је у изградњи);
- изградња ДВ 110 kV на правцу ТС ''Лесковац 6''–ТС „Јабланица“ (дужине око 21 кm) или
варијантно ТС ''Лесковац 2''–чвор ''Жабљане (Вучје)'' и уклапање у постојећи 110 kV вод
''Јабланица –Жабљане'';
- увођење вода 110 kV "Врла 3–Лесковац 2" у ТС "Бело Поље";
- изградња другог 110 kV вода на правцу ТС ''Лесковац 2''–ТС ''Власотинце'';
- изградња ДВ 110 kV у циљу повезивања планиране ТС ''Лесковац 7'', уметањем напојног
ДВ 110 kV у постојећи ДВ 110 kV, на правцу ТС ''Лесковац 2''– ''Лесковац 1'';
- изградња нових ДВ 110 kV на правцу новопланираних ТС 110/х и ТС ''Лесковац 2'';
- изградња далековода 35 kV ''Предејане–Бело Поље'', дужине око 19,2 km, за потребе
обезбеђивања поузданог напајања ТС 35/10 kV ''Предејане'';
- изградња нових ЕЕД објеката типа ТС 35/10 kV и одговарајућих водова за повезивање
истих на ЕЕДС на просторима виђених као потенцијални индустријски комплекси;
- дефинисање броја и локација трафостаница 10/0.4 kV и то првенствено у планираним
индустријским зонама, као и у деловима где је интезивирана градња како стамбених тако и
производних објеката;
- повећање капацитета постојећих електроенергетских објеката (према подацима датим у
наредној табели).
Табела 4. Повећање капацитета постојећих електроенергетских објеката
Р.б.
1.
2.
3.
4.

Назив TС
TС 110/35 kV ''Лесковац 1''
TС 110/10 kV ''Лесковац 4''
TС 110/10 kV ''Лесковац 6''
TС 35/10 kV ''Лесковац 3''

5.

TС 35/10 kV ''БТС''

6.
7.

TС 35/10 kV ''Југ''
TС 35/10 kV ''Биљаница''

Постојећи капацитет MVA
2 x 20 MVA
2 x 31,5 MVA
2 x 31,5 MVA
4 MVA
4 MVA
8 MVA
2×4 MVA

Планирани капацитет MVA
2 x 31,5 MVA
2 x 31,5 MVA
2 x 31,5 MVA
4 MVA
Обједињавање са ТС 110/35 kV ''Лесковац 1''
проширењем капацитета исте и активирањем
терцијера
8 МVA
2×8 MVA
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TС 35/10 kV ''Печењевац''
TС 35/10 kV ''Брестовац''
TС 35/10 kV ''Турековац''
TС 35/10 kV ''Вучје''
TС 35/10 kV ''Мирошевце''
TС 35/10 kV ''Грделица''
TС 35/10 kV ''Предејане''
TС 35/10 kV ''Губеревац''

2×4 MVA
2×4 MVA
2×4 MVA
2×4 MVA
4 MVA
8 MVA
1+2,5 MVA
4 MVA

2×8 MVA
2×8 MVA
2×8 MVA
2×8 MVA
2×4 MVA
2×8 MVA
2×4 MVA
2×4 MVA

Концепција развоја топлификације заснива се на: покривању што већег подручја града
топлотном мрежом; повећању топлотног капацитета кроз реконструкцију постојећих и
изградњу нових извора топлоте (топлане); повећању степена искоришћења топлотне енергије
кроз примену мера топлотне изолације стамбених јединица, контролу потрошње испоручене
енергије и примену аутоматизације у рационализацији. Повећање капацитета постојећих
топлана, дато је у наредној табели.
Табела 5. Повећање капацитета постојећих и нова топлана
Р.б.
1.
2.
3.
4.

Назив топлане
Црвена Звезда
Дубочица
С-17
Победа

Постојећи капацитет (MW)
22
19,5
6,6
-

Планирани капацитет (MW)
25
25
9
45

Концепција развоја гасификације заснива се на: покривању подручја Града Лесковца,
као и Предејана, Грделице и Вучја, гасоводном мрежом средњег и ниског притиска, израдњу
ГМРС-а и МРС-а.

ТС "Лесковац 2"

Топлана ''Црвена Звезда'' у Лесковцу

Магистрални гасовод МГ 11-01/1

2.4.4. Обновљиви извори енергије
Основни циљ коришћења обновљивих извора енергије јесте интензивирање
истраживања свих обновљивих енергетских потенцијала у циљу проналажења нових
резерви и њиховог ефикасног коришћења.
Посебни циљеви развоја су: 1) подизање нивоа свести на коришћењењу нових ОИЕ;
2) спровођење одредби из Уговора о оснивању енергетске заједнице земаља југоисточне Европе
(Сл. гл. РС, бр. 62/06), посебно Анекса II који се односи на правила у области заштите животне
средине, као и чл. 20. који се односи на обавезу производње енергије из обновиљих извора;
3) стимулисање и подржавање иницијатива у домену инвестиција у нове енергетске
изворе/технологије и енергетски ефикасне уређаје/опрему, као и мере финансијског
подстицања за приватна улагања у економски-ефективне програме/пројекте енергетске
ефикасности и селективног коришћења нових и обновљивих извора енергије; 4) веће
коришћење ОИЕ за аутономне и локалне сврхе, за потребе "мале" енергетике, ради производње
електричне енергије и нискотемпературних топлотних потреба; и др.
Основна концепција развоја енергетске инфраструктуре на подручју Просторног плана
засниваће се на интензивнијем испитивању, а потом и коришћењу ОИЕ. ОИЕ се могу
реализовати уколико нису у супротности са правилима изградње и уређења простора, односно
ако испуњавају услове санитарне заштите изворишта, заштите животне средине, природних и
културних добара. Примена ОИЕ биће условљена регулативним и подстицајним мерама
државе, при чему се могу очекивати резултати смањења загађења околине, смањења потрошње
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електричне енергије за грејање, економске исплативости примене, смањења топлотних
губитака, развој савремених технологија и опреме и др.
Предвиђено је коришћење обновљивих извора енергије у првом реду хидроенергије изградњом
малих хидроелектрана. Енергетски потенцијал водотокова и локације за изградњу малих
хидроелектрана одређене су документом „Катастар малих хидроелектрана на територији СР
Србије ван САП" из 1987. године, који су за потребе ЈП Здружене електропривреде израдили
„Енергопројект - Хидроинжењеринг" и Институт „Јарослав Черни". Број локација за изградњу
МХЕ у Лесковцу је 23, процењена снага 8.320 kW, могућа производња 29.720 МWh, као и
осталих видова енергије (соларна, геотермална, биомаса, биогас, и др). Изградња МХЕ се
предвиђа, искључиво за коришћење хидропотенцијала са малим улагањима, према планској
документацији, тако да не угрожавају еколошку равнотежу, а да буду од користи за повећање
сигурности снабдевања електричном енергијом. Димензионисање ових хидроелектрана
стриктно ће се примерити природним протоцима и падовима водотока. Изградња МХЕ према
утврђеним хидропотенцијалима, повећаће сигурност у напајању електричном енергијом
насеља, алтернативне сеоске економије, као и туристичко-рекреативне инфраструктуре на
подручју Просторног плана. Што се тиче коришћења геотермалних вода као обновљиви вид
енергије урађен је пре 30 година ''Пројекат хидрогеолошких истражних радова са израдом
истражне бушотине дубине до 1500 m'', који до данас није реализован. Реализацијом овог
пројекта прикупиће се и подаци о евентуалним појавама осталих енергетских сировина,
угљоводоника, гаса, угља и др. Очекује се у наредном периоду масовно коришћење соларне
енергије посебно у домаћинствима, а у плану је изградња фотонапонске електране у Великој
Биљаници. Изградње ветропаркова на подручју плана није било јер нису вршена истраживања.
Потребно је направити студију како би се доказала исплативост коришћења овог вида енергије.
2.4.5. Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај
Основни циљ развоја телекомуникационе инфраструктуре јесте изградња технички
квалитетне и поуздане телекомуникационе мреже, као и мреже РР система за слабо
насељена подручја града Лесковца.
Оперативни
циљеви
развоја
телекомуникационе
инфраструктуре
су:
1) трансформација и модернизација постојећих и развој нових поштанских јединица; 2) развој
савремених и нових телекомуникационих система и услуга и већа опслуженост корисника
фиксном телефонијом; 3) развој и квалитетнија покривеност подручја мобилном телефонијом;
4) јачање локалних телевизијских и радио система, нарочито на руралном подручју Просторног
плана.
Концепција развоја у области фиксне телефонске мреже и мобилне телефоније
подручја Просторног плана обухвата:
- побољшање постојећег стања, односно замену постојећих аналогних комутација (централа)
дигиталним: у МГ Лесковац - Лесковцу, Бадинцу, Брестовцу, В. Грабовници, Вучју,
Грделици, Мирошевцу, Печењевцу, Предејану, Косанчићу, Стaјковцу, Свођу; овим се
постиже укидање двојника, побољшава приступ интернету и мрежи за пренос података у
свим местима у којима постоји телефонска мрежа;
- изградњу нових комутационих објеката у следећим насељима и деловима насеља: Лесковац
Север, Лесковац Васково, Г. Стопања, Д. Синковце, Губеревац, Међа, Липовица, Ораовица,
Тупуловце, В. Сејаница, Палојце, Тулово, В. Копашница, Г. Бунуша, Славујевце, Дрђевац,
Барје у МГ Лесковац;
- изградњу оптичких каблова за насеља у којима се граде комутације, као и на следећим
релацијама: Лебане – Славујевце, Славујевце - Мирошевце, Брестовац – Међа – Косанчић,
Тупаловце - Власотинце, у МГ Лесковац;
- изградињу планираних базних станице мобилних оператера Телеком - МТС (064 и 065), VIP
(060 и 061) и Telenor (062, 063 и 069).
Савремене приступне мреже којима се тежи треба да: омогуће различите типове
корисничких сервиса (POTS, triple play, мултимедијални); буду флексибилне и изграђене
модуларном опремом; обезбеђују ефикасно коришћење пропусног опсега; омогућавају
интегрисано управљање телекомуникационом опремом и сервисима; буду једноставне
конфигурације и релативно једноставна за одржавање и експлоатацију; буду изграђене опремом
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која је компактна и поуздана (carrier grade); су отворене за будуће архитектуре (како би
подржала сервисе базиране на технологијама као што су: point- to- point Ethernet, point- tomultipoint GPON; буду економски исплативе.
Телекомуникациона мрежа нове генерације (Next Generation Network NGN) мора да
обезбеди широк спектар различитих сервиса корисницима: POTS сервис; IN сервисе; дигиталне
изнајмљене линије различитих протока; брзи приступ Интернету; виртуелне приватне мреже на
L2 нивоу (L2 VPN); виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN); интегрисани пренос
гласа, података и видео сигнала (“triple play” сервис); мултимедијалне асиметричне и
симетричне сервисе са пропусним опсегом до 100Мбит/с по кориснику. Поменути сервиси ће
се реализовати коришћењем IP приступних уређаја (са функцијом MSAN/DSLAM) и CPE
корисничке опреме (кућни уређај RGW, SIP IAD - Integrated Access Device, STB, switch-ева,
терминала оптичке приступне мреже, рутера) у приступној мрежи.
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;
- ПМ АТЦ Брестовац - децентрализација мреже на 4 нова приступна чвора са потпуно новим
кабловима;
- ПМ АТЦ Печењевац - децентрализација мреже на 3 нова приступна чвора са потпуно
новим кабловима;
- ПМ АТЦ Бадинце - децентрализација мреже на 4 нова приступна чвора са потпуно новим
кабловима;
- ПМ АТЦ В.Грабовница - децентрализација мреже на 5 нових приступних чворова са
потпуно новим кабловима
- ПМ АТЦ Грделица - децентрализација мреже на 4 нова приступна чвора са потпуно новим
кабловима;
- ПМ АТЦ Братмиловце - децентрализација мреже на 4 нова приступна чвора
реконструкцијом ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Стројковце - децентрализација мреже на 5 нових приступних чворова
реконструкцијом ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Вучје - децентрализација мреже на 3 нова приступна чвора са потпуно новим
кабловима;
- ПМ АТЦ Мирошевце - децентрализација и проширење мреже на 4 нова приступна чвора са
потпуно новим кабловима (две нове приступне мреже су са подручја које су сада покривене
са ПМ АТЦ Вучје и ПМ АТЦ Мирошевце);
- ПМ АТЦ Турековац - децентрализација мреже на 2 нова приступна чвора реконструкцијом
ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Белановце - децентрализација мреже на 5 нових приступних чворова
реконструкцијом ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Прибој - децентрализација мреже на 2 нова приступна чвора реконструкцијом
ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Разгојна - децентрализација мреже на 4 нова приступна чвора реконструкцијом
ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Богојевце - децентрализација мреже на 2 нова приступна чвора реконструкцијом
ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Грајевце - проширење секундарне мреже;
- ПМ АТЦ Манојловце - децентрализација мреже на 3 нова приступна чвора
реконструкцијом ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Орашац - децентрализација мреже на 3 нова приступна чвора реконструкцијом
ради скраћивања претплатничких петљи;
- ПМ АТЦ Лесковац Центар - супституција претплатника на објекте сада децентрализоване
мреже.
Поред наведеног, планирана је изградња нових приступних мрежа на подручју где нема
бакарне приступне мреже за планирана чворишта: MSAN Злокућане, MSAN Јашуња, MSAN
Дрћевац, MSAN В. Сејаница и MSAN Козаре. Инсталација нових приступних уређаја на
планском подручју, планирана је у чворовима Манојловце, Разгојна, Прибој, Брестовац,
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

77

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА – ПОГЛАВЉЕ 2 : ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Печењевце, Мирошевце, Белановце и ширење постојећих. Даља изградња у наредном периоду
биће условљена захтевима корисника.
Нове локације приступних уређаја ће се директно преко оптичких влакана везати на
агрегациони чвор или надређени Edge рутер. Повезивање 3Г ИП базних станица обавиће се
оптичким приводом и одговарајућим уређајем система преноса или изградњом или
проширењем РР линкова. Изузетно могу се користити ХДСЛ модеми по бакарним парицама. За
локације приступних чворова где није техно-економски исплатива изградња оптичког кабла
или је тешко обезбедити сагласности, ради се РР линк.
У агрегационом нивоу транспортне мреже планира се изградња: пасивних OTN/WDM
мрежа за потребе повезивања ИП АН (MSAN/DSLAM), бизнис корисника, РР ХУБ локација,
базних станица и CET(Carrier Ethernet Transport) чворова; и CET(Carrier Ethernet Transport)
мреже или проширење СДХ мреже за потребе повезивања РР ХУБ локација и базних станица.
На планском подручју централна пошта је лоцирана у Лесковцу (при чему се бележи
недовољан број пунктова на периферији града), а док се поштанске јединице налазе у 13 насеља
ван града. Осим Лесковца где се планира још 3 поштанске јединици у новоформираним
насељима, на осталом подручју Просторног плана покривеност је добра, али уколико се уочи
потреба у насељима која успеју да направе видан напредак и искаже потреба и за ове садржаје,
поштанске јединице ће се формирати као јавни објекти или као партнерски однос са приватним
сектором.
2.4.6. Отпад, гробља и пијаце
Основни циљ у овој области је развијање одрживог интегралног система
управљања отпадом, као и доградња и рехабилитација постојеће мреже гробаља и пијаца.
Оперативни циљеви у области комуналне инфраструктуре су у погледу: 1) управљања
отпадом: повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада; јачање и
доградња регионалне санитарне депоније до нивоа регионалног центра; развијање система
примарне селекције отпада, успостављањем мреже "центара" - пунктова за одвојено
прикупљање комуналног отпада; успостављање мреже центара за одвојено сакупљање
рециклабилног отпада (сабирних центара), као и сакупљачких станица (за прикупљање опасног
и кабастог отпада); успостављање система управљања посебним токовима отпада (отпадним
гумама, истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, отпадним возилима,
отпадом од електричних и електронских производа); као и систем управљања грађевинским
отпадом; побољшање услова функционисања приврмене депоније грађевинског отпада у Доњој
Јајни; санирање терена затворених локалних депонија комуналног отпада, као и терена
нападнутих дивљим депонијама, са пренаменом датих простора; 2) уређења и опремања
гробљима: обезбеђивање неопходних проширења, у високом проценту заузетих парцела
сеоских хуманих гробаља, или нове просторе неопходне за ову намену; успостављање
равномерније покривености територије града сточним гробљима; постизање боље организације,
одржавања и функционисања гробаља; 3) управљања и комуналног опремања пијаца:
употпуњавање постојеће мреже зелених, сточних и кванташких пијаца у циљу постизања
равномерније опслужености.
Основна концепција развоја у погледу управљања отпадом подразумева јачање и
развој регионалне санитарне депоније, кроз планирање изградње центра за селекцију
комуналног чврстог отпада и изградњу постројења за компостирање.
У урбаном центру и урбаним насељима, планским решењима нижег реда, неопходно је
дефинисати локације сакупљачких станица, сабирних центара и рециклажних станица:
- сакупљачке станице – намењене су одлагању опасног отпада и кабастог комуналног отпада
из домаћинства (који није могуће одложити у контејнер);
- сабирни центри – намењени су одвојеном сакупљању рециклабилних материјала; лоцирају
се на прикладним местима (рекреативни простори, паркиралишта и сл.); циљ је да прихвате
и привремено складиште различите рециклабилне материјале; сабирни центри се могу
јавити као самостални, али и уз сакупљачке станице - комбиновани центри.
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).
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За решавање проблема отпадних уља, отпадних гума, отпадних батерија и
акумулатора, отпада од електричне и електронске опреме, отпадних возила, даје се
могућност:
- само сакупљања и преусмерења на третман у склопу постојећих могућности у Србији;
- планирања изградње нових постројења за пријем и прераду.
Диспозиција обрађеног муља из планираног централног постројења за пречишћавање
отпадних вода планира се, да се одвија на два начина: одлагањем на градску санитарну
депонију; или коришћењем у пољопривреди (кондиционирање земљишта).
У циљу смањења простора потребног за одлагање, смањења употребе природних
ресурса, као и у циљу уштеде енергије, потребно је, сем класичног складиштења које је
присутно на нашој територији, стимулисати и рециклажу.
Избор локација, привремених локалних депонија - за одлагање грађевинског отпада,
извршен је по критеријуму санације терена: напуштена речна корита, јаме настале
експлоатацијом глине, мајдани, дивље депоније и сл. Након "залечења рана" на терену, планира
се завршетак насипања и затварање депонија.
У непосредној близини Лесковца, досадашњом планском разрадом, поред постојеће
локације у насељу Доња Јајна, одређени су следећи простори:
- у близини насељеног места Горње Стопање - остатак старог речног корита реке Јабланице,
насталог регулацијом реке;
- локација на десној обали реке Јабланице између насељеног места Винарце и насеља
"Чифлук Мира" - у границама Генералног плана;
Предлаже се испуна старог корита Јабланице и у насељеним местима: Мало Живково и
Печењевце (простор представља дивљу депонију).
У случају рециклаже грађевинског отпада, постројења за рециклажу треба лоцирати ван
или, изузетно, на рубу урбаног подручја.
Терене затворених локалних депонија комуналног отпада (након препорученог периода
стабилизације од 2 године), као и дивље депоније (након уклањања), санирати – прекривањем
новим слојем. Ове просторе користити за зелене или забавне површине, спорт и рекреацију,
или у пољопривредне сврхе. За коришћење у пољопривредне сврхе неопходан је завршни слој
довољне дебљине; док је за сађење воћа неопходно сачекати 8 до 9 година. Мерама
санкционисања, зауставити линијску дисперзију "дивљих" депонија дуж сеоских путева и
речних токова, у близини сеоских и градских насеља, као и њихово поново обнављање, након
санације.
Планирани "no kill" азил за животиње је уз комплекс регионалне санитарне депоније
"Жељковац". Постојећи азил у Турековцу изместити са постојеће локације.

Постојећи азил у Турековцу

Затворена локална депонија
''Брст''

Регионална санитарна
депонија "Жељковац"

Концепција уређења гробља подразумева задржавање постојећих хуманих гробаља, уз
планирање неопходних проширења. У складу са потребама, обезбедити проширење гробаља (уз
постојећу, или на новој локацији), пре свега, у следећим насељеним местима: Лесковац,
Живково, Бадинце, Богојевце, Доње Стопање, Накривањ, Предејане (варош), Свирце,
Тупаловце и Чекмин.
У складу са санитарним прописима и прописима о сахрањивању, уредити и опремити
сва гробља, недостајућим гробљанским грађевинама и елементима гробљанског уређења
(капела, стазе, расвета, одмориште с чесмом, заштитно зеленило, ограда, редовно одржавање и
др). Месним заједницама на руралном подручју за опремање, уређење, одржавање и управљање
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гробљима, потребно је обезбедити пружање стручне и техничке помоћи (градско ЈКП или
друго лице коме се може поверити одржавање).
За потребе Лесковца са приградским насељима и гравитирајуће подручје Губеревца,
проширити сточно гробље на постојећој локацији (на територији КО Бадинце), уз могућност
формирања новог сточног гробља на територији КО Винарце или Доње Стопање. Локација
постојећег сточног гробља у Брестовцу захтева комплетно уређење.
Сточна гробља планирати за подручје једне, изузетно две заједнице села. У складу са
израженим потребама, предлаже се формирање следећих сточних гробаља, у односу на
гравитирајуће подручје центара, на територији: КО Козаре (за Грделицу); КО Накривањ,
Чукљеник или Бели Поток (за Вучје); КО Прибој, Залужње или Чекмин (за Печењевце); Горње
или Доње Локошнице (за Разгојну); КО Граово (за Предејане); КО Загужане (за Велику
Грабовницу); КО Горња Слатина (за Манојловце); КО Градашница или Јарсеново (за Орашац);
КО Стројковце или Горња Бунуша (за Стројковце); КО Карађорђевац (за Белановце); КО
Дрћевац, Голема Њива или Јашуња (за Богојевце); гравитирајућег подручја (за Турековац и
Мирошевце). Уколико постоји потреба (поштујући наведени критеријум планирања), могу се
формирати и у другим селима.
Тежити хигијенском одлагању угинулих животиња, планирањем (пре свега) изградње јама гробница, али и закопавањем на сточном гробљу. Трајније решење проблема угинулих
животиња и другог животињског отпада представљала би изградња кафилерије отвореног
типа. У кругу кланица или других објеката за прераду сировина и производа животињског
порекла препорука је градити кафилерије затвореног типа (за објекат у чијем се кругу налазе).
Концепција уређења пијаца на подручју Просторног плана подразумева задржавање
свих постојећих пијаца, уз неопходно перманентно прилагођавње условима тржишта. Због
значајног потенцијала и одређеног удела у продаји пољопривредних и занатских производа,
потребно је обезбедити локације за нове пијаце. Код планирања нових пијаца, даје се предност
отвореном типу. У складу са хијерархијом насеља и у циљу унапређења мреже насеља,
планирају се:
- зелене пијаце у: Брестовацу, Печењевцу, Предејану (варош), Разгојни, Богојевцу,
Стројковцу и Турековцу;
- сточне пијаце у: Брестовцу, Вучју, Печењевцу, Предејану (варош), Разгојни, Мирошевцу,
Богојевцу, Стројковце и Орашцу;
- кванташке пијаце у: Печењевцу, Вучју и Грделици.
У складу са потребама, могу се формирати и друге пијаце - у центрима или осталим
местима мреже насеља.
У склопу туристичко-рекреативних комплекса, планирти изградњу етно пијаца.
Предвиђају се као "живе", са комерцијално употребљивим објектима, намењене продаји
сувенира и "здраве хране".
Посебно значајно је, и увођење елемената урбане опреме за уређење јавних површина
(каo штo су јавни паркинзи, аутобуска стајалишта, паркови, скверови и линијско зеленило) у
насељима (пре свега, у центрима у мрежи насеља).
2.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА И
ПРЕДЕЛА, ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
2.5.1. Заштита животне средине
Основни циљ је: заштита и унапређење животне средине као основе
уравнотеженог развоја, коришћења и уређења територије града Лесковца, односно
заустављање деградације, превентивна заштита свих планираних активности које могу
угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију
угрожених подручја.
Оперативни циљеви су: јачање система заштите животне средине предузимањем
превентивних мера и смањењем загађења ваздуха, воде и земљишта; увођење правила и мера
заштите животне средине и дефинисање приоритета у заштити животне средине и утврђивање
критеријума заштите животне средине од негативних утицаја; очување постојећих природних
вредности и природних ресурса у циљу постизања рационалне организације и коришћења
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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простора и санирање најугроженијих простора на подручју града и унапређења квалитета
јавног здравља; успостављање система контроле свих облика загађивања и праћења стања
квалитета животне средине и развијање одрживог система управљања отпадом у циљу
смањења загађења животне средине и деградације простора; повећање обима инвестиција за
заштиту животне средине и институционално, организационо и кадровско јачање система
заштите природне и животне средине; развијање и јачање нивоа еколошке свести,
информисања и образовања становништва о еколошким проблемима уз укључивање јавности у
доношење одлука по питању заштите животне средине.
Остварење циљева има за резултат да град Лесковац јача идентитет као подручје које
има здраву животну средину, развијену свест о значају екологије, прихватању и примени
еколошких стандарда у производњи и пружању услуга.
У дефинисању концепције заштите животне средине подручја Просторног плана
полази се од следећих принципа: 1) одрживог развоја - промовисати равномеран развој уз
економски раст који обезбеђује смањење сиромаштва, праведну расподелу богатства,
унапређење квалитета живота, и смањење нивоа загађења на ниво капацитета чинилаца
животне средине, спречавање будућих загађења и очување биодиверзитета, како би биле
задовољене потребе садашњих генерација без угрожавања права будућих генерација на
квалитетну животну средину; 2) интеграције политике заштите животне средине и осталих
секторских политика - промовисати интеграцију економских, социјалних и еколошких
приступа, нарочито коришћење инструмента као што је процена утицаја на животну средину
политика, планова и програма; интегрисати принципе заштите животне средине у све
документе просторног развоја; 3) предострожности - свака активност мора бити планирана и
спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини. У случају
могућих и значајних утицаја на животну средину, предузимати превентивне активности;
4) загађивач/корисник плаћа, укључење трошкова везаних за животну средину у цену
производа - трошкове деградације животне средине и простора укључити у економске
трошкове
загађивача/корисника,
применом
принципа
загађивач/корисник
плаћа;
5) информисања и учешћа јавности - свако има право да буде обавештен о стању животне
средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на
животну средину.
Просторна диференцијација животне средине, извршена је према следећим
критеријумима:
- (I) подручја загађене и деградиране животне средине (локалитети са прекорачењем
граничних вредности загађивања, урбана подручја високих концентрација, јаловишта,
регионалне депоније, термоелектране, коридори аутопутева, водотоци IV и ''ван класе'') са
негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и квалитет живота. У оквиру
обухвата Плана нема категорије I. За ову категорију треба обезбедити таква решења и
опредељења којима се спречава даља деградација и умањују ефекти ограничавања развоја.
Санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице
загађења, у циљу стварања квалитетније животне средине,;
- (II) подручја угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем
граничних вредности, подручја експлоатације минералних сировина, државни путеви I и II
реда, железничке пруге, велике фарме, зоне интензивне пољопривреде, водотоци III класе) са
мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. Ту спадају: Коридор X, подручје
Града Лесковца, индустријски локалитети, подручје регионалне депоније Жељковац, Вучје,
Брестовац и Грделица, подручја интензивне пољопривреде, подручја експлоатације минералних
сировина. За ова подручја треба спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање
постојећег стања, како би се умањила деградираност животне средине као ограничавајућег
фактора развоја. Одредити адекватан начин коришћења природних ресурса и простора са
циљем очувања природних вредности и унапређења животне средине;
- (III) подручја квалитетне животне средине (шумска подручја, туристичке зоне
контролисаног развоја, пољопривредне воћарске и виноградарске зоне, подручја са природном
деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци II класе) са
преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. За ова подручја
треба обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи извори негативних
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утицаја односно увећавају позитивни као компаративна предност у планирању развоја.
Резервисати и чувати подручја од загађивања из стратешких разлога;
- (IV) подручја веома квалитетне животне средине (подручја заштићених природних
добара, мочварна подручја, подручја заштићена међународним конвенцијама, планински
врхови и тешко приступачни терени, водотоци I класе) у којима доминирају позитивни утицаји
на човека и живи свет. У њима треба обезбедити таква решења којима се задржава постојеће
стање квалитета животне средине и штите природно вредни и очувани екосистеми. Категорије
III и IV су заступљене у следећим областима: Предејане, Грделица, Вучје и Брестовац,
туристички коплекси и места са недовољно контролисаном посетом (Пашина чесма, ВлаинаКукавица, кањон Вучјанке, Козарачка река), подручја предела изузетних одлика споменика
природе, резервата природе''Острозуб-Зеленичје'', ''Кукавица'', непосредне околине и природног
простора''Јашуњски манастири'', виши предели Чемерника и др.
Просторна диференцијација се дефинише у два временска хоризонта, и то у првој етапи
спровођења и у временском хоризонту плана, укључујући и период дугорочне визије.
Табела 6. Предвиђена просторна диференцијација животне средине Града Лесковца
Категорија

Подручје
-

-

III

Брестовачко Печењевачки
предео

-

-

II

град Лесковац

-

-

Стање животне средине
Први четворогодишњи период
После 2015. године
повишен ниво буке;
дисконтинуално, испуштање отпадних
вода, с обзиром да не постоји ППОВ
- повишена концентрација буке;
изазива велике негативне утицаје на
- пречишћавање отпадних вода
квалитет воде пријемника;
- нема прекорачења ГВИ
заштита и унапрeђeњe/мeлиoрацијe
загађујућих материја у ваздуху;
пoљoприврeдних зeмљишта и шума на
- проширена и унапређена
тeрeнима угрoжeни аeрoзагађeњима и
канализационе мреже;
другим штeтним утицајима (поплаве,
- унапређена саобраћајна
примена агротех. мера и сл);
повезаност и доступност јавним
организовано сакупљање отпада по
службама
насељима;
- заштитно зеленило подигнуто уз
формиран рециклажни центар и уведена
магистралне саобраћајне правце
рециклажа;
и око нових привредних објеката;
нема прекорачења ГВИ загађујућих
- у примени су принципи органске
материја у ваздуху;
пољопривреде, посебно у
очувано квалитетно пољопривредно
погледу контролисаног
земљиште
коришћења агротехничких мера;
унапређење гајења пољопривредних
- унапређење јавног здравља
култура у стакленицима и
становништва
пластеницима;
- очување и унапређење
унапређен квалитет јавних служби
биодиверзитета
унапређење јавног здравља
становништва
очување и унапређење биодиверзитета
нема прекорачења ГВИ загађујућих
материја у ваздуху;
непријатни мириси, индустријски и
- нема прекорачења ГВИ
комунални отпад;
загађујућих материја у ваздуху;
повишен ниво буке и вибрација;
- заштитно зеленило подигнуто
израда акустичне мапе града
око нових привредних објеката;
речни токови четврте класе квалитета;
- гасификација града Лесковца.
унапређење организованог сакупљања
- контролисан ризик од удеса;
примарне селекције отпада по
- завршетак изградње
домаћинствима;
саобраћајница у граду
формиран рециклажни центар и уведена - побољшање квалитета ваздуха
рециклажа;
- унапређење општег здравља
проширена и унапређена канализациона
становништва града Лесковца
мрежа;
- унапређење квалитет јавних
изградња централног постројења за
служби
пречишћавање отпадних вода из
- унапређење производње
Лесковца
пољопривредних култура у
контролисан ризик од удеса;
топлим лејама и стакленицима;
завршетак регулације реке Ветернице
- унапређење јавног здравља
регулација бујичастих потока и
становништва града Лесковца
одводних канала у граду,
израда пројекта ревидовања зона
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Категорија

Подручје

-

-

-

-

-

-

-

III

Поречје Вучје

-

-

-

Стање животне средине
Први четворогодишњи период
После 2015. године
санитарне заштите изворишта за
водоснабдевање Лесковца
Реализација пројекта ревидовања зона и
појасева санитарне заштите изворишта
за водоснабдевање Лесковца
регистровање и утврђивање стања
постојећих осматрачких објеката и
оспособљавање и израда нових,
израда катастра потенцијалних
загађивача – реално стање,
формирање осматрачке мреже,
осматрање и праћење нивоа подземних
вода у периоду од 1 године,
утврђивање постојећег стања и праћење
квалитета подземних вода,
моделска истраживања и израда
Елабората о зонама санитарне заштите
изворишта
гасификација града Лесковца.
завршетак доградње даљинског система
грејања кроз град
озелењавања површина поред главних
градских саобраћајних коридора
завршетак изградње саобраћајница у
граду
унапређење градског превоза са
акцентом на немоторизовани саобраћај
побољшање квалитета ваздуха
унапређење јавног здравља
становништва града Лесковца
унапређење квалитет јавних служби
унапређење производње
пољопривредних култура у топлим
лејама и стакленицима;
очувано квалитетно пољопривредно
земљиште
организовано сакупљање отпада по
- пречишћавање отпадних вода у
насељима
ППОВ;
комунални отпад се депонује на
- отпад се депонује на регионалну
уређеним депонијама/
депонију;
трансфер/претоварним станицама
- уведена рециклажа;
проширена канализациона мрежа
- гајење пољопривредних култура
дисконтинуално, испуштање отпадних
у топлим лејама и стакленицима;
вода, (обзиром да не постоји
- заштитно зеленило подигнуто уз
постројење за пречишћавање отпадних
магистралне саобраћајне правце
вода изазива велике негативне утицаје
и око нових привредних објеката;
на квалитет воде пријемника).
- унапређење производње
гајење пољопривредних култура у
пољопривредних култура у
стакленицима и пластеницима;
топлим лејама и стакленицима;
у примени су принципи органске
- реализација планске и просторне
пољопривреде, посебно у погледу
документације за заштиту и
контролисаног коришћења
развој подручја Кукавице
агротехничких мера ( посебан акценат
(посебан акценат на кањону
на воћарству);
Вучјанке) као изузетан развојнорегулација бујичастих потока и
туристички потенцијал
одводних канала
- изградња свих локалних путева
ниво буке и вибрације испод
који воде до насељених места и
прописаних вредности
сеоских газдинстава
унапређен квалитет јавних служби
унапређење јавног здравља
становништва
унапређење производње
пољопривредних култура у топлим
лејама и стакленицима;
израда планске и просторне
документације за заштиту и развој
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Категорија

Подручје

-

-

-

-

-

III

Грделичка
клисура Грделица

-

-

-

II

Коридор X

Стање животне средине
Први четворогодишњи период
После 2015. године
подручја Кукавице (посебан акценат на
кањону Вучјанке) као изузетан
развојно-туристички потенцијал
реализација планске и просторне
документације за заштиту и развој
подручја Кукавице (посебан акценат на
кањону Вучјанке) као изузетан
развојно-туристички потенцијал
изградња свих локалних путева који
воде до насељених места и сеоских
газдинстава
нема прекорачења ГВИ загађујућих
материја у ваздуху;
очувано квалитетно пољопривредно
- примарна селекција и рециклажа
земљиште;
отпада;
у примени су принципи органске
- пречишћавање отпадних вода у
пољопривреде, посебно у погледу
ППОВ;
контролисаног коришћења
- ефикасно функционисање јавних
агротехничких мера ( посебан акценат
служби;
на воћарству);
- контролом квалитета ваздуха на
пошумљено земљиште IV и V класе;
више мерних места (дуж трасе
очување изолованих, релативно малих
коридора Х - посебан акценат на
шумских састојина у ниском побрђу и
подручју клисуре)
долинским равницама,
- очување изолованих, релативно
дисконтинуално, испуштање отпадних
малих шумских састојина у
вода, (обзиром да не постоји
ниском побрђу и долинским
постројење за пречишћавање отпадних
равницама,
вода изазива велике негативне утицаје
- реализација планске и просторне
на квалитет воде пријемника).
документације за заштиту и
пречишћавање отпадних вода у ППОВ;
развој подручја грделичке
примарна селекција и рециклажа
клисуре као изузетан развојноотпада;
туристички потенцијал
организовано сакупљање отпада по
- реализација развојних
насељима
потенцијала планирани ПППН
проширена канализациона мрежа
Коридора Х
унапређен квалитет јавних служби
унапређена саобраћајна повезаност и
доступност јавним службама
унапређење јавног здравља
становништва
смањење екцесивних и јаких ерозионих
процеса (посебно Клисура)
контролом квалитета ваздуха на више
мерних места (дуж трасе коридора Х посебан акценат на подручје клисуре)
израда планске и просторне
документације за заштиту и развој
подручја грделичке клисуре као
изузетан развојно-туристички
потенцијал
реализација планске и просторне
документације за заштиту и развој
подручја грделичке
клисуре као изузетан развојнотуристички потенцијал
завршетак изградње инфраструктурног
коридора Х
реализација развојних потенцијала
планирани ПППН Коридора Х
реализација и евалуација ППППН
- евалуација ППППН аутопута Еаутопута Е-75, доница Ниш–граница
75, доница Ниш–граница БЈРМ
БЈРМ
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Мере заштите5
Применом мера заштите и унапређења животне средине резултираће побољшање њеног
укупног квалитета, укључујући и њених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог
света. Овај циљ оствариће се спровођењем низа мера различитог карактера:
- нормативно-правно мере: доношење општих нормативно-правних аката јединице
локалне самоуправе о заштити и унапређењу животне средине, израда програма заштите
животне средине на територији града; успостављање мерних пунктова и услова праћења
загађивача; забрана и ограничавање изградње објеката који су потенцијални велики загађивачи
и спровођење санкција у случају непоштовања закона и других прописа;
- техничко-технолошке мере: избор одговарајућег (најповољнијег) технолошког
процеса (БАТ) у складу са захтевима и условима заштите животне средине и заштите природе,
рационалних технолошких процеса који подразумевају смањење количине отпада и рециклажу;
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и њихова контрола употребе; одржавање
инсталација и постројења за пречишћавање отпадних вода;
- просторно-планске мере: правилан избор локације, распореда објеката и активности
уз уважавање микролокацијских карактеристика локација; успостављање зоне заштите
(зеленила) око путне инфраструктуре и саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила;
израда планске и пројектне документације чији су саставни делови елаборати процена утицаја
на животну средину којим се оцењују планска и пројектна решења у односу на захтеве животне
средине, у складу са законом;
- економске мере: обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања циљева
заштите животне средине планског подручја кроз наплату ''еколошке таксе'', накнаде
коришћења грађевинског земљишта, локални, државни и међународни фондови, донације и
кредити за очување заштите животне средине планског подручја.
У складу са позитивном регулативом на целом подручју Просторног плана, забрањује
се изградња објеката који би својим постојањем или употребом непосредно или на други начин
угрожавали угрожавали животну средину, односно живот, здравље и рад људи у насељима.
Забрањује се уређивање и коришћење земљишта које би могло имати штетне последице на
живот, здравље и рад људи, односно штетне последице на окружење.
2.5.2. Заштита природних добара и предела
Основни циљ заштите природних вредности јесте заштита и одрживо коришћење
природних добара, предела, као и биолошке разноврсности на подручју града Лесковца.
Оперативни циљеви заштите природних вредности јесу: успостављање заштите
предложених просторних целина; примена утврђених мера заштите природних вредности;
очување/одржање разноврсности флоре и фауне као и њено повећање; очување разноврсности и
живописности предела, унапређење њихове чистоће и уређености у непосредном окружењу
изграђених насељских целина, саобраћајних коридора, зона привредних активности и
рекреације; очување и неговање естетских обележја пејзажа, односно аутентичности и лепоте
предеоног лика мање измењених амбијената, али и осталих делова подручја, кроз низ
активности у домену уређења, планирања и заштите простора, изградња пролаза испод или
изнад саобраћајних коридора, а у циљу обезбеђивања природног контакта између сада
вештачки раздвојених популација различитих врста животиња.
На подручју Просторног плана налази се 4 заштићена подручја, 4 подручја предложена
за заштиту и 2 подручја предложена за скидање заштите.
Заштићена подручја су:
1.
Строги природни резерват-"Зеленичје", станиште терцијарног реликта у југоисточној
Србији; ово је њено крајње и једино налазиште и уједно и западна граница његовог ареала
у Европи; природно добро I категорије, налази се на планини Острозуб, припада КО Ново
Село - Лесковац (21,60 ha) а други део КО Острозуб - општина Црна Трава (20,10 ha);
Завод за заштиту и научно проучавање реткости НР Србије, решењем из 1950. године,
5

За потребе овог просторног плана наведене су само опште мере запштите животне средине; детаљаније мере
заштите по елементима животне средине, дефинисане су у Извештају о стартешкој процени утицаја Просторног
плана града Лесковца на животну средину
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2.

3.

4.

ставио је под заштиту део шумске састојине букве са налазиштем ретке терцијарне врсте
зеленичета или ловорвишње (Prunus laurocerasus) величине 180,00 hа; Републички завод
за заштиту природе СР Србије својим актом из 1971. године предложио је СО Лесковац и
СО Црна Трава, да се режим строгог природног резервата ограничи само у буковим
састојинама са природним налазиштем зеленичета укупне површине 41,70 hа; представља
подручје од посебне важности за заштиту природе у Србији (Area of Special Conservation
Interest-АsCI) значајно са становишта примене Бернскe конвенције у Србији, односно
EMERALD подручје;
Природни простор око непокретног културног добра Јашуњски манастири Св.
Јован и Св. Богородица, заштићен је Одлуком о заштити и утврђивању граница
непосредне околине и природног простора око манастира Св. Јован и Св. Богородица
Црквене општине Лесковац, 1989. године, ради очувања природног простора и његовог
планског уређења и коришћења; непосредна околина - природни простор Јашуњских
манастира (заштићена околина) од општег је интереса да се очува, одржава, плански
уређује и користи, сагласно одредбама закона; простор под заштитом обухвата два
манастирска комплекса, који су смештени у долини Манастирске реке и ободом
планинских коса Бабичке Горе на западној и источној страни; заштитна околина је
површине 188,3 hа од чега се 37,7 hа налази у црквеном власништву, а на осталих 150,5 hа
газдује ЈП ''Србија шуме ''ШГ "Шума" Лесковац; заштићени комплекс обухвата
катастарске парцеле које се налазе у оквиру КО Црковница и КО Јашуња; посматрано по
намени: шуме чине 163,59 ha (87%), њиве 7,9 hа (4%), ливаде 4,9 hа (3%), пашњаци 4,5 hа
(2%), воћњаци 1,74 hа (1%) и вододерина 5,5 hа (3 %), односно укупно 188,3 ha.
Споменик природе ''Стабло оскоруше'' у Великој Сејаници представља капиталан
примерак своје врсте како по старости и димензијама, тако и по декоративности; крошња
је лепо формирана, ширине 17 m, веће од висине стабла 15 m, што говори да је ово стабло
расло на осами; старост је процењена на 120 година, релативно је доброг здравственог
стања; оно представља интересантан биолошки феномен и реткост, јер ова врста полако
изумире, а у природи се тешко размножава; стављен је под заштиту 2004. године као
природно добро III категорије;
Споменик природе ''Кутлешки храст-запис'' у атару села Кутлеш се налази у долини
Јужне Мораве и представља капиталан примерак своје врсте; крошња је лепо формирана,
ширине 28 m, већа од висине стабла 26 m, што говори да је стабло расло на осами; старост
је процењена на 300 година, релативно је доброг здравственог стања; представља
примерак храста лужњака са импозантним димензијама и старости; стављен је под
заштиту 2004. године као природно добро III категорије.

Табела 7. Заштићена подручја на територији града Лесковца, 2010.
Р. б.
1

Назив ЗПД

''Зеленичје''

Категорија

Степен
заштите

Општина/
град (КО)

Година
заштите

Површина (ха)

Управљач

СтПР

I

I

1950
1971

III

41,70,00
(20,4Лесковац,
21,3-Црна
Трава*)
188,27,35

ЈП
''Србијашуме'
ШГ ''Шума''
Лесковац

ППНКД

Лесковац
(Ново село)
Црна
Трава*
(Острозуб)*
(Црковница,
Јашуња)

ЈП
''Србијашуме'',
ШГ ''Шума''
Лесковац
3
СП
III
II
(Велика
2004
00,02,28
Витомир
Сејаница)
Нешић,
к.п. бр. 586
Сејаница
4
''Кутлешки
СП
III
II
(Кутлеш)
2004
00,04,75
Хранислав
храст-запис''
к.п. бр. 120,
Стефановић,
Кутлеш
Објашњења скраћеница: ЗПД – заштићено природно добро, ППНКД — природни простор око непокретног
културног добра, СтПР — строги природни резерват, СП — споменик природе
* ван обухвата плана
2

Јашуњски
манастир
Св. Јован и
Св.Богородица
''Стабло
оскоруше''

Врста
ЗПД

II

1989
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Подручја идентификованих просторних целина предложена за заштиту (према РПП
општина Јужног поморавља) су:
1.
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;
значајно подручје дневних лептира Европе (PBA-Prime Butterfly Areas in Europe); на
територији градова Лесковац и Врање и општине Владичин Хан, оквирне површине
16.000 hа;
2.
Подручја Грделичке клисуре као комбинације природног и културног предела и
репрезентативни пример интензитета и обима водне ерозије, са значајним појавама
флористичког и фаунистичког диверзитета, специфичном гелошком грађом и
феноменима геонаслеђа, на територији града Лесковца и општине Владичин Хан, оквирне
површине 4.000 hа;
3.
Подручје планина Бабичка гора и Крушевица, са заштићеним амбијентом Јашуњских
манастира, шумовитим пределима богатим фауном сисара и птица, те ливадскопашњачким енклавама као стаништима разноврсне флоре, на територији града Лесковац и
општине Власотинце, оквирне површине 5.500 hа;
4.
Подручје планине Острозуб, са очуваним шумским комплексом прошараним
пашњацима и ливадама, велике разноврсности флоре и фауне, са појавом реликтне
жбунасте врсте Зеленичета, бројним изворима и потоцима и значајним рекреативним
могућностима, на територији града Лесковаца и општина Власотинце и Црна Трава,
оквирне површине 4.500 hа.
Планом се иницира и заштита објеката геонаслеђа - Грделичка клисура, Вучје и Доњи
Брестовац, која су издвојена Регионалним просторним планом општина Јужног поморавља
(2010), као и подручја - Мале Копашнице, Козаре, Ступнице и Пискупова која сe предлажу од
стране града Лесковац и одређени објекти као што су клисуре, и водотоци, мала језера и
њихова околина, интересантне формације стена, лепи и живописни амбијенти – посебно око
споменика културне баштине, мањи очувани шумски комплекси, појединачна репрезентативна
стабла и групација дрвећа, који су већ предложени за вредновање и заштиту, или ће тек бити
током имплементације Плана.
Подручја у поступку скидања заштите су:
1.
Споменик природе ''Богојевачки брест–запис'' који је одлуком Скупштине општине
Лесковац 2004. године стављен под заштиту као значајно природно добро III категорије; с
обзиром да је сасушен и оштећен и не поседује одлике због којих је стављен под заштиту,
Завод за заштиту природе Србије донео је решење 2009. године о престанку и брисању
споменика природе; у току је спровођење процедуре скидања заштите која је у
надлежности града Лесковца.
2.
Споменик природе ''Стабло тополе-запис у Губеревцу'' је одлуком Скупштине
општине Лесковац 2004. године стављен под заштиту као значајно природно добро III
категорије; ово стабло, због удара грома, поткопавања и година, не поседује више одлике
због којих је стављено под заштиту; стога је Завод за заштиту природе Србије донео
решење 2007. године о престанку и брисању споменика природе; у току је спровођење
процедуре скидања заштите која је у надлежности града Лесковца.
Мере заштите
Концепција заштите природних вредности планског подручја, подразумева примену
низа мера и услова заштите.
Опште мере заштите природних вредности су:
- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на природно добро које је
геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла за које се претпоставља
да има својства природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести
Министарсво животне средине и просторног планирања и да предузме мере да се до
доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да се чува на месту и положају у
коме је нађено.
- присуство угрожених врста на подручју Просторног плана захтева даља истраживања у
смислу њиховог распрострањења и бројне заступљености, а самим тим и ревизије
постојећих спискова врста које се сматрају угроженим.
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Мере заштите СтПР "Зеленичје" су:
у СтПР се спроводи режим заштите I степена, у складу са законом, којим су забрањени
коришћење природних богатстава и сви други облици коришћења простора и активности на
заштићеном простору, осим научних истраживања и ограничене едукације;
- на подручју СтПР забрањено је: вршити било какве промене које ометају спонтани
природни развој животне заједнице и станишта у целини; ложење ватре; бацање и одлагње
отпадака изван одређеног места; снимање или фотографисање у комерцијалне сврхе без
прописаног одобрења; уклањање, уништавање и оштећивање ознака обележавања или
обавештења; вршење активности узгоја и лова дивљачи; брање или сакупљање без
прописаног одобрења, биљних и животињских врста, сеча и ломљење дрвећа и жбуња;
узнемиравање животиња буком, растеривањем и другим радњама; уношење опасних
уређаја, направа или опасних метерија којима се може угрозити заштићено природно добро
или људи; вршење радњи којима се угрожава предео и животна средине буком,
загађивањем ваздуха, тла и воде и других радњи које су законом и овим правилником
забрањене;
- на подручју СтПР дозвољено је: научно праћење стања шумске заједнице прашумске букве
и еколошких услова станишта; спровођење контроле и праћење стања популације биљних и
животињских врста; прикупљање и анализа података о дендромеријским и другим
карактеристикама дрвећа; предузимање мера заштите од пожара и биљних болести и
штеточина јачег интензитета; очување здравственог стања и виталности заштићене
састојине; васпитно-образовне активности; презентација вредности резервата;
- на простору заштићене околине СтПР мере заштите подразумевају забрану: свих врста
сеча, односно коришћења ловорвишње и осталих врста које су ту присутне, као и њихово
изношење у циљу пресађивања ван резервата; изношења земљишта и вађење камења;
вршења испаше стоке, сакупљања стеље, траве, маховине, семена, као и уклањања
лежевине, трулих стабала и сл; сваког лова на крупну и ситну дивљач, као и на све врсте
птица; уношења страних врста биљака и животиња, чије би присуство могло да изазове
непожељне еколошке последице; извођења свих грађевинских радова.
Строги природни резерват "Зеленичје" и Природни простор око непокретног културног
добра Јашуњски манастири Св. Јован и Св. Богородица представљају подручја у поступку
ревизије заштите. Границе СтПР су уредно обележене, а постављене су и информативне табле.
Константно се врши надзор очуваности ових граница, као и информационих табли. Често је
посећен од стране студентских, еколошких и научних група које се упознају са овом ретком
врстом и значајем њеног очувања.
Мере заштите ППНКД Јашуњски манастири Св. Јован и Св. Богородица су:
- мере техничке заштите и други радови на споменику културе могу се изводити под
условима и на начин утврђен Законом о заштити културних добара;
- опште мере заштите подразумевају: спровођење режима заштите, чување и надзор, праћење
стања и прикупљање документационих података; планирани послови имају за циљ заштиту
флоре, фауне и вегетације;
- на простору заштићене околине утврђују се и спроводе мере заштите које подразумевају:
санитарне и проредне сече у храстовим шумама; постепену замену алохтоне шумске
заједнице (борова) у аутохтоне шумске заједнице (храстове); санацију пожаришта садњом
храста китњака.
Послови обележавања планирани су одржавањем граница у дужини од 7 km и
постављањем информативних табли (10 комада).
Мере заштите СП ''Стабло оскоруше'' у Великој Сејаници и СП ''Кутлешки храстзапис'' у атару села Кутлеш, су:
- режимом III степена заштите дозвољава се селективно и ограничено коришћење природних
добара и контролисане интервенције и активности у простору, уколико су усклађене са
функцијама споменика природе (СП);
- забрањује се: заштићено стабло сећи, ломити гране, кидати лишће, гулити кору и сличне
радње које угрожавају његов опстанак; депонавати било какав отпад испод његове кошње;
ложити ватру у непосредној близини стабла;
-
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-

дозвољавају се: биолошко-техничке мере заштите, под условима које утврђује Завод за
заштиту природе Србије.
Мере заштите подручја предложених за заштиту (према РПП општина Јужног
Поморавља) – подручја планина Бабичка гора и Крушевица, Острозуб, Кукавица, Грделичке
клисуре и објекти геонаслеђа, су:
- до покретања поступка заштите предложених подручја од стране надлежних институција
Просторним планом је неопходно на наведеним подручјима предвидети заштиту
евентуалних станишта строго заштићених и заштићених врста (на основу Правилника о
проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
''Службени гласник РС'', бр. 5/10), као и станишта приоритетних за заштиту (на основу
Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама
за њихово очување ''Службени гласник РС'', бр. 35/10)
- 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.
Град Лесковац се налази у оквиру Српско–балканског макрорегиона, тачније у
хетерогеном планинско–котлинском обрасцу „шаховских поља“ и различитих типова насеља
(градови, збијена, разбијена, низијска и планинска села). Овај тип предеоног обрасца захтева
очување хетерогене регионалне и локалне структуре кроз: очување отворених поља (њива,
винограда, пашњака и ливада) у претежно шумским пределима; подизање високих шума,
линијских зелених коридора и еколошких мрежа (живице дуж међа, озелењавање дуж речних
долина и саобраћајница, рубних зона насеља); усклађивање изградње инфраструктурних
објеката са карактером предела и обезбеђење њиховог мултуфункционалног коришћења;
избегавање изградње на предеоно изложеним локацијама, као и у плавним и ерозионим
подручјима; очување специфичне мреже насеља, изграђивање и груписање објеката у складу са
традицијом грађења у пределу.

Грделичка клисура

Кукавица

Ловорвишња

2.5.3. Заштита непокретних културних добара
Основни циљ заштите непокретних добара јесте: заштита делова насеља (урбаних
или руралних) као амбијенталних целина, евидентираних објеката сакралне и грађанске
архитектуре и археолошких налазишта (Хисар) и њихово третирање као ресурса за
развој.
Оперативни циљеви заштите непокретних добара су: 1) интегративна заштита и
управљање непокретним културним добрима; 2) заштита, очување, конзервација или обнова
културних вредности; 3) проглашење непокретних културних добара који су под претходном
заштитом; 4) увођења у списак до сада неевидентираних објеката или амбијенталних целина
као што је насеље Каштавар; 5) уклапање културног наслеђа у одрживи развој Града;
6) заштита непокретних културних добара од свих облика неконтролисане изградње;
7) повећање доступности непокретних културних добара, побољшањем квалитета локалне
путне мреже; 8) адекватна презентација и укључивање непокретних културних добара у
туристичку понуду Града; 9) формирање етно–туристичких комплекса (дуж грделичке клисуре
са центрима у Предејану и Грделици, у комплексу Јашуњских манастира, кањон Вучјанке, етно
радионица ''Хисар'') у које би се преместили поједини објекти народног градитељства.
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Концепција заштите 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.
На подручју Просторног плана налази се 49 заштићених непокретних културних добара
(заступљених у виду 5 споменика културе у категорији од великог значаја и 44 у категорији
културних добара), као и 152 добра која уживају претходну заштиту. Највећи број добара
(проглашених и под претходном заштитом) заступљено је у Лесковцу.
Културна добра од великог значаја су:
1. Манастир Богородичиног Ваведења, Јашуња (део комплекса Јашуњских манастира) једнобродна, полуобличасто засведена манастирска црква с припратом, коју је саградила
1499. године монахиња Ксенија са трима сестрама Теофом, Мартом и Маријом; живопис
тога доба, премда постоји само на источном зиду припрате, изведен је сигурним цртежом,
складном композицијом и богатим колоритом којима доминира засићени цинобер; вредна
збирка старих икона обухвата и једну Богородичину, која би могла бити престона икона са
првобитног иконостаса; радови на заштити сведени су на препокривање цркве; у манастиру
је данас женско сестринство; источно од цркве (око 500 m), на импозантном брегу обраслом
густом храстовом шумом, налази се археолошки локалитет Градиште, добро очувано
утврђење елипсоидног облика, које је још Феликс Каниц сврстао као римско;
2. Манастир Св. Јована, Јашуња (део комплекса Јашуњских манастира) – цркву посвећену
светом Јовану Претечи подигао је Андроник Кантакузин са браћом, на месту старијег
манастира 1517. године; једнобродна, полуобличасто засведена богомоља састоји се од
трема, припрате као посебне просторне јединице, наоса који је паровима пиластара
организован у травеје и олтарског простора завршеног споља полукружном апсидом;
недовољно проучен, сачувани живопис потиче из различитих периода; археолошки,
архитектонски и сликарски конзерваторски радови изведени су у периоду од 1986–1987.
године;
3. Комплекс манастира Рударе, Рударе - запустели манастир у селу Рударе недалеко од
Лесковца, чине црква посвећена светој Параскеви и моћни спратни конак, западно од ње;
црква је једнобродне основе са припратом на западној и полукружном апсидом на источној
страни; полуобличасти свод распона од пуних девет метара указује на веште неимаре који
су га извели; традиционална иконографија и сигуран цртеж уз изразито волуминозне форме
одликују рад анонимног зографа; конзервиран и рестаурисан 1951. године, данашње стање
захтева санацију; извршена су скромна, углавном сондажна истраживања живописа;
4. Комплекс манастира Чукљеник, Чукљеник - јужно од Лесковца и недалеко од Вучја, на
северним обронцима Кукавице, налази се манастир са црквом Светог Николе, претвореном
у мирску још 1884. године; у средишту порте је мала, једнобродна, полуобличасто
засведена црква са полукружном апсидом и истовремено зиданом припратом; горње
партије зидова и свод цркве сачували су минуциозно изведене зидне слике, дело даровитих
грчких сликара XVIII века; спољна припрата је накнадно дограђена; југоисточно од цркве
смештен је параклис, а северозападно од цркве, уз обимни зид је стари конак; ван порте, на
Малој реци која се улива у Чукљеничку, налази се манастирска воденица поточара из 1786.
године; осамдесетих година XX века изведена је превентивна заштита цркве и воденице;
5. Кућа Шоп Ђокића, Лесковац - подигнута је у првој половини XIX века као спратна
грађевина у бондручном конструктивном систему; вишесливни кров куће покривен је
ћерамидом са истуреним стрехама; у ентеријеру зграде истичу се декорације у дуборезу на
таваницама, огради степеништа, долапима и нишама, као и оквирима врата и прозора;
током 1979. године реконструисан је западни део куће, када је дошло и до промене у
распореду просторија у приземљу и на спрату; данас кућа Шоп Ђокића има културнопросветну намену;
Списак утврђених непокретних културних добара на територији административног
подручја града Лесковца
I Археолошка налазишта
1. „Градац“, Злокућане
2. „Кале“, Међа
3. „Кале-Гургец“- Горње Бријање
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II Споменици културе
Табела 8. Проглашена непокретна културна добра, 2010.
Назив НКД
Врста НКД
КО
Година заштите
Непокретна културна добра великог значаја
1. Манастир Богородичиног Ваведења (део комплекса
Црковница,
СК
1947.
Јашуњски манастири)
Јашуња
2. Манастир Св. Јована (део комплекса Јашуњски
Црковница,
СК
1947.
манастири)
Јашуња
3. Комплекс манастира Рударе
СК
Рударе
1948.
4. Комплекс манастира Чукљеник
СК
Чукљеник
1980.
5. Кућа Шоп Ђокића
СК
Лесковац
1949.
Непокретна културна добра некатегорисана
1. Археолошки локалитет „Скобаљић град“
СК
Вучје
1986.
2. Саборна црква Свете Тројице у Лесковцу
СК
Лесковац
1989.
3. Црква Светог Илије на Хисару
СК
Лесковац
1986.
4. Кућа Боре Димитријевића-Пиксле
СК
Лесковац
1948.
5. Стара црква Св. Богородице, Лесковац
СК
Лесковац
1947.
6. Грађанска кућа у ул. Радоја Домановића 1-3, Лесковац
СК
Лесковац
1989.
7. Зграда Јабланичког округа
СК
Лесковац
1989.
8. Зграда СО Лесковац
СК
Лесковац
1989.
9. Зграда у Булевару Ослобођења 101
СК
Лесковац
1989.
10. Зграда хотела „Дубочица“
СК
Лесковац
1989.
11. Грађанска кућа у ул. Доситеја Обрадовића 29
СК
Лесковац
1989.
12. Грађанска кућа у ул. Радоја Домановића 5
СК
Лесковац
1989.
13. Грађанска кућа у ул. Владе Ђорђевића 23
СК
Лесковац
1989.
14. Грађанска кућа у ул. Масариковој 32
СК
Лесковац
1989.
15. Грађанска кућа у ул. Млинској 66
СК
Лесковац
1989.
16. Црква „Св. Апостол“ у Турековцу
СК
Турековац
1980.
17. Црква „Св. Петке“ у Кумареву
СК
Кумарево
1980.
18. Зграда католичке цркве у ул. Бранислава Нушића 12
СК
Лесковац
1986.
19. Грађанска кућа у ул. Ратка Павловића 12
СК
Лесковац
1989.
20. Грађанска кућа у ул. Максима Горког 21
СК
Лесковац
1986.
21. Грађанска кућа у ул. Максима Горког 15
СК
Лесковац
1989.
22. Зграда на Масариковом тргу 7
СК
Лесковац
1989.
23. Зграда у ул. Светозара Марковића 23
СК
Лесковац)
1989.
24. Зграда у ул. Благоја Николића 1
СК
Лесковац
1986.
25. Кућа у ул. Војводе Мишића 37,
СК
Лесковац
1989.
26. Зграда у Булевару Ослобођења 14-18
СК
Лесковац
1986.
27. Кућа у ул. Николе Скобаљића 34-36
СК
Лесковац
1986
28. Кућа у ул. Светоилијској 42
СК
Лесковац
1989.
29. Кућа у ул. Ђорђа Лешњака 1
СК
Лесковац
1989.
30. Кућа у ул. Радоја Домановића 13
СК
Лесковац
1989.
31. Зграда у ул. Јужноморавских бригада 83
СК
Лесковац
1989.
32. Зграда у ул. Јужноморавских бригада 93
СК
Лесковац
1989.
33. Зграда у ул. Бранислава Нушића 25
СК
Лесковац
1986.
34. Зграда у ул. Светозара Марковића 12
СК
Лесковац
1989.
35. Зграда у ул. Светозара Марковића 67
СК
Лесковац
1986.
36. Зграда у ул. Светозара Марковића 69
СК
Лесковац
1989.
37. Кућа у ул. Милоша Обилића 4
СК
Лесковац
1980.
38. Кућа народног хероја Косте Стаменковића
СК
Лесковац
1950.
39. Зграда „Наше речи“ у ул. Јужноморавских Бригада
СК
Лесковац
1989.
40. Зграда Окружног суда у Лесковцу
СК
Лесковац
1947.
41. Комплекс „гајтанара“ и воденица у Стројковцу
СК
Стројковце
1990.
42. Зграда у Булевару Ослобођења 46-50
СК
Лесковац
1986.
43. Локалитет „Градиште“
СК
Голема Њива
1947.
44. Чичановићева кућа у Ул. Војводе Мишића 4
СК
Лесковац
.
Објашњење скраћеница: НКД–непокретно културно добро; КО-катастарска општина; кп-катастарска
парцела; СК-споменик културе
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III знаменита места
1. Спомен – парк са меморијалним спомен гробљем посвећен палим 1941-45, рад арх. Б.
Богдановића
IV Просторне културно историјске целине
1. Комплекс рударске цркве са конаком (заштићен је као СК)
2. Црквени комплекс у центру града (заштићен је као СК)
Заштићена околина око Јашуњских манастира обухвата делове катастарскох општина
Црковница и Јашуња, укупне површине 188,27 hа од којих се 37,66 hа налази у црквеном
власништву, а на осталих 150,51 hа газдује ЈП ''Србија шуме''ШГ "Шума" Лесковац.
Већи број добара налази се под претходном заштитом, заступљених у виду објеката
народног градитељства, градске, јавне и сакралне архитектуре и археолошких локалитета.
Табела 9. Добра која уживају претходну заштиту, 2010.
Назив добра

Опис добра

Локација

1. Зграда старе болнице, неурологија
2. Фабрика Коста Стаменковић
3. Зграда у ул. Св. Марковића биоскоп „Сјавуј“
4. Део објекта у ул. Норвежанској 3
5. Грађанска кућа у ул. Максима Ковачевића 28
6. Грађанска кућа у ул. Учитеља , Јосифа 15
7. Грађанска кућа у ул. Учитеља , Јосифа 8
8. Грађанска кућа у ул. Рада Кончара 7
9. Грађанске куће у Бул. Ослобођења 50, 52 и 54
10. Грађанска кућа у Бул. Ослобођења 48
11. Грађанска кућа у Бул. Ослобођења 46
12. Грађанска кућа у Бул. Ослобођења 98
13. Грађанска кућа у Бул. Ослобођења 96
14. Грађанска кућа у Бул. Ослобођења 94
15. Зграда Народног позоришта
16. Зграда лесковачке гимназије
17. Округли павиљон лесковачког сајма
18. Грађанска кућа у Ул. Рада Кончара 26
19. Стара занатско-трговачка чаршија Лесковца
20. Градска гробља у целини
21. „Етно-археолошки парк ХИСАР“- у границама ПДР за делове
блокова 41 и 42 у Лесковцу
22. Ул. Јужноморавских бригада (између два моста), блок 17 у
Лесковцу
23. Блок између улица: Моше Пијаде, 11.октобра, Масариков трг,
Цара Лазара и Николе Скобаљића
24. Блок између улица: Млинска, Владе Ђорђевића, Стојана
Љубића, Учитеља Јосифа и Доситеја Обрадовића
25. Лесковац, локалитет „Хисар“, насеље и утврђење из
праисторије, римског и византијског времена и средњег века
26. Бунушки Чифлук, црква Св. Ђорђа из 1869.г на старим
темељима
27. Мирошевце, локалитет „Римско гробље“
28. Вина, локалитет „старо гробље“
29. В. Трњане, локалитет „Латинска црква“ са старим гробљем
30. Накривањ, црква Св. Архангела Гаврила (на старим
темељима)
31. Чукљеник, локалитет Накривањски манастир

објекат јавне намене
објекат јавне намене
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
објекат народног градитељства
сакрални објекти

Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац

32. Збежиште, локалитет „Скобаљић Град“
33. Збежиште, локалитет „сеоско гробље“
34. Вучје, црква „Св. Јована“, локалитети „зидине“ и „старо
гробље“
35. Брза, локалитет „Црквиште“
36. Горина, црква Св. Пантелејмона , Црква Св. Петке и
локалитети
„сеоско“и „Латинско гробље“
37. Калуђерце, црква „Св. Архангела Гаврила“ и локалитет
„Кућетине-Сеоско гробље“

археолошко локалитет
народно градитељство
амбијентална целина
народно градитељство
амбијентална целина
народно градитељство
амбијентална целина
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
објекат сакралне архитектуре
археолошко налазиште
објекат сакралне архитектуре
археолошко налазиште
археолошко локалитет
археолошко локалитет

Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Бунушки
Чифлук
Мирошевце
Вина
В. Трњане
Накривањ
Чукљеник
Збежиште
Збежиште

објекат сакралне архитектуре

Вучје

археолошко локалитет

Брза

археолошко локалитет

Горина

aрхеолошко локалитет

Калуђерце

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ
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38. Букова Глава, локалитет „Црквиште“, са остацима цркве „Св.
Јован“, и Локалитет „старо гробље“
39. Славујевце, локалитет „Црквиште“ са Црквом „Св. Симеона“
40. Игриште, стара црква „Преображења Господњег“
41. Дрводеља,локалитет „сеоско гробље“
42. Барје, локалитети: „турско гробље“, „Сеоско гробље“,
„Бештичко гробље“ и „Рекарско гробље“
43. Гагинце, локалитет Равњак
44. Гагинце, цркве „Св. Ђорђа“ и „Св. Симеона“
45. Д. Оруглица, ликалитет „турско гробље“
46. Г.Оруглица, црква „Велика Госпојина“ и локалитет
„црквиште“
47. Црцавац, црква „Св. Никола“ и локалитети: „старо“ и „турско
гробље“
48. Грделица, лпкалитет „Кале“
49. Мала Копашница, ликалитети: „Каменитица“ и „Моравиште“
(некропола и насеље) и локалитети: „латинско гробље“ и „Бели
Брег“
50. Ораовица, црква „Св. Никола“
51. Разгојна, црква „Св. Петка“ са локалитетом „старо гробље“
52. Г. Локошница, локалитет „Градиште“, (утврђење)
53. Орашац, локалитети: Црквиште, „старо гробље“и локалитет
„Чука“
54. Градашница, локалитет „Градац“ или „Градиште“ (утврђење)
55. Г. Јајина, локалитет „старо гробље“
56. Печењевце, локалитет „Тапан“ (средњовековна некропола)
57. Каштавар, локалитет „Манастириште“
58. Кутлеш, локалитет „Шиљегарник“ (утврђење)
59. Д. Бријање, локалитет „Градиште“ (утврђење)
60. Барје, сеоско гробље „Код страже“, некропола
61. Бели Поток, Кулиште, некропола
62. Бели Поток, Кулиште, Селиште, насеље
63. Бобиште, Сатанци
64. Бобиште, Путиште
65. Богојевце, лок. Селиште, насеље
66. Бојишина, махала Бојанинци, култни објекат
67. Боћевица, Латинско гробље, некропола
68. Боћевица, Селиште, насеље
69. Брестовац, Селиште, насеље
70. Брза, црква Огњене Марије, култни објекат
71. Брза, Селиште, насеље
72. Биљаница, Рукавац Ј.Мораве
73. В. Грабовница, Црквиште
74. В. Грабовница, Селиште, насеље
75. В. Трњане, Д.Селиште, насеље
76. Вина, црква Св.Врачи, култни објекат, некропола
77. Вина, Старо село, насеље
78. Власе, Селиште, насеље
79. Власе, Лоизе, култни објекат
80. Власе, сеоско гробље, некропола
81. Вучје, Селиште, насеље
82. Вучје- Зидине, Зидине, насеље
83. Горина, Пресклоп, насеље
84. Горина, Селиште, насеље
85. Горина, сеоско гробље, некропола
86. Г. Бунуша, Црквиште, култни објекат
87. Г. Јајина, Гробиште, некропола
88. Г. Слатина, Црквиште, култни објекат
89. Г. Слатина, Манастириште, култни објекат
90. Д. и Г. Синковце, Селиште (Куманлук), насеље
91. Г. Стопање, Д.Селиште, насеље
92. Г.Стопање, култни објекат
93. Г. Трњане, Селиште, насеље
94. Градашница, лок. Градинче
95. Градашница, Мусин Гроб

археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошки локалитет

Букова Глава
Славујевце
Игриште
Дрводеља

археолошко локалитет
објекат сакралне архитектуре
археолошко локалитет

Барје
Гагинце
Гагинце
Д. Оруглица

археолошко локалитет

Г.Оруглица

археолошко локалитет

Црцавац

археолошко локалитет

Грделица

археолошко локалитет

Мала
Копашница

археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет

Ораовица
Разгојна
Г. Локошница

археолошко локалитет

Орашац,

археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошко локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет

Градашница
Г. Јајина
Печењевце
Каштавар
Кутлеш
Д. Бријање
Барје
Бели Поток
Бели Поток
Бобиште
Бобиште
Богојевце
Бојшина
Боћевица
Боћевица
Брестовац
Брза
Брза
Биљаница

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

В. Грабовница
В. Грабовница

В. Трњане
Вина
Вина
Власе
Власе
Власе
Вучје
Вучје
Горина
Горина
Горина
Г. Бунуша
Г. Јајина
Г. Слатина
Г. Слатина
Д. Синковце
Г. Стопање
Г. Стопање
Г. Трњане
Градашница
Градашница
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96. Грделица, Турско гувно, друмски хан са кулом
97. Грделица, порта цркве Св. Јована
98. Губеревац, Ливаница, насеље
99. Губеревац, Врања нога
100. Губеревац, Дебелица
101. Д. Бунуша, Селиште, насеље
102. Д. Јајина, Старо гробље, некропола
103. Д.Крајинце, Старо гробље, некропола
104. Д. Крајинце, Селиште, насеље
105. Д. Крајинце, Црквиште, култни објекат
106. Д. Синковце, Старо гробље, некропола
107. Дрводеља, црква Св. Николе, култни објекат
108. Дрводеља, Ливаде, насеље
109. Дрћевац, Старо гробље, некропола
110. Душаново, Прокопова колиба
111. Жабљане, селиште, насеље
112. Живково, Селиште, насеље
113. Живково, Шљивче
114. Залужње, сеоско гробље, некропола
115. Игриште, Селишка долина, насеље
116. Јашуња, Градиште, утврђење
117. Јелашница, Латинско гробље, некропола
118. Јелашница, лок. Ширине
119. Калуђерце, Црквиште, култни објекат
120. Кукуловце, Јечменике, насеље
121. Кумарево, Кулиште и Тршевина, насеље/утврђење
122. Мелово, Турско гробље, некропола
123. Мрштане, Селиште, насеље, некропола
124. Мрштане, Божја Бара
125. Навалин, Кулиште, насеље или утврђење
126. Паликућа, селиште, насеље
127. Палојце, Старо гробље, некропола
128. Печењевце, обала Јужне Мораве
129. Подримце, Старо гробље, некропола
130. Подримце, Белије
131. Подримце, Чардакине
132. Пресечина, Селиште, насеље
133. Пресечина, Старо село, насеље
134. Радоњица, Селиште, насеље
135. Рударе, Доње Ливаде, насеље
136. Рударе, Камберове њиве, насеље
137. Рударе, Чивлак, насеље
138. Славујевце, Старо гробље, некропола
139. Стројковце, Г.Селиште, насеље
140. Тодоровце, Црквиште, култни објекат
141. Тодоровце, Селиште, насеље
142. Тулово, Селиште, насеље
143. Тупаловце, Црквиште, култни објекат, некропола
144. Турековац, Селиште, насеље
145. Црковница, Црквиште, култни објекат
146. Црцавац, имање Здравковића, насеље
147. Чукљеник, Накривањски манастир, култни објекат
148. Чукљеник, Прекос
149. Чукљеник, Сланиште, насеље
150. Шаиновац, Селиште, насеље
151. Шишинце, Црквиште, култни објекат
152. Шишинце, Кумове њиве, насеље

археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет
археолошки локалитет

Грделица
Грделица
Губеревац
Губеревац
Губеревац
Д. Бунуша
Д. Јајина
Д. Крајинце
Д. Крајинце
Д. Крајинце
Д. Синковце
Дрводеља
Дрводеља
Дрћевац
Душаново
Жабљане
Живково
Живково
Залужње
Игриште
Јашуња
Јелашница
Јелашница
Калуђерце
Кукуловце
Кумарево
Мелово
Мрштане
Мрштане
Навалин
Паликућа
Палојце
Печењевце
Подримце
Подримце
Подримце
Пресечина
Пресечина
Радоњица
Рударе
Рударе
Рударе
Славујевце
Стројковце
Тодоровце
Тодоровце
Тулово
Тупаловце
Турековац
Црковница
Црцавац
Чукљеник
Чукљеник
Чукљеник
Шаиновац
Шишинце
Шишинце

Напомене:
- локалитети обележени као „старо“, „ турско“ или „латинско гробље“, односе се на гробља која се више
не користе, али на њима има старих надгробних споменика
- локалитети „Црквиште“, „Манастириште“ су наведени зато што има видљивих остатака архитектуре
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Грађанска кућа у Лесковцу, некад и сад

Кућа Шоп–Ђокића у Лесковцу

Мере заштите
Концепција заштите културног наслеђа града Лесковца подразумева примену низа мера
и услова заштите6.
Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и
добара који уживају статус предходне заштите су:
- на заштићеним културним добрима и њиховој заштићеној околини, не може се вршити
раскопавање, рушење, преправљање, активности изградње и уређења простора или било
какви радови који могу да наруше својства културног добра, без претходно утврђених
услова и сагласности надлежне службе заштите културних добара;
- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- добра која уживају претходну заштиту (евидентирана добра) не смеју се оштетити,
уништити, нити се може мењати њихов изглед, својство или намена;
- инвеститор изградње је дужан да обезбеди средства за истраживање, конзервацију и
презентацију откривених добара.
Мере заштите споменика културе су:
- обележавање и означавање свих категорисаних споменика културе, информативним
таблама и ознакама на путним правцима;
- допуна акта о проглашењу, границе заштићене околине споменика културе са потребним
мерама заштите;
- мере техничке заштите спроводиће се коришћењем најсавременијих технологија, уз
очување основних својстава и конструктивних, стилских и типолошких карактеристика,
посебно на грађевинским објектима сакралне и техничке архитектуре;
- приоритет у презентацији имаће споменици културе са адекватном наменом, којом се не
нарушавају његова културно–историјска својства;
- ревалоризација непокретних културних добара, с тим да приоритет има валоризација
објеката народног градитељства и градске архитектуре;
- валоризација објеката народног градитељства и градске архитектуре, у првом реду
комплетних старих, неизмењених и мало измењених планинских села као и појединачних
цркава, заветних места, стамбених и привредних објеката народног градитељства и
амбијенталних целина у селима, који ће, након ближег истраживања и евидентирања,
проглашења и категоризације бити рестаурирани и реконструирани по правилу ''in situ'' у
претежно изворним облицима екстеријера (у духу регионалне, односно традиционалне
архитектуре), уз комунално опремање, обезбеђивање потребног комфора у ентеријеру и
могуће пренамене (код стамбених и привредних објеката), посебно у функцији сеоског
туризма;

6

Акт о условима чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара као и добара која уживају
претходну заштиту и утврђеним мерама заштите, Завод за заштиту споменика културе Ниш (број 277/2 од
22.04.2010. године)
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-

дислокација објеката народног градитељства у етно паркове у близини туристичких
комплекса и центара, уколико претходна мера заштите није могућа, или је из неког другог
разлога неоправдана;
- перманентно евидентирање споменика техничке културе, који ће се презентирати у
аутентичној намени, по могућству са очуваном техничко–технолошком функцијом
(хидроелектрана у Вучју, воденице и др) и укључивањем у туристичку понуду;
- сакрални споменици културе привешће се искључиво сакралној намени и богослужбеним
потребама; старе откривене цркве и капеле ће се реконструисати и обнављати према
савременим конзерваторским принципима.
Мере заштите просторно културно–историјских целина су:
- ревалоризација обухвата/дефинисати у урбанистичким плановима;
- одговарајућим пројектом дефинисаће се степен реконстуктивних и санационих захвата,
конзерваторски услови за коришћење и презентацију објеката;
- појачаним инспекцијским надзором и применом казнених мера обрзбедиће се уклањање
неплански изграђених објеката и неадекватних (услужних) намена у просторним културно–
историјским целинама.
Мере заштите археолошких налазишта и локалитета су:
- наставак истраживања највреднијих археолошких налазишта и локалитета (Хисар);
- ефикаснија заштита археолошких налазишта и локалитета;
- спречавање неовлашћеног раскопавања и нарушавања археолошких налазишта и
локалитета;
- утврђивање зона појава археолошких налазишта и локалитета регионалног значаја;
- изградња примарне туристичке инфраструктуре за приступ и пријем посетилаца;
- адекватна презентација и интерпретација налазишта и локалитета.
ГУП-ом Лесковца до 2020. године извршено је зонирање територије града, при чему
окосницу представља археолошко налазиште које се налази у центру града, а које треба да се
уреди као етно-археолошки парк „Хисар“. У циљу очувања етно-наслеђа понуђен је модел
ревитализације архитектонских стилова–традиције градње сваке од зона унутар. У домену
очувања традиционалне архитектуре, народне-етно и грађанске, посебно је истакнут значај:
интегративног приступа заштити; едукације локалне заједнице на очувању карактеристика и
традиције у градњи; и прописивања начина формирања документације која ће омогућити
стварање базе одговарајућих стилских реплика. Објекти јавне намене, градске архитектуре као
и стамбени објекти првенствено су намењени урбаној обнови.

Вредно откриће из
археолошког парка Хисар

Манастир Св. Јована, Јашуња

Комплекс Манастира Рударе

2.5.4. Организација простора од интереса за одбрану земље и заштиту од елементарних
непогода
2.5.4.1. Одбрана земље и цивилна заштита
Основни циљ са аспекта одбране земље је прилагођавање просторног развоја града
Лесковца, потребама савременог система одбране и цивилне заштите, истовремено
обезбеђујући несметано функционисање комплексима и објектима од посебног значаја за
одбрану земље.
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Оперативни циљеви у области одбране земље и цивилне заштите су: 1) спровођењем
овог просторног плана (плановима нижег реда) уз услове и сагласност Министарства одбране
Републике Србије, омогућити пренамену неперспективних комплекса посебне намене (у складу
са интересима локалне смоуправе, републике и других заинтересованих субјеката); 2)
перспективне комплексе третирати посебном наменом; 3) планирати (у складу са потребама)
неопходне зоне просторне заштите, које се прописују због безбедности околине од ових
комплекса и активности у њима; 4) створити услове за цивилну заштиту која треба
представљати организовани одговор локалне самоуправе на опасности које угрожавају
становништво, материјална и културна добра и животну средину, у случају природних
непогода, техничко-технолошких удеса и других већих опасности у миру, ванредном и ратном
стању.
Концепција уређење подручја Просторног плана за потребе одбране и заштите од
ратних разарања, заснива се на примени следећих планских решења и пропозиција:
- непосредан појас уз административну границу са АП Косово и Метохијом налази се под
режимом контролисаног и ограниченог коришћења, у надлежности Министарства
унутрашњих послова;
- простор у обухвату КЗБ представља подручје од посебног значаја за одбрану земље; при
изради планске документације хијерархијски нижег нивоа, изради техничке документације,
изградњи инфраструктурних и привредних објеката у КЗБ, обавезно је прибављање
мишљење Министарства одбране;
- око перспективних комплекса посебне намене планирају се зоне просторне заштите, које
представљају простор са посебним режимом коришћења, уређења и изградње; правилима
уређења и грађења дефинисане су: зоне забрањене градње – где је потпуно забрањена било
каква градња; зоне ограничене (контролисане) градње - у којима је забрањена изградња
објеката високоградње; за изградњу објеката нискоградње и инфраструктуре обавезна је
предходна сагласност Министарства одбране;
- за комплекс посебне намене са ознаком 17, који се односи на аеродром у Лесковцу,
предлаже се задржавање намене, док се промена статуса односи се на могућност цивилног
коришћења; приликом планирања и изградње објеката у зони просторне заштите око
аеродрома обавезно је поштовати одредбе Закона о ваздушном саобраћају (''Сл. гл. СРЈ'', бр.
12/98, 5/99, 44/99, 73/00 и 70/01), уз поштовање услова и ограничења изградње Директората
цивилног ваздухопловства Републике Србије;
- будућа намена неперспективних комплекса "посебне" намене, одредиће се плановима
нижег реда, где се у функцији развоја јавно-социјалне инфраструктуре, предлаже да
приоритет има јавна намена ових објеката; приликом израде планова нижег реда, потребно
их је доставити Министарству одбране, на усаглашавање потребама одбране земље,
реализацији планских решења може се приступити, тек након предходне сагласности
Министарства одбране и регулисања својинских односа, у складу са одредбама Закона о
средствима у својини Републике Србије (''Сл. гласнк РС'', бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), а у
поступку пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије;
- заштиту становништва, материјалних и културних добара од елементарних непогода,
ратних дејстава и других несрећа и опасности, планирати у складу са Проценом
угрожености потреба и могућности за заштиту и спашавање града Лесковца; дужност
органа локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица да обезбеде
склањање становништва у склоништа, остваривати у складу са поделом подручја
Просторног плана на: област I степена (највеће) угрожености - где спада Лесковац (за ужи и
шири центар града, планирати изградњу двонаменских склоништа основне заштите 200
kPa; за шири и периферни центар града, планирати изградњу двонаменских склоништа
основне заштите 100 kPa; за градске МЗ ван обележених подручја и приградска насеља
планирати изградњу двонаменских склоништа допунске заштите 50 kPa); област II степена
(средње) угрожености – где спадају Грделица, Вучје и Предејане (где је потребно
планирати изградњу двонаменских склоништа допунске заштите 30 kPa) и МЗ у рејону
између старог аутопута од Предејана до Брестовца, дуж државног пута II реда Лесковац Власотинце и Лесковац - Лебане као и дуж локалних путева Лесковац – Вучје - Мирошевце
и Лесковац - Манојловце; област III степена (мале) угрожености - која обухвата територију
града источно и западно од границе зоне средње угрожености (дуж локалних путева
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-

Манојловце - Ступница, Богојевце - Јашуња, Разгојна – Бабичко, Мирошевце - Црцавац,
Грабовница - Тулово, Грделица - Козаре, Брестовац - Доње Бријање и Горње Стопање Бојник); област IV степена (незнатне) угрожености - коју чини остатак територије града; за
остала насељена места у зони средње угрожености, као и за насељена места у зонама мале и
незнатене угрожености, потребно је планирати изградњу заклона заштите 30 kPa;
у циљу уређења и припреме територије за потребе одбране земље, осим изградње
склоништа планирати и прилагођавање других објеката погодних за заштиту и склањање
овим потребама.

2.5.4.2. Заштита од елементарних непогода и акцидената
Основни циљ у погледу заштите од елементарних непогода и акцидентних ситуација
јесте интегрално управљање и систематска контрола уз стварање услова за очување
људских живота, материјалних и културних добара и животне средине.
Оперативни циљеви у погледу заштите од елементарних непогода и акцидентних
ситуација су: 1) земљотреси: повећавати "отпорност" простора изградњом двонаменских
склоништа, фунционалним зонирањем урбаних простора, као и планирањем саобраћајница
довољне ширине (у зависнсти од зарушавања и могућности прилаза објектима); 2) поплаве:
регулисати критичне бујичне водотоке, као и редовно одржавати постојеће објекте у
функционалном стању; предузети едукације становништва о опасности од бујичних поплава и
указати на значај урбанистичког планирања; 3) ерозија: уредити приоритетна ерозиона
подручја - делове територије који се налазе дуж саобраћајних коридора (железница и путеви)
од локалног и међународног значаја, као и ерозиона подручја која се користе за пољопривредну
производњу (предузимањем свих противерозионих захвата: радова и мера); 4) клизишта:
заштитити критична клизишта од даљег интензивирања (непланска градња и сл); 5) заштита
од летњих непогода - град: повећати покривеност територије града противградним станицама.
6) заштита од хемијских удеса: регулисати пролаз и заустављање возила за превоз опасних
материја; 7) акцидент на брани: употпунити недостајуће системе за узбуњивање и обележити
просторе могуће угрожености услед акцидената на бранама;, 8) пожари: у процесу
гасификације града, неопходно је урадити план заштите од пожара за зоне обухваћене
гасификацијом; у циљу смањења угрожености од пожара успоставити равномернију
покривеност града, формирањем мреже ватрогасних станица;
Концепција развоја. Земљотреси. У складу са принципима превенције од разарања
рушења и спасавања из рушевина, приликом планирања, пројектовања и грађења објеката, као
и реконструкције постојећих објеката, неопходно је применити све законске мере заштите за
трусна подручја.
Поплаве. Планом се предвиђа заштита од поплавних и бујичних налета регулацијом
нерегулисаних водотка, као и њиховим редовним одржавањем, чишћењем. Да би западни део
града, и поред изведене делимичне регулације реке Јабланице и изградње новог Хисарског
канала, који прихвата воде са дела Хисара, био заштићен од поплавних вода треба употпунити
регулацију реке Јабланице, извршити реконструкцију мостова тј. повећати пропусну моћ и
отклонити успор који се ствара, оспособити и оформити све просеке. Потпуном регулацијом
речног корита реке Ветернице кроз градско подручје обезбедила би се сигурна евакуација
великих вода. Бујичне воде Туловске реке, канала Бара и потока Бучан неопходно је
регулисати. На Tуловској реци треба изградити растеретни канал који ће велике воде овог
водотока најкраћим путем одвести у Ј. Мораву. Део атмосферских вода са падина Хисара
неопходно је одвести у реку Ветерницу, али је зато неопходно реконструисати стари Хисарски
канал и претворити га у затворени канал. Проблем изградње у непосредној близини водотока
мора се решавати уз ангажовање свих политичких, социјалних и комуналних институција и
активну партиципацију становништва.
Ерозија. На територији ерозионих подручја поштовати мере обавезе антиерозионог
газдовања земљиштем, односно забране коришћења земљишта на начин који интензивира
ерозионе процесе. Неопходно је предузети све противерозионе захвате, који се могу поделити
на две категорије, и то: 1) противерозиони радови – представљају стручне захвате којима се
врши санација развијених ерозионих процеса и састоје се од ретензионих и биолошких радова;
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2) противерозионе мере - представљају захвате власника земљишта у циљу да се ослабљено
земљиште поправи, а квалитетно земљиште одржи на свом нивоу.
Клизишта. На просторима клизишта не предвиђа се даља градња, сем у изузетним
случајевима (у којима се градња, такође, се несме започети без детаљних геолошких радова и
предложених мера санације). Предлаже се, да се неизграђени простори користе као зелене
површине (потребно је формирати зелене појасеве, уз прогушћавање засада дрвећа). У циљу
одржавања стабилности падине Хисара неопходно је и: редовно одржавати постојеће канале за
површинско одвођење атмосферских вода и контролисати прихват, као и елиминисати
неконтролисано испуштање отпадних вода на коловоз.
Заштита од летњих непогода-град. За планирање нових објеката на одстојању мањем
од 100 m од противградних станица - Сектора одбране од града, неопходно је обезбедити
посебну сагласност и мишљење Републичког хидрометеролошког завода.
Хемијски удеси. Кроз убрана насеља трасе кретања возила за превоз опасних материја
дефинисаће се урбанистичким плановима, а кроз остатак територије кретање ће се вршити
државним путевима I и II реда. Смањити могућност ризика усклађујући просторни распоред
опасних активности, зона становања и других осетљивих зона.
Акцидент на брани. У циљу заштите од акцидената са територије суседних општина
(на Власинском и Брестовачком језеру) и акцидента на Пресечинском језеру, обележити
просторе могуће угрожености. Изградити систем за узбуњивање, пре свега на брани Барје.
Пожари. Заштита од пожара подразумева, превентивне мере у циљу спречавања
настанка пожара, а затим и мере за његово сузбијање, односно ублажавање последица, уколико
до пожара дође. Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке
мере заштите. Урбанистичке мере се односе на планирање простора кроз урбанистичке
показатеље - решењем утицати на смањење угрожености од пожара. При планирању нових
саобраћајница, треба поштовати регулационе ширине. Неопходна је изградња новог
Ватрогасног дома на одређеној локацији у Лесковцу, као и формирање мреже ватрогасних
станица-пунктова у одређеним деловима града који би опслуживали своје гравитационо
подручје. Избор нове локације у Лесковцу, извршен је у складу са потребама ватрогасне службе
и прописима везаним за заштиту од пожара.

Поплава у Бобишту, 2010. год

Шумски пожар 2009. год

Клизиште на Хисару 2010. год
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2.6. НАМЕНА ПРОСТОРА (ЗЕМЉИШТА)
За потребе билансирања основних категорија коришћења и одређивања намене
земљишта коришћени су статистички подаци, систем Corine Landcover7 и орто-фото снимци
делова територије града Лесковца.
Биланс постојећих категорија коришћења земљишта је могуће утврдити најадекватније
путем поменутог Corine Landcover система који је коришћен и за билансирање површина у
Регионалном просторном плану општина Јужног поморавља.
Имајући у виду, са једне стране концепцију планирања и реализације објеката од
националног интереса који су планирани, или ће бити планирани плановима посебне намене
(аутопут, акумулације, заштићена природна и културна добра), а са друге стране став да није
потребно у већој мери ширити грађевинска подручја насеља, већ само вршити погушћавање
изградње унутар постојећих подручја, не постоје значајне разлике у постојећем коришћењу и
будућој намени земљишта.
У централном и северном делу подручја града Лесковца доминатно је пољопривредно
земљиште, док грађевинско земљиште чини сам град Лесковац и релативно равномерно
распоређена мрежа насеља у долини Јужне Мораве и Лесковачкој котлини. Јужни и крајњи
североисточни део подручја града Лесковца претежно чини шумско земљиште, док водном
земљишту највећим делом припадају акумулације Барје и Кључ. У планском периоду не
планирају се веће промене у структури коришћења земљишта.
Биланси површина:
1. Површина грађевинског подручја:
7 122 ha
(6,95%)
2. Површина пољопривредног земљишта:
58 851 hа
(57,42%)
3. Површина шумског земљишта:
33 652 hа
(32,83%)
4. Површина водног земљишта:
2 875 hа
(2,80%)
2
Укупно:
102 500hа = 1 025km (100,00%)

3.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1.1. Правила уређења и изградње мрежа и објеката инфраструктуре
3.1.1.1. Саобраћај и саобраћајне површине
Реализација планом предвиђеног унапређивања постојеће саобраћајне мреже и
планирања нове уличне и путне мреже, спроводиће се према важећој урбанистичкој
документацији за просторе где они већ постоје или је планирана њихова израда, а на осталим
деловима према правилима која се дефинишу овим планом.
Општа правила. Саобраћајнице се по правилу постављају унутар јавног земљишта или
у осталом грађевинском земљишту уз претходно решавање имовинских односа. За формирање
нових и измену трасе и габарита постојећих саобраћајница ради се план детаљне регулације.
Дозвољена је изградња нових станица за снабдевање горивом у коридорима државних путева I
и II реда и општинских путева и улица на основу урбанистичког пројекта и претходне
сагласности управљача пута. Планиране локације утврђивати у складу са саобраћајним,
противпожарним прописима, животне средине, водопривреде и санитарне заштите. За сваку
конкретну локацију потребно је урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и
функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, као и мере које се предузимају за
спречавање и смањење штетних утицаја.
Правила уређења и грађења путева и улица у грађевинском подручју. Најмања
ширина габарита улице дефинише се у зависности од ранга пута на делу ван насеља и износи:
7

Corine Landcover систем података је коришћен и за потребе израде Просторног плана Републике Србије и
Регионалног просторног плана општина Јужног поморавља
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-

државни пут I реда број 9 деоница насеље ''Подрум'' - петља ''Власотинце'', у свему према
елементима дефинисаним у Условима за изградњу аутопута Е-75 (''Сл. гласник општине
Лесковац'' број 4/93);
- државни пут II реда - коловоз 6 m, тротоари 2 m и ако нема атмосферске канализације
зависно од теренских услова једнострано или двострано бетонски ригол;
- локални пут – коловоз 5 m, тротоари 1,5 m и ако нема атмосферске канализације зависно од
теренских услова једнострано или двострано бетонски ригол;
- најмања ширина коловоза на стамбеним прилазима и улицама је 5 m, изузетно у улицама
где може да се организује једносмерни саобраћај може бити и ужи али не мањи од 4 m;
- најмања ширина приватних пролаза је 2,5 m;
- најмања ширина тротоара и пешачких стаза је 1,50 m.
Правила уређења и грађења за путеве ван грађевинског подручја. Најмања ширина
габарита пута дефинише се у зависности од ранга пута: 1) општински пут – коловоз 5 m,
банкине 1 m и одводни јарак или ригол по потреби; 2) некатегорисани пут - коловоз 5 m
(изузетно 4 m на краћим деоницама где се установи да економски параметри угрожавају
раелизацију пројекта), банкине 1 m, одводни јарак или ригол по потреби.
У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских
или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација
који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У заштитном појасу може да се
гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод и други сличан објекат, као и
телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл, по претходно прибављеној
сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.
Заштитни појас са сваке стране јавног пута има следеће ширине: 1) државни путеви I
реда – аутопутеви, 40 m, 2) остали државни путеви I реда, 20 m, 3) државни путеви II реда, 10
m, 4) општински путеви, 5 m.
Минимална удаљеност инсталација је 3,0 m од крајње тачке попречног профила ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за одводњавање (изузетно ивице
коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза).
Укрштање са инсталацијама предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина
предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,35 - 1,50 m, у зависности од конфигурације терена. Заштитна цев мора
бити поставњена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за
по 3,00 m са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,00 m.
На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања јавног пута са железничком
пругом у истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са
прописима. У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће,
остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно
вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута. Ограде, дрвеће и засаде поред јавних
путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност
одвијања саобраћаја. Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање могу се постављати поред државног пута на минималној
удаљености од 7 m, поред општинског пута на минималној удаљености од 5 m, мерено са
спољне стране од ивице коловоза
Правила уређења и грађења у зони железничке пруге. Правила грађења објекта
спроводиће се према важећој урбанистичкој документацији за просторе где већ постоји, или је
планирана њена израда, а на осталом делу према правилима која се дефинишу овим планом.
У заштитном појасу поред пруге на деловима насеља за која није предвиђена израда
планова, забрањена је изградња грађевинских или других објеката који нису у функцији
одвијања железничког саобраћаја, осим у изузетним случајевима, када се ради о постојећим
објектима где се дозвољава текуће одржавање и евентуална реконструкција којом се не
угрожава безбедност одвијања саобраћаја на прузи. Дозвољено је постављање каблова,
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електричних водова ниског напона за осветљење, телеграфских и телефонских ваздушних
линија и водова, канализације и сличних цевовода, уз сагласност управљача пруге. Заштитни
појас са обе стране пруге износи 25 m од осе последњег колосека. Реконструкција постојећих и
изградња нових индустријских колосека, за издвојене комплексе вршиће се према условима ЈП
''Железнице Србије''.
3.1.1.2. Водопривредна и хидро-техничка инфраструктура
Водоснадбевање. Минимална дубина укопавања цевовода, због заштите од утицаја
мраза је 1,0 m. Минимално одстојање цевовода од објеката је 3,00 m. На траси водовода не
дозвољава се изградња објеката на обостраном осовинском растојању од 3,00 m. Прелази
цевовода испод саобраћајница извешће се са неопходном механичком заштитом. На прелазима
цевовода испод водотока потребно га је осигурати. Према Правилнику о техничким
нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу, дозвољено одстојање између
хидраната износи највише 80 m. Потребна количина воде за противпожарну заштиту, која је
меродавна за хидраулички прорачун и димензионисање и потребан број противпожарних
хидраната одредиће се техничком документацијом. Такође, техничком документацијом
пројектант ће на основу хидрауличког прорачуна димензионисати профиле и падове цевовода.
Избор врсте цеви одредиће се пројектом, а у зависности од статичких и динамичких
утицаја, слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-економских
параметар, и 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. На делу трасе где постоје
подземне инсталације (телефонски и високонапонски каблови) при извођењу радова потребно
је обратити пажњу да се постојеће подземне инсталације не оштете. Све инфраструктурне
мреже морају се међусобно штитити једна од других.
Одвођење отпадних и атмосферских вода. Минимална дубина укопавања цеви је 1,00
m. При пројектовању и извођењу канализационе мреже мора се водити рачуна о међусобним,
како вертикалним, тако и хоризонталним одстојањима појединих инсталација. Међусобно
хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 1,50 m, ако је
пречник водовода мањи од 200 mm или минимум 3,00 m ако је пречник водовода већи или
једнак 200 mm. Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити
минимум 0,40 m, у случају да је водовод изнад канализације. Одстојање канализације од
објеката при гравитационом одводу је минимум 3,00 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. Све инфраструктурне мреже морају
се међусобно ускладити и штитити једна од других. На делу трасе где постоје подземне
инсталације (телефонски и високонапонски каблови) при извођењу радова потребно је
обратити пажњу да се постојеће подземне инсталације не оштете. Квалитет вода које се смеју
испуштати у канализациони систем дефинисан је Правилником о МДК. Техничком
документацијом пројектант ће на основу хидрауличког прорачуна димензионисати профиле и
падове. Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу
канализацију.
Зоне санитарне заштите изворишта. Како је водоснадбевање града Лесковца
планирано комбинацијом подземног изворишта, системом бунара, и надземног изворишта –
акумулација ''Барје'', ради заштите изворишта, а у складу са Правилником о зонама санитарне
заштите, дефинисане су зоне санитарне заштите изворишта и то: зона непосредне санитарне
заштите, ужа и шира зона санитарне заштите. Зоне санитарне заштите за подземна изворишта
преузете су из Елабората о зонама санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Лесковца,
који је 2010. године израдио Институт "Јарослав Черни" Београд. Зоне санитарне заштите
изворишта "Барје" дефинисане су Правилником о зонама санитарне заштите и то: непосредна
зона санитарне заштите обухвата језеро из кога се захвата вода за јавно водоснабдевање,
укључујући врх преградног објекта и приобално подручје акумулације чија ширина износи 10 м
у хоризонталној пројекцији од нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру. Ова зона обухвата
и надземну притоку дуж целог тока и подручје са обе стране притоке чија ширина износи
најмање 10 m у хоризонталној пројекцији мерено од нивоа воде, при водостају притоке који се
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јавља једном у 10 година. Ужа зона санитарне заштите акумулације површинске воде обухвата
подручје око језера чија ширина износи 500 m, мерено у хоризонталној пројекцији од спољне
границе непосредне зоне. Шира зона санитарне заштите акумулације површинске воде
обухвата подручје изван границе уже зоне до границе која заокружује површину слива (ужа и
шира зона су дате на графичком прилогу са координатама тачака које их дефинишу).
3.1.1.3. Енергетска инфраструктура
3.1.1.3.1. Електроенергетска инфраструктура
У заштитним зонама далековода 400 kV, 220 kV и 110 kV, које износе минимално 40 m,
35 m и 25 m, обострано није забрањена градња објеката и она је условљена Техничким
прописима за изградњу надземних електроенергетских водова уз израду студије (елабората) о
односу далековода и планираних садржаја. За такву градњу неопходна је сагласност власника
мреже. У заштитној зони далековода 35 kV, минимално 10 m обострано, као и у заштитној
зони далековода 10 kV минимално 5 m обострано није забрањена градња објеката и условљена
је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова, тако да је
неопходна сагласност власника мреже.
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине ел. енергије, напонског
преноса 10/0,4 kV, поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, КБТС или зидане у
централним зонама насеља. ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и
планираних објеката, а могу се 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.
Планирану 10 kV мрежу у централним зонама насеља градити подземно. У рубним зонама
насеља мрежу градити ваздушно на бетонским стубовима. Мрежу по правилу градити на
сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на
бетонским стубовима и самоносоивим кабловским снопом (СКС). ТС по правилу градити на
сопственим парцелама или на парцелама ЗЈН. Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим
законским и техничким прописима. Јавну расвету поставити на постојеће бетонске стубове или
независне стубове који се користе искључиво за светиљке јавне расвете. ЈР примарних
саобраћаница мора бити на вишим стубовима, а детаље као што су број стубова, светиљки,
врсту светиљки и др, одредити главним пројектом у складу са условима надлежног
Југословенског комитета за осветљење. Заштиту од атмосферског пражњења извести
класичним громобранским инсталацијама према важећим законским прописима.
Услови за изградњу електроенергетске мреже
Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са главним пројектом према
важећим законским прописима. Услови за изградњу трафостаницa 10/0,4 kV: ТС градити као
МБТС, КБТС, челичнорешеткасту стубну ТС или зидану ТС; ТС у склопу објекта мора
задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара''; ТС градити за напонски ниво 10/0,4 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); ТС мора имати што мањи утицај на животну средину (бука).
Услови за подземну електромрежу:
- дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,70 m, односно 0,90 m за каблове
10 kV;
- електромрежу полагати на милималном растојању од 0,5 m од темеља објеката и 1,0 m од
коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
- укрштање ел. кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем
кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у
хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода;
- дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80 m;
- међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног
оптерећења, а минимално растојање је 0,7 m код паралелног вођења и минимално 0,2 m код
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укрштања; обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног
вођења тако и код укрштања;
код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је
0,50 m за каблове напона 1 kV 10 kV и 20 kV а 1,0 m за каблове напона 35 kV.
растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање од
0,50 m; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од
30° по могућству што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°; по правилу
електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла;
није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних
и канализационих цеви;
хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално
0,5 m за каблове 10 kV, односно 0,4 m за остале каблове;
вертикални размак ел. енергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом
цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0,4 m за каблове
35 kV или минимално 0,3 m за остале каблове;
у ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно
размаке, ел. кабл се провлачи кроз заштитну цев;
није дозвољено паралелено полагање ел. каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви;
размак између ел. каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним
местима је минимално 0,80 m, а изван насеља 1,2 m; у ситуацијама када су просторни
услови неадекватни ел. кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном расојању
0,30 m, дужина цеви мора бити најмање 2,0 m са обе стране укрштања или целом дужином
паралелног вођења
Услови за надземну електромрежу:
НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним размаком
до 40 m (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 m од објекта
(10 kV) или 5 m од објекта (напон већи од 10 kV);
када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се
задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација;
није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на
стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови;
није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе лакозапаљиви
материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност једнака
је висини стуба увећаној за 3 m а износи најмање 15,0 m;
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 1 kV до 400 kV.

3.1.1.3.2. Топлификација
Траса топлотних мрежа у градовима и другим насељеним местима треба да се
пројектује у зонама предвиђеним за инжињерске мреже, паралелно са улицама и путевима и
ван коловоза и зелених површина. Допуштено је вођење трасе топловодних мрежа испод улица
и путева и испод тротоара. Траса топловодних мрежа на територијама које нису обухваћене
урбанистичким плановима води се дуж саобраћајница. Допуштено је уз трасу топловодних
мрежа изградити путеве ради изградње и опслуживања топловодних мрежа.
У градовима и другим насељеним местима треба предвидети подземно полагање
топлотних мрежа. Надземно полагање топлотних мрежа допуштено је уз образложење. Дубина
постављања топлотних мрежа од површине земље или горње коте пута треба да буде најмање:
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

104

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА – ПОГЛАВЉЕ 3 : ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

а) до врха поклопца канала или тунела 0,5 m; б) до врха поклопца коморе 0,3 m; в) до ивице
заштитне цеви при бесканалном полагању 0,7 m.
Допушта се подземно полагање топлотне мреже заједно са другим инжењерским мрежама:
а) у непроходним каналима – са цевоводима за нафту и мазут, са цевоводима компримованог
ваздуха притиска до 16 bar и водоводима; б) у проходним градским колекторима – са
водоводима пречника до 300 mm, кабловима ПТТ, енергетским кабловима напона до 10 kV,
канализацијом и гасоводима природног гаса, притиска до 0,05 bar, пречника до 150 mm.
Није дозвољено полагање топлотне мреже у непроходним каналима, тунелима и
проходним каналима заједно са цевоводима течног нафтног гаса, цевоводима кисеоника, азота,
лако запаљивих материја и фекалном канализацијом. Полагање водовода заједно са топлотним
мрежама у каналима или колекторима врши се у истом нивоу или испод цевовода топлотних
мрежа. При томе је потребно предвидети топлотну изолацију водовода. Допуштено је полагање
топлотних мрежа у заједнички ров са водоводима, канализацијом и гасоводима притисак до
3 bara.
При бесканалном полагању, растојање између топлотних мрежа отвореног система
снабдевања топлотом или топлотних мрежа за снабдевање топлом потрошњом воде и
канализационих цеви, изнад и испод топлотних мрежа, треба да износи најмање 0,4 m.
Температура тла на местима укрштања топлотних мрежа са електричним кабловима сме се
повисити до 10°С за каблове до 35 kV у односу на средњу месечну летњу температуру и до
15°С у односу на средњу месечну зимску температуру на растојању до 2 m од каблова.
Дубина полагања топлотних мрежа на месту укрштања са железничким пругама одређује
се из услова при којима се искључује утицај на равномерност носивости земљишта. При
укрштању подземних топлотних мрежа са железничким пругама треба одржати најмања
хоризонтална растојања: а) до скретница железничке пруге и места спајања каблова са
колосеком електрифицираних железничких пруга 10 m; б) до скретница железничке пруге на
уздигнутим земљиштима 20 m; в) до мостова, цеви, тунела и других изграђених објеката на
железничким пругама 30 m.
Полагање топлотних мрежа при укрштању са рекама, отвореним и друго вршити
надземно. При томе је дозвољено користити изграђене стабилне мостове на путевима или
пругама за полагање топлотне мреже. Уз техно-економско образложење дозвољава се подземно
полагање топлотних мрежа.
При подземном укрштању са железничким пругама и путевима, полагање топлотних
мрежа треба вршити: а) у непроходним каналима ако је могуће вршити грађевинске, монтажне
и ремонтне радове у отвореном каналу; б) у проходним каналима ако је немогуће вршити
радове у отвореном каналу, дужина проходног канала се узима у том случају до 50 m, а
обавезно са обе стране укрштања 10-15 m за вршење ремонтних радова.
На местима укрштања подземно положених топлотних мрежа са гасоводима, не
дозвољава се пролаз гасовода кроз грађевинску конструкцију комора и непроходних канала
топлотних мрежа. Није дозвољено топлотним мрежама пресећи кишну канализацију. На
укрштању топлотних мрежа са мрежама канализације, водовода и гасовода, ове се могу
постављати испод или изнад. На местима укрштања подземних топлотних мрежа положених у
канале са гасоводима, потребно је на растојању мање од 15 m са обе стране од гасовода
предвидети место на каналу за узимање узорка ради контроле истицања гаса. При полагању
топлотних мрежа са дренажом дуж трасе по 2 m на свакој страни од гасовода дренажне цеви
морају бити без отвора. Улазе цевовода топлотних мрежа у зграде потребно је предвидети на
такав начин да не може доћи до продирања гаса у зграду.
На местима укрштања надземних топлотних мрежа са ваздушним електричним и
електрифицираним железничким пругама треба предвидети уземљење свих елемената топлотне
мреже, металних и армирано-бетонских конструкција у областима проводника напона од 1 kV
положених хоризонтално на растојању већем од 5 m на сваку страну од крајњих проводника
ваздушне линије изнад 1 kV.
3.1.1.3.3. Гасификација
При изградњи гасовода мора се обезбедити стабилност гасовода и заштита људи и
имовине и спречити могућност штетних утицаја на околину. У појасу ширине од 5 m на једну и
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другу страну, рачунајући од осе гасовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу
дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У
појасу ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, након изградње гасовода, забрањено је
градити зграде намењене за становање или боравак људи.
Укрштање гасовода са железничким пругама, путевима и улицама изводити тако да не
угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се гасовод
укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини.
Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама или металним
орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у
дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и надстрешница.
Издувне цевоводе сигурносних испусних вентила извести најмање 1 m изнад крова МРС у
атмосферу и заштити од улаза страних тела. Противпожарне славине поставити на гасоводу
испред МРС, као и иза ње, на растојању од најмање 5 m, а не даље од 100 m. Просторије или
дозидане зграде, у којима се постављају МРС, морају бити добро вентилиране, са подом од
тешко горивних материја који не варниче. Простор на коме се подиже МРС оградити металном
мрежом или неком другом врстом ограде. Између ограде и спољних зидова МРС мора
постојати заштитна зона од најмање 2 m и ограда не сме бити нижа од 2,5 m. У станицама
широке потрошње обавезно је уграђивање одоризатора - за убацивање мириса у гас. До сваког
објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, мин. ширине 3 m.
Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката високоградње. При
паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида,
дистрибутивни гасовод постављати на растојању којим се обезбеђује да температура
полиетиленске цеви не буде већа од 20 °C. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са
подземним водовима, минимално растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима може
бити најмање 20 cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима,
минимално растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. Изузетно,
дубина укопавања може бити и 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере
заштите.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:
железничким пругама износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице
прага; трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 m; путевима и улицама
износи 1,0 m. Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем
гасовода у заштитну цев, односно канал. Дно рова за полагање дистрибутивног гасовода мора
да буде равно, тако да цев потпуно налегне на дно. На косим теренима применити мере заштите
дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. После полагања дистрибутивног гасовода,
ров се мора засути у што краћем времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава
и гранулације да не оштећује цев. Горњу ивицу цеви покрити слојем од 20 cm, а остатак
испунити земљом из ископа (уколико је зелена површина), односно набијеним шљунком
уколико је саобраћаница или тротоар. На дубини од 30 cm у рову поставља се упозоравајућа
трака жуте боје са натписом "гас".
Ако се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује бушењем, полиетиленску
цев поставити у заштитну цев. Полиетиленске цеви не могу се полагати на температури нижој
од 0 °C. Сви положени водови дистрибутивног гасовода морају бити геодетски снимљени и
уцртани у катастар подземних водова. За изградњу дистрибутивних гасовода користити
Правилник о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar.
3.1.1.4. Телекомуникациона инфраструктура
Комуникациони системи: ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода;
минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80 m; ТТ мрежу по правилу градити на
сопственим парцелама или на парцелама ЈГЗ; ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред
тротоара или у тротоару на минималном одстојању од регулационе линије 0,50 m; код
укрштања са другим нсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања мора
бити 90°; код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1 kV, 10 kV и 20 kV
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минимално одстојање мора бити 0,50 m; код паралелног вођења са електроенергетским
кабловима напона 35 kV минимално одстојање мора бити 1,0 m; код укрштања са
електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 0,50 m изнад; угао
укрштања у насељу мора бити што ближи 90° а минимално 30°, а ван насеља минимално 45°; у
случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се провлачи кроз
заштитну цев са размаком не мањим од 0,30 m; код паралелног вођења са водоводом,
канализацијом, гасоводом и топловодом минимално растојање мора бити 1,0 m, а код укрштања
минимално растојање је 0,50 m а угао укрштања што ближи 90°; ТТ каблове који служе
искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању који се прорачуном покаже
задовољавајућим али не мањим од 0,20 m.
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.
Као цеви за ТКК планирати флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø 110, како би се повећао
размак и смањио број ТК окана. Код реконструкција постојеће ТКК где су мањи распони и где
је ТКК праволинијска користити круте ПВЦ цеви Ø 110. При планирању кабловске ТК
канализације потребно је следити следеће принципе:
- 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 1200 x 2, 1000 x 2 и 800 x 2; у осталим случајевима користити окна мањих
димензија 180 x 110, 200 x 150 и 250 x 150; дубина ових окана је до 190 cm;
- дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери а према процени
планера и пројектанта, са монтажним мини окнима димензија 100 x 80, 150 x 80 или 200 x
80, за правце полагања два или више кабла капацитета до 600 x 2; уколико присуство
других подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана користити зидана
мини окна; дубина окна је од 100–130 cm;
- 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 то по процени
планера то оправдано; дубина ових окана је до 100 cm, изузетно до 130 cm.
Планирати полагање оптичких каблова подземно по постојећим трасама ТК
канализације, у рову или у мини/микро рову. 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.
При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање техничких услова и прописа, тежи се
минималним трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију максималној доступности за
брзо отклањање сметњи. Води се рачуна о следећем: да је дужина кабла што мања; да је
геолошки састав земљишта са становишта полагања што повољнији; да на траси нема
клизишта; да је траса кабла приступачна у току свих временских прилика; да је кабл безбедан у
експлоатационом веку посебно за магистралне каблове; да се не залази у урбана подручја
уколико услови на терену то дозвољавају; да се избегавају коридори у којима се планира
изградња аутопута, пруга и гасовода; да се максимално користи изграђена телекомуникациона
инфраструктура (кабловска канализација и положене ПЕ цеви за КДС); да се избегавају
водотокови; да се избегавају државних путева; да се минимизира потреба за решавање
имовинско-правних односа полагањем кабла у путном земљишту локалних путева; да трасе
оптичких привода на постојећим кабловима почињу од места наставака или резерви на каблу
или у близини њих.
Мобилна телефонија. Комплекс за смештај објекта мобилне телефоније поставља се
на простор минималне површине 100 m2. Комплекс мора бити ограђен и око њега не постоји
заштитна зона. У простор комплекса се поставља антенски стуб са антенама, а на тло се
постављају контејнери базних станица. Контејнери базних станица не могу да пређу 50%
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површине комплекса. Напајање електричном енергијом вршиће се из постојеће нисконапонске
мреже. До комплекса за објекат мобилне телефоније неопходно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице. За локацију објекта мобилне
телефоније обавезно се прибављају сагласности од Дирекције цивилног ваздухопловства,
Завода за заштиту споменика културе и Електродистрибуције; код пројектовања и изградње
објекта мобилне телефоније обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.
3.1.1.5. Отпад, гробља и пијаце
3.1.1.5.1. Управљање отпадом
Поред планом одређених локација привремених локалних депонија (у близини
насељених места Доња Јајна, Горње Стопање и Винарце) за одлагање: грађевинског отпада,
земље из ископа, зеленог отпада са јавних површина (откоса траве, лишћа и сл), избор нових и
провера предложених локација, вршиће се на основу следећих критеријума: стање локације
(депресија, девастираност, намена); близина локације (потребно је да локација не буде на
великим удаљеностима, због цене транспорта); удаљеност од урбаног подручја (одлагање
отпада треба лоцирати ван или, изузетно, на рубу урбаног подручја); саобраћајну повезаност;
могућности комуналног опремања и уређења депоније (наплатне кућице, ваге, техничка
инфраструктура и сл); могућности употребе механизације; процену утицаја депоније на
животну средину.
Комплекс депоније за одлагање отпада потребно је да: има издвојене неопходне
функцонално-просторне целине; садржи минимум опреме; буде ограђен жичаном оградом;
садржи капију са рампом (због контроле улаза, као и врсте отпада који је предвиђен за
одлагање); има таблу са називом депоније, радним временом, врстом отпада који се одлаже; по
ободу има формиран заштитни тампон појас зеленила.
Избор локација за рециклажу грађевинског отпада, вршити на основу следећих
критеријума: близина локације (потребно је да локација не буде на јако великим удаљеностима
због цене транспорта); удаљеност од урбаног подручја (одлагање грађевинског отпада треба
лоцирати ван или, изузетно, на рубу урбаног подручја); саобраћајна повезаност; могућности
комуналног опремања и уређења депоније; могућност постављања дробиличног постројења;
могућност употребе механизације; потребан простор за одлагање ''сировог'' отпада; место за
одлагање обрађеног, класифицираног отпада; процену утицаја депоније на животну средину
(прашина, бука, вибрације). Препорука је за почетак развоја рециклаже примењивати мобилна
или полумобилна постројења (чељусне дробилице), а у каснијим фазама развоја користити
стационарна.
Даља разрада простора локалних депонија за одлагање отпада и комплекса за
рециклажу и простора затворених локалних депонија комуналног отпада и санираних дивљих
депонија - у циљу коришћења у друге сврхе вршиће се урбанистичким пројектом, односно
ПДР-ом: у случају када локална самоуправа треба да прибави грађевинско земљиште у своје
власништво, у случају потребе за изградњом нових јавних саобраћајних површина и објеката
инфраструктуре код комуналног опремања локације и сл.
3.1.1.5.2. Гробља
Хумана гробља. Koд формирања нових гробаља, као и код уређења и опремања
постојећих гробаља недостајућим гробљанским грађевинама и елементима гробљанског
уређења, формирати целине односа: 60% простор за сахрањивање; 40% остали садржаји:
заштитно зеленило и остале зелене површине, пешачке стазе, саобраћајнице и паркинзи,
комеморативни платои и др. Код формирања простора за сахрањивање предвиђају се: a) гробна
места за сахрањивање укопавањем и б) гробнице. Забрањено је надкривање гробне парцеле, као
и затварање монтажним и другим грађевинским материјалима. Гробна места могу бити
појединачна, породична, породичне гробнице. Комеморативни плато и капелу димензионисати
у складу са потребама становништва насељеног места; макс. спратност објекта капеле је П; кота
пода приземља мора бити виша у односу на коту терена. У оквиру комплекса предвидети:
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чесму, јавну расвету, клупе за седење, као и формирање платоа за постављање контејнера за
одлагање смећа.
Комплекс гробља ограђује се транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз);
на улазу планирати надстрешницу или објекат за продају цвећа, свећа и сл; паркинг решавати
ван ограде комплекса; високо зеленило формрати уз ограду и на зеленим површинама
намењеним за високо растиње у оквиру гробља; на гробним местима дозвољена је садња траве,
цвећа и украсног шибља ниског раста. У циљу рационалнијег коришћења простора, дозвољена
је изградња крематоријума (пре свега у Лесковцу), као и формирање гробова за урне:
розаријума и колумбаријума. За проширење постојећих или формирање нових гробаља
неопходна је израда ПДР-а. Доградњу, уређење и организацију простора унутар постојећих
комплекса по потреби разрађивати Урбанистичким пројектом.
Сточна гробља. Избор нових локација за изградњу јама гробница или формирање
нових сточних гробаља, вршиће се према Правилнику о начину нешкодљивог уклањања
животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају
објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна
средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла. Локација
сточног гробља треба да задовољи следеће критеријуме: 1) да буде ван насељеног места, на
земљишту које није водоплавно и није поред водотокова и извора, на коме је низак ниво
подземних вода и повољно лоцирано у односу на ружу ветрова; 2) да има прилаз са јавне
површине (приступни пут); 3) мора бити обележено; дно сточног гроба мора да буде најмање
1m изнад највишег нивоа подземних вода; трава и биље са сточног гробља не смеју да се
користе; 4) јама мора имати горњу плочу са поклопцем, издигнуту од околног терена; бочни
зидови јаме не смеју пропуштати течност; простор око јаме, у ширини од 0,5 m мора бити од
чврстог материјала (са падом према околном терену); 5) у циљу свођења потенцијално
негативних утицаја гробља на околину на минималну меру, неопходно је формирати по ободу
тампон зеленило; 6) слободан простор мора се уредити као зелена површина; 7) око комплекса
изградити ограду (која онемогућава улазак животиња) са контролисаним улазом.
3.1.1.5.3. Пијаце
Нове локације за формирање зелених пијаца треба да буду у централном делу насеља,
док се сточне и кванташке пијаце лоцирају по ободу. Грађевинска парцела пијаце треба да буде
комунално опремељена, ограђена и мора имати контролисани улаз. Планирају се, пре свега,
зелене пијаце отвореног типа; у циљу постизања вишег хигијенског нивоа, дозвољава се
надкривање дела пијачног комплекса, као и изградња мањих затворених простора (за продају
млечних производа, рибе и сл); у оквиру комплекса зелене пијаце предвидети, поред продајног
простора: санитарни чвор, плато са чесмом, као и плато за постављање контејнера за одлагање
смећа.
Комплекс сточне пијаце треба да садржи, поред продајног простора: јавни санитарни
чвор, простор за прање и дезинфекцију транспортних средстава, дезобаријере, појила, ваге за
мерење животиња и камионске ваге, карантин за животиње (за које би се приликом контроле
утврдило да су заражене или су сумњиве на заразу), управну зграду (по потреби још и
ветеринарска, санитарна инспекција и сл) и др. Промет робе врши се из возила, наменских
боксова и са везова; на сточној пијаци могу се продавати и занатски производи везани за
садржај делокруга рада пијаце: ужарски производи, делови механизације, половне машине,
алати, саднице, и др.
Простор кванташке пијаце поред продајног простора, треба да садржи: јавни санитарни
чвор, ваге, мању управну зграду (по потреби – санитарна, тржишна инспекција и сл) и др. На
кванташкој пијаци врши се промет робе са обележених продајних места за возила, која се
налазе искључиво на асфалтном делу пијаце; прометују се пољопривредни производи, огревно
дрво и креч на велико и мало.
Сточна и кванташка пијаца могу се налазити и на истој локацији, али се морају
третирати као две независне функционалне целине. Пијачни платои морају имати одговарајућу
подлогу (бетон, асфалт), која омогућава чишћење и прање површина. У оквиру комплекса треба
да постоји min 20% зелених површина. Комплекс пијаце ограђује се транспарентном оградом са
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капијама; унутрашње комуникације морају бити јасно дефинисане: путеви купаца и путеви
робе. Паркинг решавати ван ограде комплекса.
3.1.2. Правила уређења и изградње површина и објеката јавне намене
3.1.2.1. Образовање
Реконструкција или доградња постојећих и изградња потпуно нових школских објеката
(где услови то налажу); планирање и доградња рекреативних и других садржаја у оквиру
постојећих и могућа проширења незадовољавајућих школских комплекса, вршиће се у складу
са Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну
школу.
Непотпуни школски комплекси допуњују се (према потреби) недостајућим садржајима:
1) спортским теренима, уређеним школским вртом, уређеним школским двориштем, веће
школе - салама за физичко васпитање, паркингом за запослене, оградом; 2) школски комплекс
ограђује се транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз); паркинг решавати ван
ограде комплекса; 3) величина школског комплекса не треба бити мања од: а) 0,50 hа за
одвојена одељења централне основне школе и самосталне непотпуне основне школе, б) 1hа за
потпуне основне школе у организованом насељу; 4) изузетно у густо изграђеним насељима,
минимум земљишта може бити умањен за једну петину, под условима да у близини школе
постоји спортско-рекреативни простор, који школа може да користи; 5) реконструкција или
доградња постојећих, или изградња потпуно нових објеката, вршиће се за: учионички простор
2,0 m2 по ученику; школски објекат (зграду) 8,0 m2 по ученику; проширења школских
комплекса, изузетно формирање нових min 25 m2 по ученику у смени.
3.1.2.2. Социјална заштита
Комплекси социјалне заштите могу бити у оквиру јавног или приватног власништва.
Дечија заштита. Изградња нових капацитета дечјих вртића у сеоским насељима
(првенствено у општинским субцентрима и центрима заједнице села и приградским насељима)
вршиће се у складу са важећим Правилником о ближим условима за почетак рада деце и
обављања делатности установа за децу и то: 1) при формирању нових комплекса тежити
правоугаоном облику грађевинске парцеле; грађевинска парцела мора имати директан прилаз
са јавне површине; 2) потребну величину нових комплекса и објеката одредити применом
следећех норматива: а) потребна површина земљишта 25-30 m2 по кориснику; б) потребна
површина објекта 8–10 m2 по кориснику; в) потребна површина припадајућих отворених
простора ван објекта мин 10 m2 по кориснику (од чега најмање 3 m2 по кориснику, би требaло
да буде травнате површине); 3) максимална дозвољена спратност је П, изузетно П+1 (када
услови терена то налажу и сл); 4) комплекс дечијег вртића ограђује се транспарентном оградом
са капијом (контролисани улаз); паркинг решавати ван ограде комплекса.
Социјална заштита одраслих. Потребну величину нових комплекса и објеката
одредити применити следећех норматива: потребна површина земљишта је 40-50 m2 по
кориснику; потребна површина објекта је 20 m2 по кориснику; у оквиру комплекса предвидети
простор за зеленило у декоративној, заштитној и рекреативној функцији; у оквиру комплекса
предвидети простор за седење и одмор (у засени-надстрешнице или на сунцу-клупе за седење).
3.1.2.3. Здравство
Комплекси здравствене заштите могу бити у оквиру јавног или приватног власништва.
Основна здравствена заштита. Домови здравља, здравствене станице и диспанзери
као основни видови здравствене заштите су смештени у центрима насеља за која се раде
планови нижег реда. Амбуланте и апотеке, као основни вид заштите, налазе се и могу се
планирани у сеоским насељима (првенствено у општинским субцентрима и центрима заједнице
села и приградским насељима). Планира се реконструкција или доградња постојећих и
изградња потпуно нових капацитета основне здравствене заштите и вршиће се у складу са
важећим Правилником. При формирању нових комплекса тежити правоугаоном облику
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грађевинске парцеле. Грађевинска парцела мора имати директан прилаз са јавне површине.
Потребну величину нових комплекса и објеката одредити применом следећех норматива:
гравитационо подручје - број становника; површина објеката 0,06-0,09 m2/ст; површина
земљишта 0,4-0,6 m2/ст; максимална дозвољена спратност је П, изузетно П+1 (када услови
терена то налажу и сл); комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом
(контролисани улаз); паркинг се решава ван ограде комплекса.
Стационарна и специјалистичка здравствена заштита. Болнице као стационарни и
специјалистички видови здравствене заштите су смештени у центрима насеља за која се раде
планови нижег реда. Даје се могућност изградње нових комплекса као и реконструкција и
преманена постојећих туристичких комплекса на пољопривредном и шумском земљишту, уз
сагласност Министарства здравља. Потребну величину нових комплекса и објеката одредити
применом следећех норматива: 5 постеља на 1000 ст; 35-40 m2 подне површине по постељи;
максимална дозвољена спратност је П, изузетно П+1 (када услови терена то налажу и сл);
комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз); паркинг
решавати ван ограде комплекса.
3.1.2.4. Спорт и рекреација
Све постојеће спортске објекте (спортске терене, дечија игралишта и друге објекте)
потребно је редовно одржавати и по потреби реконструисати. Код изградње нових спортских
објеката тежити отвореном типу, са минималним захтевима у погледу одржавања: рукомет,
мали фудбал, кошарка, одбојка, тенис, трим стазе, планинарске стазе, скијашки терени,
бициклистичке стазе, плаже и сл. Дозвољено је надкривање спортских терена и изградња балон
сала, као и изградња нових сала макс. висине 12 m. На постојећим спортско-рекреативним
површинама дозвољава се изградња: пратећих садржаја (свлачионице, санитарни чворови,
клубске просторије, итд); трибина; угоститељских објеката; објеката за обављање сродних
делатности, уз обавезу претходне изградње спортских терена.
Спортски центри могу се формирати, пре свега, у општинским субцентрима,
ревитализацијом постојећих уз доградњу нових садржаја; уколико се укаже потреба, могу се
градити и као потпуно нови садржаји у јавном или приватном власништву. Обавезна је разрада
спортских центара према следећим условима: макс. индекс заузетости објектима је 30% (у
заузетост земљишта се не урачунавају партерни објекти: спортски терени и игралишта); макс.
индекс изграђености објеката је 0,6; макс. спратност је П+Пк, а хала (П) 12,0 m; мин. удаљеност
грађевинских линија, од регулационе и од граница парцеле је 12,0 m; паркирање решити на
парцели по нормативу: 2 паркинг места за сваки терен или игралиште и (за посетиоце) 2
паркинг места на сваких 200 m2 објекта; комплекс се ограђује транспарентном оградом са
капијом (контролисани улаз).
У циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се и могућност формирања комплекса
аква-паркова, где је обавезна разрада комплекса Урбанистичким пројектом или Планом
детаљне регулације: у случају када локална самоуправа треба да прибави грађевинско
земљиште у своје власништво, у случају потребе за изградњом нових јавних саобраћајних
површина и објеката инфраструктуре код комуналног опремања локације, уз примену следећих
услова: макс. индекс заузетости објектима је 20%; макс. индекс изграђености објеката је 0,4;
макс. спратност је П+Пк; мин. удаљеност грађевинских линија, од регулационе и од граница
парцеле је 12,0 m; паркирање решити на парцели по нормативу: једно паркинг место/ 200 m2
комплекса; комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз). У
циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се и могућност формирања комплекса за
хиподром и ергелу, где је обавезна разрада комплекса Урбанистичким пројектом или Планом
детаљне регулације: у случају када локална самоуправа треба да прибави грађевинско
земљиште у своје власништво, у случају потребе за изградњом нових јавних саобраћајних
површина и објеката инфраструктуре код комуналног опремања локације, уз примену следећих
услова: максимални индекс заузетости 5%; максимални индекс изграђености занемарљив;
максимална спратност пратећих објеката П (приземље); пратећи објекати: смештајни простор
за животиње, остава за храну, административна зграда, ветеринарска амбуланта и остали
пратећи садржаји; архитектонско обликовање и избор материјала у складу са наменом објеката
и амбијентом. Доминантна намена: спорт и рекреација. Могуће пратеће намене: зеленило,
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услуге и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и остале техничке
инфраструктуре. Намена објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би
делатност угрозила животну средину и основну намену.
3.1.2.5. Култура
Реконструкција и доградња постојећих Домова културе и изградња потпуно нових
објеката у област културе, вршиће се по нормативу 21 m2/ст. Простор за ове садржаје уколико
већ није дефинисан треба обезбедити у централном делу насеља. У циљу подизања нивоа у
области културе и равномерне расподеле дешавања и објеката, планирати изградњу
специјализованих институција културе, пре свега у општинским субцентрима, према следећим
нормативима: а) за библиотеке: 30-35 m2/1000 ст; б) за позоришта: 5 седишта/1000 ст; в) за
биоскопе: 20-25 седишта/1000 ст. Потребна површина објекта, одређује се према нормативу:
за позоришта 8 m2 а за биоскопе 4 m2 по седишту.
3.1.2.6. Јавни просторно-пејзажни објекти (зелене површине)
Све постојеће јавне просторно-пејзажне објекте (нова терминологија), односно зелене
површине (стара терминологија) потребно је редовно одржавати и по потреби реконструисати,
у случајевима нарушавања изгледа, деградације, девастирања и др. Код изградње нових јавних
просторно-пејзажних објеката потребно је израдити одговарајућу планску и пројектну
документацију по следећим условима: 1) пројекти уређења израђују се на ажурираним
геодетским подлогама са уцртаном постојећом вегетацијом; 2) партерна решења ускладити са
наменом и функцијом, тако да се не угрозе постојеће вредности; 3) нивелациона решења
ускладити са конфигурацијом терена; 4) пејзажна решења ускладити са трасама подземних
инсталација – испоштовати потребна минимална одстојања; 5) избор врста (са акцентом на
аутохтоне врсте озелењавања) усагласити са наменом објекта, као и са условима станишта; 6)
избор врста за дрвореде усагласити са ширином улице и утврдити адекватна растојања између
садница - у зависности од врсте и прилаза објектима; 7) за дрворедне саднице обезбедити
отворе за садњу мин. пречника 1,0 m и мин. растојање од објекта 3,0 m; 8) однос површина поплочавања, травњака и високог растиња ускладити са наменом; 9) у оквиру објекта јавне
намене могу се поставити елементи урбаног мобилијара, телефонске говорнице, јарболи,
билборди и слично, односно изградити објекти спорта и рекреације.
Ради боље прегледности и лакше примене ови услови наводе се посебно за сваку
усвојену категорију јавних просторно-пејзажних објекта: 1) паркови - зонирањем површина
могу се издвојити следеће функционалне зоне од укупне површине парка: миран одмор и
шетња и дечија игралишта (за предшколски узраст); у оквиру парковских површина не могу се
градити објекти чија је функција супротна основној функцији парка; у укупном билансу парка
алеје и стазе треба да заузму од 5-20% површине; најмање 70% површине парка треба да буде
под вегетацијом; 2) скверове треба да чине платои, стазе и различите категорије засада; стазе и
платои треба да чине око 40% територије сквера, зелене површине око 60%, а објекти 0-5% од
укупне површине; 3) заштитно зеленило формирати уз саобраћајнице вишег реда и у оквиру
железничког коридора водећи рачуна о одредбама Закона о путевима и Закона о железници;
ово зеленило, пре свега, треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје
издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје; предвидети формирање заштитног
зеленог појаса, на слободним површинама уз насељска гробља, уз санитарну депонију, уз
систем за пречишћавање отпадних вода и на површинама предвиђеним за рекултивацију.
Формирање зоо-врта са свим припадајућим садржајима, уз поштовање законске
регулативе, прописа и европских стандарда за такву врсту објеката, са обавезном разрадом
Урбанистичким пројектом или Планом детаљне регулације: у случају када локална самоуправа
треба да прибави грађевинско земљиште у своје власништво, у случају потребе за изградњом
нових јавних саобраћајних површина и објеката инфраструктуре код комуналног опремања
локације, уз примену следећих услова: максимални индекс заузетости: занемарљив (до 2%);
максимални индекс изграђености: занемарљив; максимална спратност пратећих објеката: П
(приземље); пратећи објекати: смештајни простор адекватан за свку врсту и категорију
животиња, остава за храну, административна зграда, ветеринарска амбуланта и остали пратећи
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садржаји. Доминантна намена: јавни просторно-пејзажни објекти (зелене површине). Могуће
пратеће намене: спорт и рекреација и одговарајући пратећи објекти саобраћајне, комуналне и
остале техничке инфраструктуре, елементи урбаног мобилијара (телефонске говорнице,
јарболи, билборди). Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би
делатност угрозила животну средину и основну намену.
3.1.3. Правила уређења и изградње у зонама заштите
3.1.3.1. Заштита природних добара
Заштита природе регулисана је Законом о заштити природе, Законом о заштити
животне средине и другим законским и подзаконским актима који се непосредно или посредно
односе на природу и природна добра, као и подзаконским актима, правилницима, уредбама,
решењима о заштити природних добара, заштити биодиверзитета, итд. Према условима Завода
за заштиту природе Србије за израду Просторног плана града Лесковца, као и појединачним
актима о заштити природних добара, утврђени су режими и мере заштите заштићених
природних добара на подручју плана. За све нове планске активности на подручјима природних
добара које могу непосредно или посредно проузроковати промену облика, изгледа или
особеност добра обрађивач плана је у обавези да прибави претходно мишљење и услове Завода
за заштиту природе Србије.
До стицања статуса заштићеног природног добра на подручјима предложеним за
заштиту установљава се режим коришћења простора III степена. У III степену заштите, према
Закону, могуће је селективно и ограничено коришћење природних ресурса, управљачке
интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења природног добра,
одрживо коришћење, развој и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културноисторијског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности
локалног становништва, развој инфраструктуре усклађене са вредностима, потенцијалима и
капацитетима заштићеног простора намењене развоју еколошког, руралног, здравственог,
спортско-рекреативног и осталих видова туризма у складу са принципима одрживог развоја.
Просторни обухват, врста и режим заштите наведених подручја биће дефинисан актом о
установљењу заштите, на основу претходно урађене стручне документације референтних
институција.
3.1.3.2. Заштита културних добара
За утврђена НКД и добра која уживају претходну заштиту, уређење парцеле и
интервенције на културном добру, примењују се правила заштите, прописана од стране
надлежног завода за заштиту споменика културе:
- Зона I степена заштите (која подразумева културно добро на припадајућој парцели) са
режимом строго контролисане изградње и уређења простора којим је: забрањена изградња
објеката који нису у функцији заштите и презентације културног добра; дозвољено
коришћење, одржавање и по потреби реконструкција објеката у оквиру постојећих габарита
уз сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе; површине се уређују,
опремају комуналном инфраструктуром у складу са условима заштите и презентације
непокретног културног добра; и за одвојене комплексе; прихвата се досадашњи начин
коришћења пољопривредног земљишта а да није у супротности са заштитом и
представљањем непокретног културног добра;
- Зона II степена заштите (која обухвата зону I степена заштите са непосредном
околином, односно парцелама које се ослањају на парцелу са културним добром) штити од
негативних утицаја окружења и унапређује презентацију непокретног културног добра; за
ову зону примењује се режим ограничене и строго контролисане изградње и уређења; за
површине у овим зонама прописује се следеће: дозвољава се одржавање и реконструкција
постојећих, изузетно и изградња нових стамбених и помоћних објеката за пољопривредну
производњу становника насеља и то искључиво на постојећим зградама, а све у складу са
условима надлежног завода за заштиту споменика културе и одговарајућим урбанистичким
планом; дозвољава се изградња саобраћајног приступа са организованим платоом –
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-

пунктом за прихват посетилаца и службених лица и пратећим садржајима за представљање
непокретног културног добра и уређеним стазама за кретање посетилаца; и омогућава се
формирање етно фолклорних и/или етноархеолошких комплекса са затеченим или
репликама објеката (народног) градитељства;
Зона III степена заштите (која подразумева ширу околину заштићеног културног добра
као амбијенталну целину) подразумева режим контролисане и селекивне изградње и
уређења при чему се дозвољава: развој делатности у складу са заштитом непокретног
културног добра; промена намене и начина коришћења пољопривредног и шумског
земљишта уколико није у супротности са очувањем изгледа предела; изградња приступних,
поправка и реконструкција постојећих путева и саобраћајница у насељу, уређење стаза за
кретање посетилаца (излетничке, панорамске, планинарске и друге стазе); изградња
спортско-рекреативних стамбених, пољопривредних и туристичких објеката у функцији
развоја и подстицаја културолошког, еколошког, етно и руралног туризма; тиме је
обухваћена и обнова постојећих насеља на основу одговарајућих урбанистичких планова

3.1.3.3. Зоне санитарне заштите
У складу са степеном заштите прописују се следећа правила уређења за зоне санитарне
заштите изворишта на подручју Просторног плана.
Зона непосредне санитарне заштите. Ова зона има карактер строге заштите и
контроле свих процеса у оквиру тог простора. Она има за циљ да спречи свако брутално,
намерно или случајно загађење. Циркулација људства мора да буде евидентирана, строго
контролисана и регулисана посебним правилником.
Зона непосредне заштите обухвата простор минимум 10 m око изворишта и подлеже
обавезном ограђивању и перманентној контроли. У овој зони прописују се следећи услови:
- приступ у ову зону дозвољен је само овлашћеним лицима а свака посета се региструје;
- ова зона мора бити физички омеђена баријером – оградом са чврстом потпором, којом се
спречава приступ страним лицима и домаћим и дивљим животињама;
- ова зона се мора одржавати на начин којим се спречава контаминација водоносног слоја
изворишта; тло у непосредној зони санитарне заштите не сме се третирати вештачким и
природним ђубривима; забрањена је употреба хемијских средстава за заштиту биља и
инсектицида за уништавање инсеката и глодара;
- у зони непосредне заштите није дозвољено засађивање растиња са дубоким корењем
(дрвеће), а постојеће растиње не сме се сећи; дозвољена је култура са плитким кореном; ова
зона може се користити само као сенокос али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида,
чија употреба може загадити воду; дозвољена је феритилизација природним путем
засађивањем луцерке и сл;
- ова зона служи искључиво за потребе снабдевања водом, те се на њој не дозвољава никаква
друга активност;
- у овој зони не дозвољава се изградња ђубришта, нужничких јама, закопавање опасних и
штетних материја;
- у овој зони забрањено је становање и задржавање лицима која нису запослена на
водоводним инсталацијама, држање стоке и живине, као и свако подизање грађевинских
објеката који нису намењени непосредно служби водовода;
- у зони непосредне заштите могу се подизати зграде, направе и уређаји за потребе водовода,
а које се према њиховој намени морају налазити на земљишту ове зоне; на земљишту зоне
непосредне заштите могу се уз примену прописаних заштитних мера постављати
водозахватни објекти, резервоари за воду, црпне станице, погонски објекти, трафостанице,
прилазни и унутрашњи путеви и други објекти потребни за рад уређаја и објеката за
снабдевање водом.
Ужа зона заштите – зона ограничења пружа хигијенску заштиту изворишта. У ужој
зони заштите прописују се следећи услови заштите:
- забрањује се грађење свих врста инвестиционих објеката као и објеката грађана, осим
водопривредних објеката односно објеката водоснабдевања и планираних активности по
Просторном плану и активности на санацији постојећег стања; може се дозволити, уз
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примену прописаних заштитних мера, реконструкција и доградња постојећих
инвестиционих објеката и објеката грађана;
- ова зона не мора се ограђивати већ се само постављају натписи ''Ужа зона заштите
изворишта'' са напоменама и упутствима за спречавање случајног и другог загађења;
- забрањује се на обалама река и потока испуштање отпадних вода и материја из насеља и
индустрије чак и ако су ове потпуно пречишћене, дезинфековане и деконтаминиране;
- не смеју се бацати и закопавати отпаци из технолошких процеса и домаћинства, прати
моторна возила, градити подземна складишта за депоновање и лагеровање нафте и
нафтиних деривата и слично;
- забрањује се, без пратње милиције и санитарне или комуналне инспекције, транспорт
материја које су по свом саставу опасне по воду (нафта и њени деривати, киселине и сл);
- забрањује се испуштање и просипање уља, киселина и других штетних и опасних материја;
- не могу се градити магистралне и транзитне саобраћајнице сем оних које су предвиђене
планом, а код саобраћајница које пролазе кроз овај простор воде које се сливају са коловоза
не смеју доћи у контакт са околним земљиштем што значи да се морају на прописан начин
евакуисати изван уже зоне заштите непропусном канализацијом;
- транспорт опасних и штетних материја железничком пругом мора бити под контролом; на
уласку и изласку из уже зоне заштите морају, поред пруге, бити постављени знаци
упозорења за смањење брзине и повећану сигурност кретања;
- у водотоцима који пресецају или тангирају ужу зону заштите не сме се дозволити
прекорачење прописане категоризације водотока;
- забрањује се употреба ђубрива, пестицида и других средстава која садрже штетне материје
које могу деградирати квалитет вода или контаминирати воде алувиона и субартерске
издани.
Шира зона заштите у суштини представља зону надзора и предузимања мера контроле
и спречавања директног и индиректног угрожавања изворишта.
3.1.3.4. Зоне заштите комплекса "посебне" намене
Зоне забрањене градње дефинисане су у односу на ободе комплекса "посебне" намене
са ознакама: 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Око комплекса "посебне" намене са ознаком 8, предвиђа се зона
забрањене градње неправилног облика. По ободу комплекса "посебне" намене са ознаком 6,
предвиђа се зона забрањене градње од 50 m, док се по ободу комплекса "посебне" намене са
ознакама 1, 3, 4, 5 и 7 предвиђа зона забрањене градње од 100 m.
3.1.4. Опште мере заштите и спасавања људи, материјалних културних добара и животне
средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, ратних и других
већих несрећа
У циљу спровођења заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа
издвајају се следеће превентивне и урбанистичке мере: 1) у циљу осматрања, раног
упозоравања, обавештавања и узбуњивања, потребно је допунити систем недостајућим
капацитетима; 2) функционално зонирати урбани простор, уз правилно лоцирање објеката
здравствене заштите и обезбеђивање слободног простора, заштићеног од пожара и рушевина; 3)
планирати изградњу саобраћајне мреже са алтернативним правцима; ширину саобраћајница
дефинисати у зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања
затрпаних 4) заштитити изворишта и водотокове; планирати проширење профила водоводне и
канализационе мреже; у градском језгру на више локација, планирати уградњу хидраната на
водоводној мрежи; за потребе алтернативног снабдевања водом планирати адекватне прилазе
рекама; тежити очувању алтернативних извора снабдевања водом за пиће (бунари, извори и сл);
5) на водотоковима (изузев реке Ветернице, где већ постоји) обележити простор могуће
угрожености 6) планирати прстенасто снабдевања електричном енергијом, као и изградњу
мањих система који могу функционисати аутономно у посебним условима; 7) планирати
неопходние зелене површине и појасеве и др.
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Услед превенције од могућих техничко-технолошких несрећа (индустријских удеса на
већим привредним објектима, саобраћајних удеса, хаварија на електроенергетским и другим
инфраструктурним системима, експлозија ускладиштених и транспортованих опасних материја,
рушење бране и др), потребно је : 1) лоцирати индустријске зоне изван зона становања и
усмеравати градњу нових привредних објеката у плански дефинисаним зонама; 2) изместити
транспорт опасних материја ван града и др.
Мера заштите у случају непосредне ратне опасности и у рату је изградња заштитних
објеката. Предвиђено је да се заштита и склањање становништва врши у заштитним објектима,
подрумским просторијама, као и рововским заклонима.
3.1.5. Опис и одређивање целина и зона за које плански документ садржи шематски
приказ уређења
Спровођење Просторног плана за насељена места: Разгојна, Турековац, Мирошевце,
Велика Грабовница, Манојловце, Орашац, Стројковце, Губеревац, Белановце, Богојевце,
Винарце, Доње Стопање, Горње Стопање и Доња Јајна, прописано је преко шема насеља уз
примену следећих правила уређења и грађења:
3.1.5.1. Правила уређења и изградње површина и објеката јавне намене
Образовање. Насељена места Разгојна, Турековац, Мирошевце, Велика Грабовница,
Манојловце, Орашац, Стројковце, Губеревац, Белановце, Богојевце, Винарце, Горње Стопање и
Доња Јајна имају формиране комплексе основног образовања, док Доње Стопање нема.
Планира се реконструкција и доградња постојећих школских комплекса у Турековцу, Горњем
Стопању и Доњој Јајни које су мешовитог бонитета, у циљу побољшања услова за рад, а у
складу са правилима прописаним у поглављу 3.1.2.1., док се насељеном месту Доње Стопање
не планира изградња школског комплекса, јер оно користи школски објекат у Винарцу.
Здравство. Насељена места Разгојна, Турековац, Мирошевце, Манојловце, Орашац,
Стројковце, Белановце и Богојевце имају изграђене здравствене амбуланте које су доброг
бонитета, те се предвиђа само текуће одржавање постојећих објеката и евентуална изградња
пратећих садржаја и уређења комплекса а у складу са правилима прописаним у поглављу
3.1.2.3. За остала насељена места се не планира изградња нових амбуланти, јер она користе
амбуланте у суседним местима на која се дирекно наслањају.
Социјална заштита. Насељена места Мирошевце, Велика Грабовница, Орашац,
Губеревац и Богојевце имају формиране просторе у оквиру школских комплекса који су
намењени дечјој заштити у виду вртића и предшколских група. Даје се могућност
реконструкције и доградње постојећих и изградња нових у циљу побољшања услова за рад у
складу са правилима прописаним у поглављу 3.1.2.2. и програмом рада локалне предшколске
институције.
Спорт и рекреација. Насељена места Разгојна, Мирошевце, Велика Грабовница,
Орашац и Стројковце, Губеревац, Богојевце, Винарце, Горње Стопање и Доње Стопање имају
формиране спортске објекте у виду комбинованих спортских терена за мале спортове (фудбал,
рукомет, кошарка, одбојка) и дечијих игралишта. У насељеним местима Турековац,
Манојловце, Белановце и Доња Јајна спортски терени се налазе само у оквиру школских
комплекса. Планира се редовно одржавање, реконструкција и оплемењивање новим садржајима
по потреби постојећих објеката у циљу побољшања услова за бављење спортом, могућа је
изградња нових у насељеним местима, све у складу са правилима прописаним у поглављу
3.1.2.4.
Култура. Како су у насељеним местима Турековац, Мирошевце, Манојловце,
Стројковце, Губеревац, Белановце, Богојевце и Винарце домови културе веома лошег бонитета,
а у осталим местима нису изграђени то се прописује реконструкција и доградња постојећих
Домова културе као и изградња потпуно нових у складу са правилима прописаним у поглављу
3.1.2.5.
Зеленило. У свим насељеним местима се налазе формирани јавни просторно-пејзажни
објекти, углавном у виду мањих отворених скверова у централним деловима насеља, релативно
уређених. Највише се истичу по уређености и одржавању Мирошевце, Велика Грабовница,
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Орашац, Стројковце, Богојевце, и др. Присутно је и заштитно зеленило, уз објекте остале
намене, углавном уз саобраћајнице, затим уз реке, гробља и одлагалишта отпада. Планира се
редовно одржавање, реконструкција и оплемењивање новим садржајима по потреби. Могућа је,
и потребна, изградња нових просторно-пејзажних објеката у насељеним местима и њихово
међусобно повезивање (са шумом и линеарним зеленилом) у систем зелених површина, све у
складу са правилима прописаним у поглављу 3.1.2.6.
3.1.5.2. Правила уређења и изградње мрежа и објеката инфраструктуре
Саобраћај и саобраћајне површине. За уређење и изградњу путева, улица и
саобраћајних површине за насеља за које су урађене шеме насеља примењују се правила из
поглавља 3.1.1.1. и то делови који се односе на општа правила и правила уређења и грађења
путева и улица у грађевинском подручју.
Водоснабдевање. На градски систем снабдевања водом повезана су следећа насеља:
Турековац, Велика Грабовница, Губеревац, Белановце, Богојевце, Винарце, Доње Стопање,
Горње Стопање и Доња Јајна. На градски систем снабдевања водом, водосистем "Барје",
повезаће се: Мирошевце, Манојловце, Разгојна и Стројковце. Из сопствених изворишта,
локални водовод са резервоарским простором, водом ће се снабдевати Орашац. За потребе
корисника на подручју насеља Мирошевце и Стројковце планирана је изградња одговарајућег
резервоарског простора. За сва насеља важе општа правила уређења и изградње.
Одвођење отпадних вода. На градски систем одвођења отпадних вода повезана су
следећа насеља: Богојевце и Горње Стопање. На градски систем одвођења отпадних вода
повезаће се: Турековац, Велика Грабовница, Губеревац, Манојловце, Белановце и Доња Јајина.
За насеља Винарце и Доње Стопање, Мирошевце, Разгојна, Стројковце и Орашац предвиђа се
градња канализације са мини постројењима за пречишћавање отпадних вода. За сва насеља
важе општа правила уређења и изградње.
Зоне заштите изворишта. Извориште водоснабдевања, каптаже и резервоарски
простор морају се оградити и перманентно контролисати. Простор који се ограђује обухвата
минимум 10 m око објеката, каптажа и резервоара.
Електроенергетска инфраструктура. Планира се евентуална реконструкција
постојећих и изградња нових електроенергетских објеката и мрежа, а све у циљу побољшања
електроенргетских прилика на овим просторима, у складу са општим правилима уређења
прописаним у поглављу 3.1.1.3.
Топлификација и гасификација. Није планирана топлификација ових насељених
места. Планира се прикључење насељених места у обухвату града Лесковца на гасоводни
систем, под општим условима прикључења и експлоатације за гасне инсталације.
Телекомуникациона инфраструктура. Планира се реконструкција постојећих и
изградња нових телекомуникационих објеката и мрежа, а све у циљу побољшања
телекомуникационих прилика на овим просторима, у складу са општим правилима уређења
прописаним у поглављу 3.1.1.4.
3.1.5.3. Отпад и гробља
Управљање отпадом. Постојећу привремену локалну депонију за одлагање
грађевинског отпада у насељеном месту Доња Јајна (за одлагање земље из ископа,
грађевинског шута, откоса траве и лишћа са парковских и зелених површина), поред добрих
страна - саобраћајна повезаност, девастираност терена, близина у односу на Лесковац, положај
ван насељеног места, карактерише и низ недостатака. У циљу доградње и уређења депоније,
потребно је: 1) грађевинску парцелу комунално опремити; 2) комплекс оградити жичаном
оградом; поставити капију са рампом (због контроле улаза, као и врсте отпада који је предвиђен
за одлагање), портирницу и вагу; 3) саобраћајнице и технолошки плато обрадити асфалтбетоном; 4) поставити таблу са називом депоније, радним временом, врстом отпада који се
одлаже; 5) по ободу формирати заштитни тампон појас зеленила; 6) након затварања депоније
терен санирати –покривањем новим слојем земље и пренаменити у зелену површину;
Гробља. За неопходна проширења и уређења хуманих гробаља у насељеним местима:
Доње Стопање (које користе насељена места: Доње Стопање, Горње Стопање, Винарце и
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СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

117

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА – ПОГЛАВЉЕ 3 : ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

насеље Чифлук Мира - део Лесковца), Губеревац, Белановце, Богојевце и Разгојна, потребна је
израда ПДР-а. Насељено место Доња Јајна користи ''Светоилијско'' гробље у Лесковцу, где је
такође неопходно проширење, које ће бити сагледано ГУП-ом Лесковца. За неопходно уређење
гробља у: Турековцу (има три гробља), Мирошевцу (има два гробља), Манојловцу (користи и
насељено место Мала Биљаница), Орашцу, Стројковцу и Великој Грабовници, по потреби,
урадити Урбанистички пројекат.
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.2.1. Правила грађења на грађевинском земљишту
3.2.1.1. Општа правила грађења
Правилима урбанистичке регулације и парцелације дефинисани су услови и елементи за
формирање и уређење грађевинских парцела и изградње објеката (описне регулационе и
грађевинске линије, положај објеката на парцели, међусобни положај објеката, намена, индекс
или степен изграђености, индекс или степен искоришћености, спратност, висинска регулација,
итд), као и други елементи неопходни за спровођење Плана.
За подручја ван обухвата важећих урбанистичких планова или планова чија израда је
прописана овим Просторним планом, примењују се правила урбанистичке регулације и
парцелације овог плана.
Дозвољава се реконструкција постојећих и изградња нових објеката за породично
становање и на простору ван планом одређеног грађевинског земљишта, у следећим
случајевима: код већ формираних грађевинских парцела са изграђеним објектима и за парцеле
које се непосредно наслањају на грађевинско подручје, тј. налазе се уз саму границу
грађевинског подручја и не захтевају додатно комунално опремање.
Како је у току израда регулативе у области енергетске ефикасности и унапређење
енергетстских својстава објеката, то је неопходно код дефинисања услова за изградњу и
реконструкцију објеката уградити и те услове.
1) Правила за формирање грађевинсе парцеле уз парцелацију, препарцелацију и
исправку граница
Грађевинске парцеле се могу формирати пројектима парцелације, препарцелације и
исправке граница под уловима за образовање грађевинских парцела прописаним овим
Просторним планом у складу са планираном наменом.
Грађевинске парцеле и парцеле на којима је дозвољена градња. Грађевинска парцела је
површина у оквиру грађевинског земљишта на којој се може градити. Грађевинска парцела
треба имати приступ на саобраћајницу. Парцела ван грађевинског земљишта, која има приступ
на саобраћајницу је парцела на којој је у складу са законом и овим Планом дозвољена градња
објеката који нису у сукобу са претежном наменом (компатибилни садржаји). Све грађевинске
линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не угрозе функционисање јавних
површина (улице, тротоара, инфраструктурне мреже). Подземна грађевинска линија не сме да
прелази границе парцеле. Планом су дефинисане минималне величине парцела (минимална
површина парцеле и минимална ширина парцеле према саобраћајници) за сваку појединачну
намену, a према типологији градње.
Концепт изградње, тј. типологија објеката на парцели дефинисана је положајем
грађевинских линија према суседним парцелама. Издвојени су следећи типови објеката: а)
слободностојећи (објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле); б) у
непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске парцеле); в) у
прекинутом низу или једнострано узидани "двојни" (објекат на парцели додирује само једну
бочну линију грађевинске парцеле).
Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у односу на:
регулацију саобраћајнице; бочне суседне парцеле; и унутрашњу суседну парцелу. На једној
грађевинској парцели дозвољна је изградња једног или више објеката у зависности од намене и
типологије градње. Правила за позиционирање објеката на парцели (минимално растојање
грађевинске од регулационе линије, минимална удаљења од граница парцеле, минимална међусобна
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растојања објеката и др.) овим планом су дефинисана за сваку појединачну намену у складу са
типологијом градње. У зони у којој постоје изграђени објекти (потпуно или делимично
формирани блокови), као и за парцеле које имају индиректну везу са јавним путем преко
приватног (сукорисничког) пролаза, позиција објекта на парцели (минимално растојање
грађевинске од регулационе линије, минимална удаљења од граница парцеле, минимална
међусобна растојања објеката и др) утврђује се локацијском дозволом у складу са правилима
овог плана за одговарајућу типологију градње и на основу позиције већине изграђених објеката
у блоку (зони, окружењу).
Висинска регулација. Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена
(за објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Дозвољена
висина објеката дефинисана је максималном спратношћу за сваку намену, у складу са
типологијом градње. Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе
објекта. У односу на нагиб терена, висина објекта је: 1) на релативно равном терену - растојање
од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са
равним кровом); 2) на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од
нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 m - растојање од
нулте коте до коте слемена, односно венца; 3) на терену у паду са нагибом према улици
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од
2,00 m - растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику
висине преко 2,00 m; 4) на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота
објекта нижа од коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте
слемена (венца). Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 m, рачунајући
од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном
случају. Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини
регулације.
Кота приземља објеката 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 највише 1,20 m виша од нулте коте; 3) за објекте на терену у паду са нагибом од
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може
бити највише 1,20 m нижа од коте нивелете јавног пута; 4) за објекте на терену у паду са
нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се применом
одговарајућих горе наведених правила; 5) за објекте који у приземљу имају нестамбену намену
кота приземља може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 m
савладава се унутар објекта).
2) Правила за постојеће објекте
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености, индекс заузетости парцеле,
спратност) већи од параметара датих овим планом, задржавају постојеће параметре без
могућности увећавања (доградње, надградње и сл). У случају замене објекта новим, поштовати
све урбанистичке параметре и условљености дефинисане овим планом (удаљења од граница
парцеле, удаљења од суседних објеката и др). За изграђене објекте чија су међусобна удаљења
и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених овим правилима за све
типологије, у случају реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављати отворе
стамбених просторија.
Уколико постојећи објекат има урбанистичке параметре мање од параметара датих
овим планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова: 1)
неопходно је обезбедити потребан број паркинг-гаражних места на парцели; 2) доградња може
бити извршена у виду анекса, односно у приземљу или другим деловима и етажама објекта, у
складу са правилима овог плана; 3) дограђивање се мора изводити тако да се не наруши однос
према суседним објектима, тј. обавезно је поштовати правила о позиционирању објеката на
парцели; 4) дограђени део објекта мора бити у складу са постојећим елементима објекта, у
истој, односно усклађеној материјализацији и композицији; 6) надградња нових етажа
постојћих објеката могућа је у оквиру планом дозвољених висина; 7) код доградње /надградње
постојећих етажа поштовати правила везана за прелазак делова објекта (балкони, терасе,
настрешнице и сл.) преко грађевинске линије, а у случају да постојећа грађевинска линија
прелази максималну дефинисану линију грађења није дозвољено упуштање делова објекта; 8)
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надзидани део објекта мора бити изведен у складу са постојећим делом зграде (прозорски
отвори, балкони и терасе морају бити постављени у складу са постојећим отворима, балконима,
терасама и др); 9) приликом надградње нових етажа дозвољено је формирање кровних баџа које
морају бити постављене у складу са прозорским отворима, терасама и балконима на постојећем
делу фасаде.
3) Правила за нове објекте
Грађевинска линија према регулацији која је дефинисана постојећим објектима који се
задржавају, обавезујућа је за положај грађевинске линије планираних објеката. Висину новог
објекта у блоку ускладити са преовлађујућом висином објеката у блоку, наспрамном блоку и
окружењу.
Нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног овим планом уз
претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле. У том случају
на зиду новог објекта према суседу дозвољени су отвори само за нестамбене просторије. На
зиду новог објекта у низу односно новог једнострано узиданог објекта према суседном
постојећем објекту на граници парцеле, а који има изграђен светларник, обавезна је изградња
светларника исте величине и симетричног постојећем светларнику. У светларнику је
дозвољено формирање само отвора помоћних просторија и степеништа.
4) Правила за позиционирање грађевинских елемената објеката
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар дефинисаних грађевинских
линија али су Планом дозвољена и одређена одступања појединих делова објеката од
грађевинске и регулационе линије.
Упуштање делова објекта у јавну површину (одступање од регулационе линије). Код
објеката постављених на регулацији (грађевинска и регулациона линија се поклапају),
дозвољена су следећа одступања тј. упуштања делова објекта у јавну површину саобраћајнице
(тротоар): 1) грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: а) излози
локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 m (испод те
ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу); б)
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 m по целој
ширини објекта са висином изнад 3,00 m; в) платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом - 1,00m од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 m; г) конзолне рекламе
- 1,20 m на висини изнад 3,00 m; 2) гађевински елементи на нивоу првог спрата и виших
спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, надстрешнице и сл.) могу прећи регулациону
линију максимално 1,20 m, али само у случају када најмања ширина тротоара износи 3,00 m и
на висини изнад 3,00 m; у том случају, укупна површина грађевинских елемената не може бити
већа од 50% уличне фасаде изнад приземља.
Упуштање делова објекта ван грађевинске линије. Дозвољена су следећа одступања тј.
упуштања делова објекта ван задатих грађевинских линија (дефинисаних правилима за
позиционирање објеката на парцели за сваку појединачну намену у складу са типологијом
објеката): грађевински елементи објекта (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне
надстрешнице са и без стубова и сл.) могу да пређу дефинисану грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: а) 1,20 m
на делу објекта према предњем дворишту, с тим да укупна површина грађевинских елемената
не може бити већа од 50% уличне фасаде изнад приземља; б) 0,60 m (односно 0,90 m) на делу
објекта према бочном дворишту ако је растојање објекта од границе суседне парцеле минимум
1,50 m (односно 2,50 m); у оба случаја укупна површина грађевинских елемената не може бити
већа од 30% бочне фасаде изнад приземља; и в) 1,20 m на делу објекта према задњем дворишту
ако је минимално растојање од линије суседне грађевинске парцеле 5,00 m, с тим да укупна
површина грађевинских елемената не може бити већа од 30% фасаде према задњем дворишту
(изнад приземља).
Упуштање подземних етажа ван грађевинске линије. Подземне и подрумске етаже
могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, али не и регулациону линију према
јавној површини. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз
сагласност власника или корисника парцеле.
Позиционирање отворених спољних степеница. Отворене спољне степенице могу се
постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3,00 m увучена у односу на
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регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 m. Уколико овакве степенице савлађују
висину преко 0,90 m онда улазе у габарит објекта. Ако се степенице постављају на бочни или
задњи део објекта не смеју ометати пролаз и друге функције дворишта.
5) Правила за архитектонско обликовање објеката
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
дефинишу се архитектонским пројектом. Спољни изглед објекта који представља културну
вредност, усклађује се са конзерваторским условима.
Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција
неискоришћеног поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни простор.
Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова, формира
поткровље у више нивоа.
За осветљење корисног простора у таванима или поткровљима користити прозоре
постављене у равни крова или вертикалне кровне прозоре - кровне баџе. На једном објекту
може бити само један ред кровних баџа на истој висини. Максимална дозвољена чиста висина
кровне баџе је 260 cm од коте пода. Највећа дозвољена укупна површина основе кровних баџа
је 30% површине основе крова. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима
фасаде и пратити ритам отвора на нижим етажама.
Даје се могућност формирања мансардног крова који се пројектује као традиционални
мансардни кров, уписан у полукруг. Мансардни кров обавезно је решити у једној етажи, не сме
имати препусте или на други начин изаћи ван основног габарита објекта. Вертикални
мансардни прозори или излази на лођу се могу поставити само на стрмију раван мансардног
крова. Максимална висина унутрашње преломне линије стрмије и блаже кровне равни
мансардног крова, рачунајући од коте пода је 240 cm.
6) Правила за слободне и зелене површине на парцели
Минимални проценат зелених површина и специфичности уређења слободних
површина парцеле дефинисани су појединачно за сваку намену и типологију градње.
7) Правила за ограђивање грађевинске парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од
0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Ограда
грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти
индустријских зона, складишта, радионице и сл) може бити зидана или транспарентна до
максималне висине 2,20 m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се
ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид
чију висину одређује надлежна градска служба. Зидане и друге врсте ограда постављају се на
регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која
се ограђује.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40 m
(или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40 m уз сагласност суседа). Све врсте
ограда постављају се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије. Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,90m од коте тротоара,
односно јавног пута, због прегледности раскрснице. Дужину ограде која је висине до 0,90m
одређује градска служба надлежна за послове саобраћаја. Грађевинске парцеле на којима се
налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске
парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежна градска управа.
8) Правила за нивелацију парцеле
Насипањем терена не смеју се угрозити објекти на суседним парцелама а одвођење
површинских вода мора бити контролисано. Одводњавање површинских вода са парцеле врши
се слободним падом према риголама, односно улици (код регулисане канализације, односно
јарковима) са најмањим падом од 1,5% или према септичким јамама до изградње уличне
канализације. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према
другој парцели.
9) Правила за изградњу верских објеката
Нови комплекси се могу градити на грађевинском земљишту унутар грађевинског
подручја, као и на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја. При формирању
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нових комплекса примењивати општа правила урбанистичке регулације и парцелације уз
поштовање Закона о цркви.
Изградња, адаптација и реконструкција верских објеката може се изводити 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 стручни надзор надлежног државног органа. Пројектовање и извођење објекта у складу са
прописима за овакав тип објекта уз максимално поштовање прописа заштите од пожара.
Неопходно је код извођења радова на постојећим комплексима прибавити услове Завода за
заштиту споменика културе - Ниш.
10). Правила за обезбеђење приступа инвалидних и лица са посебним потребама
јавним, комерцијалним и пословним објектима
Општи услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина и
прилаза до објеката јавних, комерцијалних и др.), којима се обезбеђује несметано кретање лица
са посебним потребама дефинишу се Правилником о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Јавне саобраћајне и пешачке површине
1. Тротоари и пешачке стазе
-Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у
оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта у простору су међусобно повезани и
прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно
8,3% (1:12).
- Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац
кретања износи 2%.
- Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена,
означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања; клупе треба да
имају седишта на висини од приближно 45cm и рукохвате на висини од приближно 70 cm изнад
нивоа шетне стазе, поред клупа се обезбеђује простор површине 110 x 140 cm за смештај
инвалидских колица.
- Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и
пешачких стаза износи најмање 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између
непокретних препрека износи најмање 90 cm. Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна
на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и
материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.
- У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или
друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.
Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи
делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање
250 cm у односу на површину по којој се пешак креће.
2. Пешачки прелази
- Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.
- Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару.
- Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима на којима коловоз прелази већи број
слепих особа или особа са оштећеним видом потребно је опремити и посебном звучном
сигнализацијом, а на местима где коловоз прелази већи број деце (обданиште, школа и сл.)
пешачке прелазе је потребно опремити светлосном сигнализацијом са најавом и звучном
сигнализацијом.
- Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу
коловоза и у ширини пешачког прелаза, а најмање 180 cm и дужине најмање 150 cm, односно у
ширини пешачког острва.
- 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).
3. Места за паркирање
Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору
предвиђају се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других
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објеката и означавају се знаком приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са
посебним потребама у простору износи 350 cm.
Под условима из става 1 овог члана предвиђа се:
- за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење
и веће стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;
- на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку,
продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић најмање једно место за
паркирање;
- на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и
регионалних путева 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног
места за паркирање;
- на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће
здравствене и социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним
потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.
4. Стајалишта јавног превоза
- На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање
200 cm, а на стајалиштима у близини школских објеката, као и на стајалиштима приградске
железнице, плато за пешаке ширине најмање 300 cm.
- Висина платоа (перона) одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза
или пода вагона, а када се користе возила са високим првим степеником, на висини која је до 18
cm нижа од првог степеника возила.
Прилази до објеката
Прилаз до објекта предвиђа се 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 инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm;
- спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику
већу од 76 cm.
Рампе за пешаке и инвалидска колица
Савладавање висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу
до објекта врши се применом рампи тако да:
- 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 m; рампе дуже од 6m а
највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150
cm (изузетно 140 cm);
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 cm;
- рампе заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5cm, ширине 5-10 cm и
опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини
од 70 cm, односно 90; рукохвати треба да буду непрекидни и да се протежу најмање 30 cm
испред почетка и иза завршетка рампе; рукохват треба да буде добро причвршћен за зид
(носач), а завршетци рукохвата да буду окренути према зиду, односно према носачу; боја
шипке треба да буде у контрасту са бојом позадине;
- је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање; ако су рампе предвиђене за
учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи могу бити у бојама
које су у контрасту са подлогом;
- се за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима из тачке 1 овог
члана применити двокраке рампе са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене
оградом, рукохватима или зидовима.
Степенице и степеништа
Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у
простору тако да:
- најмања ширина степенишног крака буде 120 cm;
- је најмања ширина газишта 30 cm, а највећа дозвољена висина степеника 15 cm;
- чела степеника у односу на површину газишта буду благо закошена, без избочина и
затворена;
- је површина чела степеника у контрастној боји у односу на боју газишта;
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- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама;
- приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта
испуњавају услове предвиђене за рампе из члана 10 овог правилника;
- површина пода на удаљености од најмање 50 cm од почетка силазног крака степеништа
има различиту тактилну и визуелну обраду у односу на обраду подеста;
- степеник у дну степенишног крака буде увучен у односу на површину којом се крећу
пешаци испред споменутог крака.
Подизне платформе
Савладавање висинских разлика до висине од 90 cm, у случају када не постоји
могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним
платформама. Подизна платформа предвиђа се као плато величине најмање 110 x 140 cm са
погонским механизмом, ограђена заштитном оградом, пресвучена и опремљена материјалом
који не клизи и опремљена прекидачима за позив и сигурносним уређајем.
Системи за оријентацију
Знакови и табле за обавештавање и натписне плоче (у даљем тексту: знакови) су
видљиви, читљиви и препознатљиви. Знакови на зидовима се постављају на висини од 140 cm
до 160 cm изнад нивоа тла, а ако то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара
растојању погодном за читање.
- Препознавање врата, степеница, рампи, лифтова и пролаза, опреме за противпожарну
заштиту, опреме за спасавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја
одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова.
- Ради побољшања пријема звука за особе које користе слушне апарате, у јавним
просторијама се могу постављати индукционе петље, бежични инфрацрвени системи или друга
техничка средства за појачање звука.
3.2.1.2. Правила грађења по зонама
3.2.1.2.1. Стамбене зоне на грађевинском земљишту у насељу
Доминантни су објекти стамбене намене са једном или више стамбених јединица
(максимално четири). Обично је простор у дубини парцеле уређен као дворишни врт, често са
мањим помоћним објектима. Присутна је у малој мери, тенденција трансформације нарочито
приземних и сутеренских делова објекта у пословни простор. На парцелама породичног
становања присутни су и елементи пољопривредног домаћинства: баште, објекти за смештај
стоке, пољопривредних машина и сл.
Као компатибилни садржаји дозвољене су друге намене: трговина, пословање,
производња, услуге, услужно занатство, угоститељство, агенцијски послови, и сл. Оне могу
бити организоване у оквиру стамбених објеката (најчешће у приземљу), као други објекат на
парцели породичног становања, али и као самостална намена на парцели. Дозвољене су
делатности које не угрожавају основну намену - становање и које немају негативних утицаја на
животну средину.
Табела 10. Урбанистички показатељи за грађевинско земљиште у насељу
Намена

Мин.
нова
парцела

Макс. индекс
изграђености
(И)

Макс.степен
заузетости (С)

Макс.
спратност

Мин.%
зелених
површина

1 паркинг место/1
стамбену јединицу,
односно на 70 m2 нето
површине пословног
простора

< 600 m2

1,0

40%

П+1+Пк

30%

1

> 600 m2

0,6

30%

П+2+Пк

40%

1

Становање

Минимална величина парцеле и ширина фронта према улици за породичне стамбене
објекте дефинисани су према типологији градње. При доградњи и реконструкцији поштовати
наслеђену типологију објеката.
Најмања грађевинска парцела за изградњу слободностојећег породичног стамбеног
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објекта je 300,00 m2, објеката у непрекинутом низу је 150,00 m2 и објеката у прекинутом низу
(једнострано узидани тј. последњи у низу или двојни) је 200,00 m2 (за двојни објекат 400,00 m2
-две пo 200,00 m2).
Најмања ширина грађевинске парцеле – фронта према улици: за изградњу
слободностојећег породичног стамбеног објекта je 10,00 m, објеката у непрекинутом низу је
5,00 m и објеката у прекинутом низу је: за једнострано узидани тј. последњи у низу 8,00 m, а за
двојне објекате 16,00 m (два пo 8,00 m).
Најмања грађевинска парцела за изградњу компатибилних садржаја: у склопу стамбеног
објекта (најчешће у приземној етажи) и као самостални објекат на парцели је 400 m2; као други
објекат на парцели породичног становања је 1000 m2. Максимална површина грађевинске
парцела је 1,5 ha.
Најмања ширина грађевинске парцеле–фронта према улици за изградњу
компатибилних садржаја је 15 m.
Растојање између грађевинске и регулационе линије за породичне стамбене објекте:
1) у зонама у којима постоје изграђени објекти (потпуно или делимично формирани блокови)
одређује се према постојећој регулацији (на основу позиције већине изграђених објеката у
блоку, зони, окружењу – мин 50%); 2) у зонама где нема формиране регулације, препоручено је
за нове објекте 5,0 m.
Начин позиционирања објеката на парцели дефинисан је у складу са типологијом
објеката: а) слободностојећи објекти – положај на парцели: минимално растојање од бочног
суседног објекта је 4,0 m; минимално растојање грађевинске линије објекта од бочне границе
парцеле: на делу бочног дворишта северне оријентације је 1,50 m (у том случају на калканском
зиду дозвољени су само отвори помоћних просторија и степеништа, са минималним парапетом
180 cm); на делу бочног дворишта јужне оријентације је 2,50 m; минимално растојање објекта
од задње границе парцеле је 1/2 висине објекта (али не мање од 4,0 m); б) прекинути
низ/једностр. узидани /двојни - положај на парцели: минимално растојање од бочног суседног
објекта (једнострано узиданог или слободностојећег) је 5,5 m; минимално растојање
грађевинске линије објекта од бочне границе парцеле је 4,00 m; минимално растојање објекта
од задње границе парцеле је ½ висине објекта (али не мање од 4,0 m); препоручује се међусобна
удаљеност спратних, слободностојећих, стамбених објеката 10,0 m, а приземних 6,0 m; за
објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,00 m међусобна
удаљеност је најмање 6,0 m; за стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина
фронта парцеле мања од 15,00 m међусобна удаљеност износи најмање 5,00 m; за изграђене
сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00 m не могу се на суседним странама
предвиђати отвори стамбених просторија; међусобна удаљеност сеоских објеката који имају
индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује се локацијском дозволом,
према врсти изградње у складу са напред наведеним правилима; приликом доградње и
реконструкције, минимално удаљење грађевинске линије дограђених делова објеката од
регулације је 3,00 m; изузетно, уколико је објекат постављен на регулациону линију
саобраћајнице, дозвољено је и дограђене делове објеката поставити на регулацију; приликом
доградње и реконструкције, минимално удаљење бочне грађевинске линије дограђеног дела
објекта од границе суседне грађевинске парцеле је 2,50 m.
За изградњу помоћних објеката на парцели утврђује се: 1) на великом броју парцела
присутни су поред стамбених и помоћни објекти као и елементи пољопривредног домаћинства,
тј. економског дворишта: гараже, оставе, радионице, летње кухиње, магацини хране за
сопствену употребу, мањи објекти за смештај стоке, производњу, прераду и складиштење
пољопривредних производа и слично; наведене објекте могуће је планирати под условима
задовољења свих хигијенских захтева и прописа везаних за заштиту животне средине; 2)
максимална висина помоћних објеката износи 5 m.
Код организације сеоског дворишта утврђује се: 1) стамбено двориште садржи: објекте
за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава,
надстрешница и слично); дозвољена је организација пољопривредне производње на нивоу
окућнице са садржајима повртарства и воћарства; 2) економско двориште садржи: економске и
помоћне објекте; економски објекти су објекти за смештај стоке, производни објекти, објекти
за прераду пољопривредних производа, објекти за складиштење пољопривредних производа,
као и гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила. Помоћни објекти у
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економском дворишту су гараже или надстрешнице за пољопривредну механизацију, машине и
возила, као и оставе, гараже и сл. На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у
случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти. На парцели са
нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се
поставља на највишој коти уз јавни пут. Поред општих правила потребно је поштовати и
посебна правила везана за помоћне објекте: 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) минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за
смештај стоке је 15 m; в) минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6 m, а од
границе суседне парцеле 3 m; г) ђубриште и пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног
објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20 m, 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 1 m; е) сточне фарме већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у оквиру
стамбеног подручја.
За изградњу комерцијалних, пословних и привредних садржаја у оквиру зона
становања, поред општих правила регулације и парцелације, дефинисана су и посебна правила.
Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива су: а)
комерцијални и сродни садржаји локалног снабдевања и услуга: продавнице, пословни
простори, занатске радње, ресторани, ветеринарске амбуланте, итд; б) мање производне
јединице – мали занатски и производни погони: мале фирме, пекарска производња,
механичарске радионице, мања складишта грађевинског материјала, итд. Комерцијални,
пословни и производни садржаји могу се организовати под следећим условима: 1) приступи улази у објекте или делове објеката морају бити одвојени од улаза у стамбени део објекта или
организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора; 2) уколико јединица
комерцијалног објекта или малог производног погона нема директан приступ на саобраћајницу,
мора имати обезбеђен колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) минималне ширине 3,50
m; 3) организација парцеле комерцијалног објекта мора бити таква да не угрожава
функционисање контактних парцела друге намене; 4) својим изгледом, материјализацијом и
волуменом, објекат не сме да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења,
односно не може бити изграђен као објекат од неквалитетних материјала; 5) није дозвољено
складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни материјали, грађевински материјали,
ауто-отпади и сл) у отвореном простору на парцели – дворишту; 6) привредне делатности не
смеју угрожавати квалитет становања у објекту, на парцели, суседству - буком, загађењем,
саобраћајним оптерећењем, итд; 7) у склопу парцеле мањег привредног објекта (производног
погона) неопходно је формирати појас заштитног зеленила у минималној ширини 3.00 m према
контактним парцелама друге намене и 6,00 m према улици; 8) на грађевинској парцели
пословног или производног објекта у стамбеном ткиву могу да се граде помоћни објекти и то:
гараже, оставе, портирнице настрешнице, тремови и слично, који могу појединачно бити
корисне површине до 30 m2.
3.2.1.2.2. Стамбене зоне на грађевинском земљишту ван насеља
Важе у потпуности правила грађења за грађевинско земљиште у насељу, са следећим
урбанистичким параметрима:
Табела 11. Урбанистички показатељи за грађевинско земљиште ван насеља
Намена

Становање

Мин. нова
парцела

Макс. индекс
изграђености (И)

Макс.степен
заузетости (С)

Макс.
спратност

< 600 m2
> 600 m2

0,6
0,4

40%
30%

П+Пк
П+1+Пк

Мин. %
зелених
површина
30%
40%

Паркинг
места/ст.
односно/70 m2
1
1

3.2.1.2.3. Привредне и производне зоне
У оквиру привредно-производних зона могу се градити: производни, комерцијалнопословни и мешовити: производно-комерцијални комплекси. Комерцијално-пословни
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комплекси могу се наћи, сем у склопу зона, и дуж примарних саобраћајница и у оквиру осталих
компатибилних намена (велетрговине, складишта, дистрибутивни центри, хипермаркети и др).
Производни комплекси су намењени разноврсним привредним активностима у оквиру:
прехрамбене, хемијске, фармацеутске, биоиндустрије, дрвне, металске, машинске, текстилне,
грађевинске индустрије, и др. Дозвољене су све групе делатности које не угрожавају животе и
здравље људи и животну средину. За нове комерцијално-пословне и производне комплексе
дефинисани су максимални урбанистички показатељи у наредној табели:
Табела 12. Урбанистички показатељи за привредне и производне зоне
Намена
Комерцијалнопословни
комплекси
Производни
комплекси

Макс. индекс
изграђености
2,0

Макс. степен
заузетости
50%

Макс.
спратност
П+2

Мин. % зелених
површина
20%

Бр. паркинг места
на 100-150 m2
1

2,0

50%

до 16 m (осим
технол. објеката)

20%

0,5

Дозвољена је изградња већег броја објеката на једној грађевинској парцели. Објекти су
најчешће слободностојећи, а могу се груписати на различите начине у оквиру комплекса.
Минимална величина парцеле је 1000 m2, минимална ширина парцеле - фронта према улици је
20,00 m, минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 5 m. У простору
између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница; минимално
растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине вишег објекта, а не мање од 5 m.
Међусобно растојање између објеката је минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од
4 m.
Комплексе организовати тако да се: комерцијални објекти, административно-управна
зграда и садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл),
позициониранирају према јавној површини (улици), а производни објекти у залеђу парцеле.
За реактивирања постојећих локација важи: код парцелације - формирања нових мањих
грађевинских парцела од грађевинске парцеле постојећег комплекса, величина нове парцеле
може бити мања од минималне; код доградње или нове изградње у оквиру постојећих
комплекса макс. степен заузетости је 60%.
Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно заклонити
објектима или зеленилом. Дозвољава се изградња специфичних објеката, као што су: силоси,
димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, и др, који се не урачунавају у
корисну БРГП. Ограничење висине дато табелом, не односи се на технолошке и специфичне
објекте у комплексу (чија се површина не урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и сл).
Дозвољена висина за рекламне стубове - билборде је 16 m, а за инфраструктурне објекте
се утврђује изузетно и већа висина, у складу са технолошким потребама; уколико су
специфични објекти виши од 30 m неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција
надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. У оквиру комплекса предвидети формирање
појасева заштитног зеленила (компактни засади листопадне и четинарске вегетације). За
производне комплексе мин. ширина појаса заштитног зеленила износи: од бочних и задње
границе парцеле 2 m; према регулационој линији 5 m. У оквиру комплекса предвидети простор
за плато, у циљу одвојеног сакупљања - примарне селекције и одношење комуналног и
индустријског отпада. У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса планирати
неопходан манипулативни простор, саобраћајне, паркинг површине и др.
3.2.1.3. Правила грађења за подручја у обухвату шема уређења насељених места Разгојна,
Турековац, Мирошевце, Велика Грабовница, Манојловце, Орашац, Стројковце,
Губеревац, Белановце, Богојевце, Винарце, Доње Стопање, Горње Стопање и Доња Јајна
Зоне становања. Сва насељена места где су у шемама насеља планиране зоне
претежног становања примењују се правила градње прописана у деловима 3.2.1. и 3.2.1.2. која
се односе на стамбену зону.
Привредно-производне зоне и предузетничке зоне/локалитети. У оквиру формиране
пољопривредно-производне зоне, са значајним развојним могућностима, у близини насеља
Турековац, за изградњу:
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-

нових пословно-комерцијалних и производних комплекса, као и за реактивирање
постојећих, важе правила дата у поглављу 3.2.1.2.3;
- пољопривредних објеката важе: делом правила дата у поглављу 3.2.2., која се односе на
изградњу: објеката за прераду и финалну обраду производа пољопривреде, и то која се
односе на: типологију објеката, минималну величину парцеле и индекс заузетости, док су
остали урбанистички параметри: максимални идекс изграђености 1; максимална спратност
П+1; складишта готових и секундарних пољопривредних производа; правила за изградњу
фарми - у складу са прописима за ову врсту објеката;
- за изградњу индустријских и занатских кланица, следећа правила: парцела мора бити
комунално опремљена; приступна саобраћајница и саобраћајнице унутар комплекса морају
бити довољне ширине и изграђене од чврстог материјала (бетона или асфалта); све
површине комплекса које нису покривене бетоном или асфалтом морају бити озелењене;
комплекс мора бити ограђен оградом, макс. висине 2,2 m; положај објеката у комплексу
треба груписати тако да се чист део производног процеса налази ближе улазном делу
комплекса и да је просторно одвојен од нечистог дела; чист део круга чине: управна зграда,
производна зграда, складиште (адитива,зачина и сл) и зграда за прање и дезинфекцију
возила (којима се отпремају јестиви производи); нечисти део комплекса чине: места за
пријем и држање животиња за клање; прање и дезинфекцију превозних средстава којима се
допремају животиње за клање, прикупљање и смештај нејестивих производа и конфиската,
простор за сакупљање отпада, радионица за поправку превозних средстава и др;
- не предвиђа се формирање и изградња пољопривредних домаћинстава;
- за формирање комплекса у оквирима нових зона, у насељима израженог развојног
потенцијала: Манојловце и Стројковце, важе урбанистички параметри дати у поглављу
3.2.1.2.3.;
- за формирање мањих привредно-производних локалитета у насељеним местима: Разгојна,
Мирошевце, Велика Грабовница, Орашац, Губеревац, Белановце, Богојевце, важе
урбанистички параметри дати у поглављу 3.2.1.2.3.
Комерцијалне и пословне делатности у оквиру стамбених зона. Важе у потпуности
правила грађења, која се односе на комерцијалне и пословне делатности, дата у поглављу
Стамбене зоне на грађевинском земљишту у насељу.
3.2.2.

Правила грађења на пољопривредном земљишту

Основни принципи. Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну
производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту. Просторним планом и урбанистичким
плановима, као и Основама заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
(плански документ ради очувања расположивог пољопривредног земљишта). Обрадиво
пољопривредно земљиште може да се користи у непољопривредне сврхе у следећим
случајевима: за подизање шума, вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном
земљишту четврте и пете катастарске класе по претходно прибављеној сагласности
министарства; за експлоатацију минералних сировина, односно извођење радова на одлагању
јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на обрадивом пољопривредном
земљишту на одренено време по претходно прибављеној сагласности министарства; и у другим
случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона, уз плаћање накнаде у случају
промене намене. У тим случајевима, као и када су предвиђене друге компламентарне намене
кроз Просторни план или остале урбанистичке планове, непољопривредне делатности треба да
користе земљиште слабијег бонитета и да евентуално захватају минимум пољопривредних
површина.
Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, нарочито
обрадивог више бонитетне класе на коме по Закону нема изградње, осим под посебним
условима, на пољопривредном земљишту се могу градити и следећи објекти издвојени по
намени: објекти у функцији пољопривреде, прераде и финалне обраде производа
пољопривреде (економски, помоћни, пословни, мини фарме, подизање расадника, стакленика,
пластеника); породични стамбени објекти - пољопривредна домаћинства; објекти
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инфраструктуре (и у тим случајевима се препоручује земљиште ниже бонитетне класе);
водопривредни, комунални и други објекти; простори и објекти за експлоатацију минералних
сировина; комплекси за потребе привреде, туризма, рекреације и др; проширење грађевинског
подручја, и то највише до 5% уколико је то планом предвиђено (проширење постојећих и
формирање нових насељских хуманих гробаља, сточних гробаља и јама гробница, санитарних
депонија и сл). Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је
површина мања од пола хектара. Обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не
може да се уситни на парцеле чија је површина мања од једног хектара.
3.2.2.1. Објекти у функцији пољопривреде, прераде и финалне обраде производа
пољопривреде
Дозвољена је изградња објеката за прераду и финалну обраду производа пољопривреде
и објеката за складиштење готових, секундарних пољопривредних производа. Генерално,
прерађивачке капацитете можемо поделити на: примарну прераду и чување пољопривредних
производа, прераду сточарских производа и прераду рибе (млинови, силоси, кланице,
хладњаче, шећеране, уљаре, сушионице), као и производњу прехрамбених производа за широку
потрошњу. У ове објекте се сврставају објекти у којима се прерађују примарни производи
биљног и животињског порекла - прерађивачи воћа, поврћа, лековитог биља, прехрамбени
производни погони, млека, меса, мини фарме, производни и сервисно-радни објекти, магацини,
објекти за складиштење и сушење и сл. Поред наведених, у ове објекте могу се сврстати и
објекти за занатске производе и традиционалних заната.
Објектима за примарну пољопривредну производњу сматрају се све врсте складишта:
полуотворене и затворене хале, надстрешнице, силоси, трапови, подна складишта, колске ваге
и сл. Намењени су чувању готових пољопривредних производа, ђубрива, репроматеријала,
семена и др. Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени
простори и надстрешнице у којима се смешта механизација ради чувања и одржавања (возила,
машине, прикључни уређаји и др.), као и пољопривредни алати и опрема и други слични
објекти (гараже, хангари, машински парк и сл).
Помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, кошеви, амбари, оставе,
настрешнице и сл). Остали објекти у функцији пољопривреде, примарне производње и
прераде: стакленици, пластеници (пољопривреда у заштићеном простору), виноградарске и
воћарске кућице, винарије, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти
биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурака и пужева, рибњаци,
ловачких објеката и ремиза, и др.
1) Правила за изградњу објеката за прераду и финалну обраду производа
пољопривреде
Правила за изградњу наведених објеката су: 1) објекти се граде на земљиштима лошије
бонитетне класе од III (водити рачуна о меродавности класификације) уколико је то могуће,
затим, уколико не угрожавају подземне воде и уз примену хигијенско-техничких, еколошких,
противпожарних и других услова; 2) поред производних капацитета, унутар комплекса могуће
је планирати и пословне, услужне и снабдевачке садржаје; однос нето површина производног и
продајног дела = 9:1; 3) објекти морају имати прилазни пут са тврдом подлогом мин. ширине
4,0 m до мреже јавних путева; 4) објекти морају бити снабдевени инсталацијама неопходним за
производни процес као и санитарну и техничку вода, водонепропусна септичка јама и др; могу
се користити алтернативни извори енергије; 5) загађене отпадне воде морају се претходно
пречистити пре испуштања у природне реципијенте; 6) неоргански отпад мора се одвозити на
одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду.
Типологија објеката. Објекти намењени пољопривредној производњи су
слободностојећи објекти или групације слободностојећих објеката међусобно функционално
повезаних.
Правила за формирање комплекса
- максимална спратност пословних објеката - П+Пк, док је максимална спратност објеката
намењених за смештај пољопривредне механизације и складиштење пољопривредних
производа П+Пк с тим да се дозољава и изградња подрумске етаже;
- највећи дозољени степен заузетости је 30%;
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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-

највећи дозвољени степен изграђености је 0,60;
за парцеле веће од 1 hа степен заузетости и изграђености рачунаће се као за површине
парцеле од 1 hа;
- минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0 m, од државног пута
I реда (магистралног пута) је 20,0 m, а од државног пута II реда (регионалног пута) је 10,0
m, од општинских путева је 5,0 m;
- парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,2 m. Ограда и
стубови ограде се постављају у оквиру парцеле.
2) Правила изградње објеката – мини фарме
Термин мини сточна фарма односи се на објекте који су мањи од минималног
капацитета објеката наведених у тачкама (6) до (10) у листи 2. Уредбе о утврђивању пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину (Сл. гласник РС бр. 84/05). За фарме већег капацитета обавезна је израда
Студије о процени утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину и Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135/04)
са допуном Закона (Сл. гласник РС, бр. 36/09), уз израду Урбанистичког пројекта планиране
изградње. Прописује се обавеза израде Плана детаљне регулације за изградњу објеката за
интезиван узгој живине, свиња или говеда са следећим капацитетима: преко: 85 000 места за
производњу бројлера, 60 000 места за кокошке и/ или ћурке, 3000 места за производњу свиња
(преко 30 kg тежине), 900 места за крмаче укључујући и прасад до 30 kg тежине, 350 места за
говеда.
Дозвољени максимални капацитети мини фарми у складу са наменом су: 1) објекти за
интезиван узгој и држање живине: капацитета до 1000 места за бројлере, капацитета до 500
места за кокошке носиље, капацитета до 500 места за кокошке младе носиље, капацитета до 500
места за товну перад, капацитета до 200 места за товне ћурке; 2) објекти за интезиван узгој
говеда: капацитета до 50 места за говеда и до 50 места за телад; 3) објекти за интезиван узгој
свиња: капацитета до 100 места за товне свиње преко 30 kg тежине, капацитета до 100 места
закрмаче укљућујући и њихове младе (до 30 kg тежине), капацитета до 200 места за прасад (од
10 до 30 kg тежине); 4) објекти за интезиван узгој животиња са племенитим крзном: капацитета
до 300 места за животиње са племенитим крзном; 5) објекти за интезиван узгој мешовитог
састава да број места није достигнут, али да збир процентуалногу дела искориштености места
достиже вредност 100; 6) интезиван узгој риба: капацитета до 2 t годишње; 7) интезиван узгој
нојева и др.према величини локације.
Правила за одређивање локација:1) стаје за гајење стоке лоцирати на мање квалитетним
типовима земљишта (V-VIII бонитета класе); 2) код одређивања локације водити рачуна о
природним условима (рељеф и микрорељеф, близина ливада и пашњака, близина путева, струје,
воде); 3) објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају ка насељеном месту; 4)
земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода; 5) фарма мора
бити ограђена, висина ограде је мин. 2,0 m и мора онемогућити пролаз животиња; 6) у оквиру
фарме морају се обезбедити два одвојена блока и то технички део (објекти за запослене,
пословни објекти, објект за боравак као и потребни пратећи објекти – котларнице, машинске
радионице, складишта) и изоловани производни део; могуће је организовање изложби
угоститељских услуга; 7) уколико се граде фарме за узгој различитих врста животиња,
производне целине за сваку врсту животиња морају бити међусобно удаљене 250-500 m,
зависно од капацитета фарме, са посебним улазом и ветеринарско-санитарним чвором;
повезивање фарме са мрежом јавних путева треба да је прилазним путем са тврдом подлогом
или с истим коловозним застором као и јавни пут на који се прикључује, ширине мин. 5,0 m; 8)
обавезно је снабдевање фарме довољним количином воде за пиће из јавног водовода или
сопственог бунара, која мора бити контролисана, бактериолошки и хемијски исправна и мора
да испуњава стандарде прописане за пијаћу воду; унутар комплекса обезбедити водоводну
мрежу; за прање објеката и путева може се користити и вода која не испуњава прописане
стандарде за пијаћу воду; 9) објекти на фарми морају имати канализациону мрежу за
прихватање и одвођење отпадних вода; 10) одвођење отпадних вода вршиће се тако што ће се:
атмосферске воде уливати у канализацију или у природни реципијент без пречишћавања,
отпадне воде које настају током производног процеса или прања објеката и опреме обавезно
сакупљати у водонепропусне испусте и пречишћавати пре испуштања у природне реципијенте;
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
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одвод отпадне воде на обрадиве површине мора бити у складу са прописима којима се уређује
заштита животне средине; фекалне воде сакупљати у одвојене септичке јаме или испуштати у
канализацију; простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објекта мора бити
смештен, односно изграђен тако да се спречи загађивање околине и ширење узрочника
заразних болести животиња и људи, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде удаљен
најмање 50 m од објекта за узгој животиња; 11) обавезно је снабдевање свих објеката на фарми
електричном енергијм и другим инсталацијама и енергентима неопходним за несметано
коришћење објеката; 12) могуће је градити и мини фарме (до 50 условних грла стоке) односно
мање производне погоне за прераду пољопривредних производа (мини кланице капацитета до
50 условних грла стоке, мини млекаре, млинови, сушаре) уз примену свих хигијенскотехничких и еколошких услова.
Дозвољене врсте објеката у оквиру мини фарми: 1) економско-производни објекти у
зависности од врсте производње су: основни објекат за одређену производњу сточарских
производа, објекти или просторије за смештај, чување и дораду сточне хране, објекти за
прикупљање и ускладиштење отпадних материјала, објекти или уређаје за утовар и истовар
живе стоке (по потреби); економско производне објекте извести у свему према прописима за
одређену намену у складу са изабраним технолошким решењем; 2) у случају када се не
предвиђа стални боравак власника и породице на фарми, стамбени објекат се замењује
одговарајућом просторијом за привремени боравак; правила грађења за стамбени објекат у
оквиру мини фарми идентична су правилима датим за стамбени објекат у оквиру
пољопривредног домаћинства; 3) минимална величина парцеле за изградњу појединих мини
фарми је 1,0 hа; 4) грађење мини фарме може се одобрити и на парцели мањој од 1,0 hа уколико
се у непосредној близини пољопривредног домаћинства налази пољопривредно земљиште
власника; 5) краћа страна парцеле за овакву врсту изградње мора имати ширину најмање 20,0
m; 6) највећи дозвољени степен заузетости је 20%; за парцеле веће од 1,0 ha степен заузетости и
изграђености рачунаће се као за површине парцеле од 1,0 hа; 7) највећи дозвољени степен
изграђености је 0,30; 8) максимална дозвољена спратност објекта је П+Пк; 9) максимална
висина објекта је 8,0 m.
Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да
испуњавају следеће услове: да се налазе изван насеља; да се не граде на земљишту које није
подводно и угрожено од поплава; да нису удаљени од главног пута; да нису за последњих 20
година служили за сточна гробља и јавно ђубриште; изложбене просторије могу изузетно да се
налазе и у самом насељу; да има само један улаз довољно простран и са изграђеним вратим; да
има посебно издвоје простор за животиње за које се приликом контроле утврдило да су
заражене или су сумњиве на заразу. Величина простора зависи од обима и врсте промета
животиња водећи рачуна да просечна одређена површина се мора повећати за 15% површине
на име путева и изградњу манипулативних и санитарних обеката: по грлу крупних животиња 2
m2; по телету 1,2 m2; по овци, односно свињи преко 50 kg /1 m2; и по јагњету и прасету 0,5 m2.
3) Стакленици и пластеници
У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је
дозвољена изградња или постављање стакленика и пластеника. Минимална удаљеност оваквих
објеката од међних линија је минимално 5,0 m. Парцеле се могу ограђивати транспаретном
оградом висине максимално 2,2 m. Ограда и стубови ограде се постављају у оквиру парцеле.
4) Виноградарске и воћарске куће
У подручју плана у свим зонама дозвољава се изградња или постављање помоћних
објеката за пољопривредну производњу (кућице за оставу алата, воћарско – виноградарске,
повртарске, цвећарске, и др. кућице). На парцелама за воћњак или виноград могућа је изградња
виноградарских кућица. Најмање 70% површине парцеле мора се користити као воћњак или
виноград. Минимална удаљеност од границе суседне парцеле су 2,0 m, а од суседног објекта 10
m. Максимална спратност објекта је П+Пк са подрумом (уколико то хидротехнички услови
дозвољавају). Површина воћарско-виноградарског објекта износи макс. 25,0 m2 (затворени део
објекта). Дозвољена је изградња надстрешница, лођа, трема, пергола испред и у склопу објекта,
с тим да тада укупна површина објекта износи највише 30 m2. Висина објекта треба да је макс.
4,0 m до слемена. Парцеле на којима постоје изграђене виноградарске кућице задржавају се у
затеченом стању.
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Осим изградње виноградарских кућица, бунара, пољског нужника, магацина за смештај
воћа и поврћа и слично, не дозвољава се изградња других објеката. У воћарско виноградарској
зони не дозвољава се изградња објеката за стално становање. Парцеле се могу ограђивати
транспарентном или живом оградом висине 1,40 m (ограда може бити жива зелена или
транспарентна - жичано плетиво и сл) која се поставља тако да стубови ограде буду на
земљишту власника. На површинама (засадима) већим од 5 hа могућа је изградња објеката
локационо везаних за сировинску основу (прерада и финална обрада производа), као и објеката
намењених туризму (формирање атрактивног и туристичким потребама примереног
туристичког производа).
5) Винарије
На основу студије Виноградарски рејони Србије (према подацима прикупљеним су
током 2008. године на основу добровољне пријаве података о произвођачима и виноградима)
Лесковац спада у нишавско-јужноморавски рејон, тачније формира Лесковачки виноградарски
подрејон, са следећим виногорјима: Бабичко, Пусторечко и Винарачко, са описима сваког од
њих и врстама грожђа која се препоручују за гајење. Винарије су производни објекти у којима
је примарана производња вина као финалног производа, али и други производи од грожђа. На
територији града Лесковца постоји само једна регистрована винарија. Винарије се могу градити
на површинама где су природни услови средине најоптималнији за развој винове лозе, у
катастарским општинама Бабичко, Козаре, Велика Сејаница, Доња Лакошница, Разгојна и Рајно
Поље и Лесковца, али и у другим насељима према поменутим виногорјима, на основу
иницијативе сопственика винограда и стручних служби. Формирање и упис у виноградарски
регистар производних предузећа у предложеним, али и осталим насељеним местима према
потреби, вршити према прописаним условима и стандардима. При издавању услова за
изградњу и опремање винарије поред Закона о планирању и изградњи, сагледати и другу
релевантну законску регулативу (Закон о вину, Закон о пољопривредном земљишту).
6) Објекти за гајење печурака и пужева и објекти за потребе гајења и приказивања
старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња
Изградња оваквих објеката је усмерена на мање квалитетном земљишту, а у складу са
нормама и правилницима који регулишу ове области: 1) минимална површина комплекса је 1,0
hа, или се задржава постојећа парцела, поштујући прописане услове Закона о пољопривредном
земљиишту; 2) максимални степен заузетости парцеле је 30%. За парцеле веће од 1,0 hа степен
заузетости и изграђености рачунаће се као за површине парцеле од 1,0 hа; 3) минимална
удаљеност објекта од суседних парцела је 5,0 m; 4) максимална спратност објекта је П+Пк, са
изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају; 5) парцеле се могу
ограђивати транспарентном или пуном оградом, висине макс. 2,2 m. Ограда и стубови ограде се
постављају у оквиру парцеле; 6) комплекс, мора бити минимално комунално опремљен:
приступни пут, санитарна вода, електроинсталације и водонепропусна септичка јама.
7) Рибњаци
За изградњу односно реконструкцију рибњака на пољопривредном земљишту потребни
су сагласност надлежног министарства и Водни услови од ЈВП ''Србијаводе'' уз следеће основне
техничке услове: 1) границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама; 2) рибњак
мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за регулисање нивоа
воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и икре у или из рибњака; 3)
рибњак мора бити заштићен од поплава; 4) за уклањање смећа и штетних отпадака из рибњака
мора постојати уређено место или изграђен технички уређај, који онемогућава загађење
рибњака и његове околине; 5) уколико је могуће рибњак треба да је ограђен; 6) отврорено
фреатско окно не може да се користи за рибњак; 7) дозвољена је изградња објеката на
површини од 20% од укупне површине рибњака; технички део (објекти за запослене, пословни
објекти, објект за боравак као и потребни пратећи објекти – котларнице, машинске радионице,
складишта) и изоловани производни део; могуће је организовање специјализованог објекта
угоститељских услуга.
3.2.2.2. Правила за изградњу објеката пољопривредних и мешовитих домаћинстава
1) Правила за организацију парцеле сеоског (пољопривредног) и мешовитог
домаћинства
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Пољопривредно и мешовито домаћинство (становање и пољопривредне делатности)
чине: 1) стамбено двориште које садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени
објекат (летња кухиња, гаража, остава, надстрешница и слично); дозвољена је организација
пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства; 2)
економско двориште које садржи економске и помоћне објекте; економски објекти су објекти
за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа, објекти
за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију,
машине и возила; 3) окућница – део припадајуће парцеле у функцији пољопривреде са баштом,
воћњаком, виноградом и др.
Оријентациони однос делова сеоског дворишта је 1:1:2 (стамбено двориште, економски
део, окућница). Помоћни објекти у економском дворишту су гараже или надстрешнице за
пољопривредну механизацију, машине и возила, као и оставе, гараже и сл..
2) Правила урбанистичке регулације и парцелације за објекте на пољопривредном
земљишту
На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних основној намени за
развој пољопривредне производње и то у оквиру пољопривредног земљишта.
Намена објеката
Дозвољена је изградња објеката уколико не угрожавају подземне воде и то: 1) магацини
репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл), објекти за смештај пољопривредне
механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици,
пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, као и
ергеле, хиподроми и сл; 2) објеката за финалну прераду пољопривредних производа; 3) објеката
намењених за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл).
На пољопривредном земљишту могућа је изградња објеката пољопривредних
газдинстава који садрже објекте намењене породичном становању и објекте намењене
пољопривредној производњи. Производња ће се одвијати на посебно уређеном простору, што
подразумева издвајање просторних целина за башту са воћем и лозом, економско двориште са
капацитетима за смештај ратарских култура и механизације, простор за изградњу објеката за
смештај стоке са уређеним делом за одлагање стајњака, као и простор за изградњу стамбеног
објекта, и др.
Услови за избор локација
Није дозвољена изградња стамбених објеката, без изградње објеката пољопривредне
производње. Изградња објеката пољопривредног домаћинства дозвољава се на парцелама
индивидуалних пољопривредних произвођача у виду изградње нових или доградње и
адаптације постојећих производно пољопривредних објеката. Не дозвољава се изградња нових
домаћинстава на просторима коридора планираних инфраструктурних капацитета који су
дефинисани важећом просторно планском документацијом, на просторима специјалне намене и
просторима заштићених делова природе и заштићених културних добара.
Просторних органичења у смислу максималне величине површине ангажоване за
производњу нема. Поред стамбеног објекта дозвољена је изградња: објеката за смештај
пољопривредне механизације, објеката за држање и узгој стоке, објеката за прераду и
складиштење пољопривредних производа, стакленика, као и објеката за употребу у културне,
рекреативне и услужно угоститељске сврхе (уколико је домаћинство отворено за јавне посете),
уз примену важећих санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких,
противпожарних и других услова и неопходну инфраструктурну опремљеност парцеле.
Поред наведеног: 1) најмања површина парцеле у оквиру поседа, а за овакву врсту
изградње износи 2500,0 m²; 2) краћа страна парцеле за овакву врсту изградње мора имати
ширину најмање 20,0 m; 3) максимална дозвољена спратност стамбеног објекта је По+П+Пк;
4) максималан габарит стамбеног објекта је 200 m²; 5) породични стамбени објекти могу имати
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке
природе; 6) висина породичног стамбеног објекта не може прећи 9,0 m; 7) кота приземља
објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута; 8) кота пода
приземља може бити највише 1,20 m виша од нулте коте објекта; 9) код стамбених објеката
који ће имати подрум или сутерен коту приземља израдити тако да се обезбеди правилно
проветравање и осветљавање подрумских односно сутеренских просторија, при чему је
минимум коте приземља 0,9 m изнад коте терена; 10) удаљеност објекта у односу на бочне
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

133

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА – ПОГЛАВЉЕ 3 : ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

међне линије је мин. 5,0 m; 11) за породични стамбени објекат који има индиректну везу са
јавним путем преко приватног пролаза растојање између регулационе и грађевинске линије
утврђује се локацијском дозволом; 12) за паркирање возила за сопствене потребе, власници
породичних стамбених објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван
површине јавног пута и то по правилу, једно паркинг или гаражно место на један стан; 13)
архитектуру ових објеката треба прилагодити климатским условима и традиционалним
елементима који карактеришу градњу у подручју региона; 14) грађевинске парцеле могу се
ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9 m, или транспарентном оградом висине до 1,40
m; грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део,
економски део, економски приступ, стамбени приступ, окућница), али висина унутрашње
ограде не може бити већа од висине спољње ограде; 15) у оквиру пољопривредног домаћинства
могу се обављати пословно–производне делатности, у просторијама функционално одељеним
од стамбеног објекта у габариту јединственог објекта (стамбено-пословни објекат) или у
оквиру засебног објекта на парцели; 16) у габариту јединственог објекта, површина дела
објекта који се може користити за пословну и производну делатност је до max 30 % бруто
површине објекта; 17) величина пословног објекта у оквиру пољопривредног домаћинства
може бити максимално исте величине као стамбени објекат.
3) Правила за грађење економских објеката у оквиру пољопривредног газдинства
Економски објекти су: сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници,
козарници који се користе за потребе домаћинства), испусти за стоку, ђубришне јаме, пољски
клозети и др. Уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара санитарни пропусник, магацини
хране за сопствену употребу, пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешнице за машине и
возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др. Правила грађења
подразумевају:
- спратност економских објеката је: П+Пк; изузетно се дозвољава изградња подрума;
- међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00 m;
- ђубриште и пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара најмање 20,0
m;
- прљави објекти могу се постављати само низ ветар у односу на чисте објекте;
- економски објекти (сточне стаје, ђубришне јаме, пољски клозети) морају бити удаљени од
стамбеног објекта најмање 20,0 m;
- ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,5 m;
- ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле
онда је њихово растојање 15,0 односно 20 m у зависности од врсте економског објекта;
- међусобна растојања економских објеката различите врсте зависе од организације
економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу
на чисте објекте;
- позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује се урбанистичким
условима, применом најмањих дозвољених растојања утврђених општим урбанистичким
правилима;
- на парцели са нагибом терена, у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на
највишој коти;
- најмања ширина приступног економског пута на парцели је 3 m, а приступног стамбеног
пута 2,5 m;
- сточне фарме већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у оквиру стамбеног
подручја;
- економско двориште се може постављати уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској
линији чије се растојање од регулационе линије утврђује општим правилима урбанистичке
регулације, увећаним за најмање 3 m зеленог појаса.
4) Зоне заштите од негативних утицаја пољопривреде
Привредне зграде у функцији пољопривредне производње могу се лоцирати у
грађевинским подручјима издвојених привредних зона и пољопривредних комплекса. Изградња
привредних објеката у функцији ратарства дозвољава се само на великим комплексима
удаљеним од насеља. Утврђују се следећа минимална заштитна одстојања:
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-

између стамбених објеката, туристичко-рекреативних зона према ораницама, односно
плантажним воћњацима који се интензивно третирају вештачким ђубривом и пестицидима
од најмање 800 m;
- у заштитном појасу водотока од 10 m између границе пољопривредних парцела и обале
водотока није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива.
- од грађевинског подручја насеља 500 m, с тим да се не односи се на стакленике, пластенике
и силосе;
- између границе комплекса сточних фарми и објеката у окружењу, и то
од стамбених зграда, путева првог реда и речних токова 200 m и од изворишта
водоснабдевања 800 m.
Код привредних грађевина за узгој стоке критеријуми смештаја, с обзиром на
капацитет, се утврђују у зависности од положаја објекта у односу на насеље. Привредне зграде
за узгој стоке не могу да се граде у насељима градских обележја. У осталим насељима
привредне зграде за узгој стоке градити до капацитета 20 условних грла стоке. Уколико се на
локацији граде фарме за интензиван узгој стоке, удаљеност од грађевинског подручја, спортско
рекреативних и других јавних комплекса мора бити преко 500 m.
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом
објекта и положајем објекта у односу на насеље. Објекти за интензиван узгој стоке, перади и
крзнаша које имају преко 50 условних грла могу да се граде само уз услов да не угрожавају
подземне воде. Наведена растојања могу бити и већа, у том случају зона заштите одређује на
основу Извештаја о процени утицаја постојећег стања, односно процени утицаја пројеката на
животну средину, за фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса
утврђени на основу закона.
3.2.3.

Правила уређења на шумском земљишту

Основни принципи. Под шумом се подразумева површина земљишта већа од 5 ари
обрасла шумским дрвећем, шумско земљиште је земљиште на коме се гаји шума, као и
земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању
општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима
и под условима утврђеним Законом о шумама. Промена намене шума и шумског земљишта уз
сагласност министарства може да се врши: када је то утврђено планом развоја шумског
подручја; ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе; ради
изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и одбране
земље; у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума; ради изградње
економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари; ради изградње
објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране
и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације
минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од
15 hа.
Шумама и шумским земљиштем у државној својини које су обухваћене лесковачким
шумским подручјем газдоваће се на основу Општих и Посебних основа газдовања шумама.
(оперативни плански документи за газдинске јединице). Шумама у приватној, или у друштвеној
својни газдоваће се на основу Општих основа и Програма газдовања у приватним, односно
друштвеним шумама. Шумско земљиште, као добро од општег интереса, користи се за шумску
производњу и не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима
утврђеним Просторним планом града Лесковца, другим урбанистичким плановима, као и
Основама газдовања шумама (општим и посебним), уз обавезно поштовање Закона о шумама.
У оквиру намене шуме и шумског земљишта се могу подизати следећи објекти: 1)
објекти у функцији шумске привреде - радилишта, у оквиру радилишта се налазе објекти који
су у функцији одржавања и експлоатације шума: објекти за смештај радника и економски
објекти; 2) пратећи појединачни објекти: надстрешнице, одморишта, просторије за опрему,
трибине, и сл; 3) објекти техничке инфраструктуре (саобраћајне и паркинг површине, против
пожарне пруге, енергетска мрежа, водовод, канализација, телекомуникације, топловод, гасовод,
и др); 4) објекати у функцији истраживања и едукације туризма и ловног туризма,
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угоститељских и здравствених комплекса, као и објеката који су у функцији гајења и лова
дивљачи, производње и прикупљања гљива и лековитог биља, спорта, рекреације и др.
Правила за изградњу објеката шумске привреде:
- висина објекта: мах П+1;
- економски објекти су: сточне стаје (углавном за коње, који служе за транспорт и за
извлачење шумске грађе), ђубришне јаме, пољски клозети, санитарни пропусник, магацини
хране и објекти намењени исхрани стоке, магацини хране за сопствену употребу, летња
кухиња, надстрешнице за машине и возила, и др; спратност економских објеката је Пприземље; изузетно се дозвољава изградња подрума; међусобно растојање других објекта и
сточне стаје је 15,00 m;
- комплекси радилишта се могу ограђивати транспарентном оградом висине макс. 2,2 m.
ограда и стубови ограде се постављају у оквиру парцеле;
- комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода,
електроинсталације, водонепропусна септичка јама и др;
- пратећи појединачни објекти (одморишта, просторије за опрему и сл.) на шумском
земљишту могу бити површине до 40 m2, спратности П, са подрумом по потреби; највеће
дозвољене висине настрешница су 7,0 m;
- објекти за истраживања и едукације туристичке, угоститељске, смештајне, спортскорекреативне сврхе могу бити површине до 100 m2 у основи, спратност је у зависности од
карктера објекта а у складу са условима прописаним за изградњу објеката намењених
туризму;
- позиција објеката у односу на регулацију утврђује се урбанистичким условима, применом
најмањих дозвољених растојања утврђених општим урбанистичким правилима прописаних
овим планом;
- материјали за изградњу прилагођени су шумском окружењу;
- објекти са отвореном ватром (циглане, кречане, ћумуране) и постројења за механичку
прераду дрвећа могу се лоцирати (у складу са Законом о шумама), на удаљености већој од
200 m од ивице шуме.
Услови за унапређење шумског земљишта и ловишта. Уређење и опремање ловишта
и шумског земљишта ће се вршити у складу са ловном и шумском основом. Изградња ловних
објеката ће се вршити у складу са ловном основом регистрованих ловишта, као и другим
прописима.
Фазанерије. Фарме за производњу фазанске дивљачи могу се градити у склопу
шумског и пољопривредног земљишта. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати
ветеринарско – санитарне и друге услове прописане за узгој ове врсте дивљачи. Спратност
објеката П-приземље. У атарима се дозвољава подизање и постављање објеката за прихват,
негу и исхрану дивљачи током целе године, као и објекти за прехрањивање током зимског
периода.
Услови за формирање заштитних зелених појасева. За формирање заштитних
шумских појасева на контакту изграђених стамбених зона и планираних привредних зона, зона
планираних за стамбену изградњу и планираних привредних зона и водотока и планираних
привредних зона, одређује се минимална ширина од 20 m и то углавном у оквиру привредних
зона. Ваншумско зеленило у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно
формирати у оквиру саобраћајне, водопривредне инфраструктуре и пољопривредног
земљишта. Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне ширине и типове
заштитних појасева, међусобна растојања и конкретан избор врста у складу са условима
станишта, природних карактеристика подручја, као и очувања биодиверзитета и пејзажних
карактеристика. Препоручују се вишередни појасеви ширине 10-15 m, појасеви се планирају на
пољопривредном земљишту или ван линија путног појаса а у складу са законском регулативом
(Закон о пољопривреди, Закон о јавним путевима). У складу са шумским основама, а према
Закону о шумама, ће се вршити пошумљавање одређених специфичних подручја (пожаришта,
депоније јаловине, девастиране површине, рекултивацији простора после завршетка
експлоатације минералних сировина и др) .
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3.2.4.

Правила грађења на водном земљишту

Основни принципи. Водно земљиште је корито и обале водотока, језера и
акумулација. Обала представља појас земљишта који се протеже непосредно уз корито.
Подручје заштићено од поплава је појас земљишта ширине 50 m рачунајући од унутрашње
ножице насипа. Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и
заштитним зеленилом у инундационом подручју у ширини од 50 m поред насипа.
Правила уређења и грађења. На водном земљишту забрањена је изградња привредних
и других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити
безбедност водопривредне инфраструктуре. Изградња је дозвољена изузетно у следећим
случајевима: а) изградња објеката у функцији водопривреде, одржавања водотока; б) изградња
објеката инфраструктуре у складу са просторним или урбанистичким планом; в) изградња
објеката за наутику, туризам и рекреацију; г) изградња објеката за експлоатацију речног
материјала.
За изградњу објеката у водном земљишту, на простору за који се не планира израда
урбанистичких планова, потребна је израда процене утицаја на животну средину.
Дозвољена је изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у
пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са
стандардима прописаним законом и то: а) објекти за туристичко-рекреативне и спортске сврхе;
б) пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл); в) дрвене сојенице, сплавови
и настрешнице; г) партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл);
д) рибњаци; ђ) мини акумулације и мале хидроелектране; и е) системи за пречишћавање вода.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити
површине до 40 m2, спратности од П+0 до П+Пот. Највеће дозвољене висине сојеница,
сплавова и настрешница су 7,0 m. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити
површине до 100 m2 у основи, спратности до П+Пот.
Дозвољена је изградња малих хидроелектрана, под условом да не угрожавају
изворишта, не ремете еколошке фунције водотока, као и да се поштују захтеви у погледу
обезбеђивања гарантованих еколошких протока на деоницама водотока низводно од захвата и
сви други услови у складу са законом.
Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефинисано је положајем регулационе
линије насипа или обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног
земљишта утврђеном Законом о водама за нерегулисане делове корита, те се може користити
као пашњачка површина. Принципи уређења водног земљишта дефинишу се према намени
површина у појединим зонама и прибављеним водним условима За делове зона који су
обрађени или ће бити обрађени кроз Планове детаљне регулације, важиће правила грађења и
уређења дефинисана тим плановима. Ширина заштитног појаса водотокова у коме не могу да се
граде објекти износи 10 m са обе стране водотока.
3.2.5.

Правила грађења специфичних/осталих намена

3.2.5.1. Објекти у функцији туризма
Простори и објекти намењени туризму и рекреацији планирају се у складу са Законом о
туризму. Према природним и створеним ресурсима туристичка понуда подручја засниваће се на
следећим видовима: еколошко-образовни, спортско–рекреативни, културно–манифестациони,
ловни туризам, конгресни, сеоски туризам, транзитни туризам уз важније и фрекветне
саобраћајнице посебно аутопут Е-75, излетнички туризам.
Основни принципи и правила уређења: у природним срединама као што су шуме,
поља и ливаде, језера, водене акумулације и друго, али и изграђеним срединама, могу се
градити објекти или комплекси у функцији различитих видова туризма, као што су: спортскорекреативни, здравствено-рехабилитациони, културно-манифестациони, етно туризам, ловни,
риболовни и сл, у зависности од предности и захтева конкретне локације. То могу бити
најразноврснији објекти, типа: хотели, кампови, ресторани, базени, голф терени, хиподроми,
школе у природи, парк културе, етно насеља, уметничке колоније, летење позорнице,
амфитеатри, и слични садржаји.
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Све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и
уређене. Туристичко-рекреативни комплекси морају бити опремљени неопходном комуналном
инфраструктуром и санитарно-техничким уређајима, а архитектонска обрада ових објеката
може се третирати слободно, са циљем да своју намену и функцију уклопе у околни пејсаж.
Режими коришћења морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозивних и других
негативних процеса и поремећаја, а уз услове и сагласности надлежних предузећа. На водним и
шумским теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, због функције коју обавља. На
постојећим објектима дозвољени су радови на реконструкцији и ограниченој доградњи
(неопходни пратећи објекти и површине), уколико то просторне могућности дозвољавају. На
просторима који су предвиђени за подизање оваквих објеката, слободан терен мора се
користити заједнички без ограђивања и парцелисања. На овим теренима постојећа вегетација се
не сме угрозити, или се то минимално чини, због заштитне функције коју обавља.
За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз добијене
сагласности надлежних органа и служби за заштиту природе, водопривреде, енергетике и др.
Правила грађења објеката у функцији туризма . Комерцијални објекти у функцији
туризма: највећи дозвољени индекс заузетости је 50%; највећи дозвољени индекс изграђености
је 1,0; највеће дозвољене висине зграда П+1. Угоститељски објекти: највећи дозвољени
индекс заузетости је 50%; највећи дозвољени индекс изграђености је 1,0; највеће дозвољене
висине зграда П+Пк. Рекреативни објекти: највећи дозвољени индекс заузетости је 50%;
највећи дозвољени индекс изграђености је 1,0; највеће дозвољене висине зграда П+Пк.
Смештајни објекти уз путеве: највећи дозвољени индекс заузетости је 50%; највећи
дозвољени индекс изграђености је 1,7; највеће дозвољене висине зграда П+2+Пк. Смештајни
објекти уз заштитну зону споменика природе, у природним комплексима, на ловишту: највећи
дозвољени индекс заузетости је 50%; највећи дозвољени индекс изграђености је 1,0; највеће
дозвољене висине зграда П+1+Пк. Смештајни уз заштитну зону споменика културе: највећи
дозвољени индекс заузетости је 50%; највећи дозвољени индекс изграђености је 0,7; највеће
дозвољене висине зграда П +Пк. Оквирни парметри за величину парцела су следећи:
површина парцеле/коплекса за комерцијалне објекте је 500 m2, за угоститељске објекте,
смештајне објекте уз путеве и уз заштитну зону споменика културе је 1000 m2, за рекреативне
објекте и смештајне објекте уз путеве и уз заштитну зону споменика природе, у природним
комплексима, на ловишту је 1000 m2
Уређење туристичко-рекреативних површина регулисаће се израдом одговарајућих
урбанистичких планова водећи рачуна да се не нарушава природни амбијент, да већи део
површине буде озелењен и да се обезбеде услови за боравак у природи свих узрасних
категорија посетилаца. Хотелски комплекс у насељеном месту: највећи дозвољени индекс
заузетости је 60%; највећи дозвољени индекс изграђености је 2,0; највеће дозвољене висине
зграда П+4 или П+3+Пк; одступања од ове висине за једну етажу су могућа акцентом на
угловима објекта; најмања дозвољена удаљеност слободностојећег објекта од граница парцеле
је 12,0 m; и обавезно обезбеђење једног паркинг места на парцели или у гаражи на сваку собу.
Сеоски туризам. Развој сеоског туризма је један од приоритета развоја града, у свим
просторним зонама пољопривредна газдинства која поседују културно амбијенталне вредности
и која имају могућност за укључивање у туризам, могу се пренаменити или им се омогућити
допунска делатност у функцији сеоског туризма. Даје се могућност формирања етно села.
Највећа дозвољена спратност куће за одмор је П+Пк, односно П за помоћне и економске
објекте. Максимални степен изграђености у зонама кућа за одмор је 0,8. Максимални степен
заузетости у зонама кућа за одмор је 40%;
Транзитни туризам. Ова зона представља зону грађевинског земљишта јавне и остале
намене око државних путева I и II реда у којој се могу градити путни садржаји и садржаји
транзитног туризма (станице за снабдевање горивом, мотели, ресторани, стајалишта, итд) у
складу са Законом о јавним путевима. Основна просторна дисперзија и расподела ових
садржаја се ослања на специфичност поднебља и оцену учесталости потреба корисника за
одређеним услугама, као и генерални став да уз веће урбане центре густина ових садржаја може
бити и већа. Све садржаје уз ове путеве везивати за државне путеве преко сервисне
саобраћајнице, са периодичношћу од минимално 400 m између прикључака. Спратност
наведених објеката треба да је максимално П+1+Пк.
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Викенд насеља. Правила представљају основ за грађење појединачних викенд кућа у
оквиру викенд насеља на земљиштима слабије бонитетне класе. Парцела на којој се гради кућа
за одмор (нова парцелација) не може бити мања од 5,0 а уколико се налази у заштитној зони
заштићених добара (природних, културних). Укупна површина свих објеката на парцелама
ових величина износи до 10% од површине парцеле, али не већа од 150 m2. У зонама кућа за
одмор где је извршена парцелација, парцела може да буде и мање површине 3,0 а. Површински
габарит викенд куће условљен је површином парцеле. Правила грађења су:
- највећа дозвољена спратност куће за одмор је П+Пк, односно П за помоћне и економске
објекте;
- максимални степен изграђености у зонама кућа за одмор је 0,3;
- максимални степен заузетости у зонама кућа за одмор је 20%;
- свака парцела мора да има приступ на јавни пут;
- свака парцела мора да буде ослоњена на пут ужом страном;
- удаљеност куће од пута је min 5 m;
- на парцели се, поред куће за одмор могу изградити и помоћни објекти, који су у функцији
основног објекта (остава, гаража и сл);
- препоручена употреба локалних материјала и елемената локалне архитектуре;
- архитектонска обрада објекта мора се прилагодити 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;
- транспарентна ограда до max висине 1,40 m;
- у складу са присутним интересом за грађење кућа за одмор на територији града, ове
површине ће бити плански усмерене ка оном делу територије који има изражени потенцијал
за развој туризма, и не смеју угрозити заштићено водно и шумско земљиште.
Напред прописана правила се примењују:
- за формирана насеља на Пашиној чесми, у Големој Њиви, Козару, Петровцу, Барју и сл; и
- планирана насеља у оквиру туристичких дестинација.
3.2.5.2. Комплекси за коришћење обновљивих извора енергије
Дозвољава се формирање комплекса за коришћење обновљивих извора енергије у
оквиру дефинисаног грађевинског подручја, као и на пољопривредном, шумском и водном
земљишту уз сагласност надлежног министарства и институције. То су комплекси
фотонапонских електрана, мини-хидроелектрана, ветрењача, биоелектрана и сл. У оквиру
комплекса постављају се постројења за прихват енергије и граде се пратећи објекти који се
опремају постројењима за одређену трансформацију енергије и њену даљу дистрибуцију. Они
се наслањaју на јавни пут, са кога је омогућен директан прилаз. Унутар комплекса се формирају
интерне саобраћајнице за његово нормално функционисање.
Комплекси се дефинишу као ограђени и посебно обележени простори. За ове просторе
радиће се и оговарајућа урбанистичка документација у складу са законом. Прописује се разрада
комплекса на нивоу Урбанистичког пројекта, односно ПДР-ом: у случају када локална
самоуправа треба да прибави грађевинско земљиште у своје власништво, у случају потребе за
изградњом нових јавних саобраћајних површина и објеката инфраструктуре код комуналног
опремања локације, уз поштовање општих правила градње прописаних планом у поглављу под
3.2.1.1.
3.2.5.3. Простори, објекти и постројења за експлоатацију минералних сировина
Зоне експлоатације минералних сировина су простори, објекти и постројења која служе
за експлоатацију минералних сировина (опекарска глина, шљунак, песак, камен, термалне и
минералне воде и др).
У складу са Законом о рударству, Одобрење за експлоатацију минералних сировина
издаје надлежно Министарство за рударство и енергетику (не и за експлоатацију песка, шљунка
и камена из корита водотока, спрудова, напуштених корита и са подручја угроженог ерозијом,
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који не садрже примесе других корисних минералних сировина), а усаглашено са Просторним
планом града Лесковца и другим урбанистичким плановима. Уколико се планирани простор за
експлоатацију минералних сировина налази на пољопривредном или шумском земљишту,
неопходно је прибавити сагласност за експлоатацију и промену намене земљишта од
Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у случају да се eксплоатацијом
минералних сировина утиче на режим вода, неопходно је прибавити сагласност министарства
надлежног за послове водопривреде.
Забрањује се експлоатација у зонама заштите природних и културних добара, зонама
санитарне заштите и заштите комплекса "посебне" намене. Забрањена је експлоатација песка за
комерцијалне сврхе без одобрене локације и сагласности надлежних органа Града и Републике,
као и Републичког завода за заштиту природе. Даља разрада простора вршиће се
Урбанистичким пројектом, односно ПДР-ом: у случају када локална самоуправа треба да
прибави грађевинско земљиште у своје власништво, у случају потребе за изградњом нових
јавних саобраћајних површина и објеката инфраструктуре код комуналног опремања локације.
3.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
3.3.1. Смернице за спровођење Просторног плана и израду планске документације
Имајући у виду одредбе Закона о планирању и изградњи, којима је дефинисано да се
просторни план јединице локалне самоуправе спроводи урбанистичким плановима,
урбанистичким пројектима и директно (издавањем локацијске дозволе за подручја за која није
предвиђена израда урбанистичког плана), као и досадашњу праксу и донете урбанистичке
планове на подручју града Лесковца.
Просторни план града Лесковца се спроводи израдом урбанистичких планова, и
то:
- генералним урбанистичким планом – за подручје Лесковца;
- плановима генералне регулације – за насеља Грделица, Вучје, Предејане, Брестовац и
Печењевце.
Просторни план града Лесковца се спроводи директно, издавањем локацијске
дозволе, на основу правила уређења и правила грађења, за:
- подручја обухваћена шемама уређења насељеног места које су саставни део Просторног
плана – за насеља Разгојна, Богојевце, Орашац, Манојловце, Винарце, Доње Стопање,
Горње Стопање, Турековац, Доња Јајина, Губеревац, Велика Грабовница и Мирошевце; и
- целокупно подручје града Лесковца које није обухваћено границама Генералног
урбанистичког плана, планова генералне регулације и планова детаљне регулације.
За потребе изградње инфраструктурних система и саобраћајница на целом подручју
плана, када је потребно и када постоји потреба за експропријацијом земљишта, као и за
изградњу појединих пратећих садржаја у коридору аутопута Е-75, израђиваће се планови
детаљне регулације.
По потреби и на иницијативу заинтересованих лица може се приступити изради
планова детаљне регулације и за друга подручја која нису наведена и конкретно одређена у
Плану, а налазе се у обухвату грађевинског, пољопривредног, шумског и водног земљишта, под
условима да изградња на том простору није забрањена овим планом услед посебних режима
заштите или интереса Републике.
За подручја предвиђена за директно спровођење овим планом, а налазе се у
власништву/корисништву града Лесковца, могуће је по потреби пре издавања локацијске
дозволе приступити изради урбанистичког пројекта.
Настављају да се примењују урбанистички планови и пројекти који су донети до
доношења овог плана, и то:
Као стечена обавеза за подручје града Лесковца примењују се следећи урбанистички
планови:
- Измене и допуне ГП-а Града Лесковца до 2010.год. (Сл.гл.општине Лесковац, бр. 5/08);
- Генералног плана коридора далековода 400kV ТС Ниш 2 граница Македоније са
елементима плана детаљне регулације, деоница на територији општине Лесковац
(Сл.гл.општине Лесковац, бр. 6/06);
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Плана детаљне регулације за градско излетиште Пашина чесма (Сл. гл. града Лесковца, бр.
13/10), а у сладу са Условима Министарства одбране Републике Србије, Сектора за
материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, бр.3167-12/10, од 18.02.2011.год.
- Плана детаљне регулације на коридору аутопута Е75 - разрада пратећих садржаја
аутопута(Сл. гл. града Лесковца, бр. 10/10);
- План детљне регулације за изградњу одморишта са бензинском станицом "Брестовац" – са
западне стране аутопута (Сл. гл. града Лесковца, бр. 8/09);
- План детљне регулације за изградњу одморишта са бензинском станицом "Брестовац" –
исток (Сл. гл. града Лесковца, бр. 8/09);
- План детаљне регулације за трасу магистралног гасовода М-11 и развојног гасовода РГ-1101/1 на територији општине Лесковац, фаза 1 (Брестовац – Кумарево - Лесковац), (Сл. гл.
општине Лесковац, бр. 5/08);
- Плана детаљне регулације за магистрални цевовод питке воде - деоница Рударска косаЛесковац (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 2/08);
- Плана детаљне регулације за трасу индустријског и градског колектора од Лесковца до
постројења за пречишћавање отпадних вода (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 15/06);
- Плана детаљне регулације за ново корито Туловске реке - растеретни канал (Сл. гл.
општине Лесковац, бр. 6/06);
- План детаљне регулације за део регионалног пута Ораовица – Грделица - Власотинце у
Грделици - измене и допуне ГУП-а са елементима ДУП-а за варош Грделицу (Сл. гл.
општине Лесковац, бр. 19/05);
- План детаљне регулације за комплекс "Дома здравља" у Грделици (Сл.гл.општине
Лесковац, бр. 9/05);
- Плана детаљне регулације за привремену депонију "Брст" за одлагање комуналног смећа у
Подримцу, важи у делу границе обухвата и одређеног грађевинског подручја;
- План детаљне регулације за комплекса "Зелене пијаце" у Грделици - измене и допуне
ГУП-а са елементима ДУП-а за варош Грделицу, важи у делу границе обухвата и оквирне
намене површина.
У целости или у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом
примењују се следећи урбанистички пројекти:
- Урбанистички пројекат за манастирски комплекс „Јашуњски манастири“ (Сл. гл. општине
Лесковац, бр. 2/03);
- Урбанистички пројекат за комплекс „Ђурђино“ у Козару (Сл. гл. општине Лесковац, бр.
20/02);
- Урбанистички пројекат за производни комплекс у Злоћудову (прерада дрвета) (Сл. гл.
општине Лесковац, бр. 17/02);
- Урбанистички пројекат за КП бр. 1475/5 КО Паликућа - прерада дрвета (Сл. гл. општине
Лесковац, бр. 16/02);
- Урбанистички пројекат за КП бр. 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903/1, 903/2 и 904 КО
Стројковце - прерада дрвета (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 16/02);
- Урбанистички пројекат КП бр. 2628 КО Брестовац (производно-магацински простор-метал,
техничка роба) - Сл. гл. општине Лесковац, бр. 14/02);
- Урбанистички пројекат за примарну и финалну обраду дрвета у Накривњу - Сл. гл.општине
Лесковац, бр. 11/02);
- Урбанистички пројекат за паковање и прераду козметичких и хемијских производа на КП
бр. 508, 509, 510, 511, 512, 513/1, 536/2, 537 КО Г. Синковце - Сл. гл.општине Лесковац, бр.
10/02);
- Урбанистички пројекат КП бр. 1055/1 КО Мрштане - бензинска пумпа (Сл.гл.општине
Лесковац, бр. 09/02);
- Урбанистички пројекат за бензинску станицу на КП бр. 3847, 3846, 3845/2 и 3854/2 КО
Бунуша у Радоњици (Сл.гл.општине Лесковац, бр. 12/97).
У целости или у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом
примењују се следећи урбанистички планови:
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ДУП централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Лесковца у Богојевцу
(Сл.гл.општине Лесковац, бр. 17/95);
Детаљни просторни план за подручје Горњи Буниброд на месту званом Жељковац –
Бунибродска долина КО Г. Буниброд у Горњем Буниброду за изградњу санитарне депоније
комуналног смећа општине и града (Сл.гл.општине Лесковац, бр. 7/93);
ДУП ужег центра насељеног места Брестовац (Сл.гл.општине Лесковац, бр. 11/93);
ГУП Грделице са елементима ДУП-а, ГУП Вучја са елементима ДУП-а и ГУП Предејана са
елементима ДУП-а, сви из 1966. год;
Измене и допуни ГУП-а са елементима ДУП-а за стамбено насеље „Цер“ у В. Грделици
(Сл.гл.општине Лесковац, бр. 11/93);
Одлука о усвајању Измене и допуни ГУП-а за насељено место Вучје (Сл. гл. општине,
Лесковац, бр. 22/92);
ДУП за наставак улице Јове Стаменковића и формирање стамбеног прилаза у Предејану
(Сл. гл. општине Лесковац, бр. 11/93);
Измена и допуна ДУП-а за КП бр. 121/2 и 120/2 у Предејану (Сл. гл. општине Лесковац,
бр. 18/88);
ДУП за варошицу Предејане за део јужно од Рупске реке (Сл. гл. општине Лесковац, бр.
36/82);
ДУП за стамбено пословни блок у улици Маршала Тита у Предејану (Сл. гл. општине
Лесковац, бр. 26/81);
ДУП за стамбени блок "Шумска секција" у Предејану (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 8/79);
ДУП за комплекс земљорадничке задруге "Предејане" у Предејану (Сл. гл. општине
Лесковац, бр. 17/78);
Измена и допуна ДУП-а за КП бр. 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 КО Вучје (Сл. гл.
општине Лесковац, бр. 5/87);
Измена ДУП-а за насеље Вучје (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 13/80);
Измена ДУП-а за КП бр. 1939/2, 1980 и 182 КО Вучје (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 6/80);
Измена и допуна ДУП-а за део насеља Грделица на десној обали реке Јужне Мораве; (Сл.
гл. општине Лесковац, бр. 6/80);
Измена и допуна одлуке о усвајању урбанистичог плана Грделице (Сл. гл. општине
Лесковац, бр. 8/79);
Измена урбанистичког плана Грделице (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 21/79);
Решење о измени дела трасе саобраћајнице "Данило Бошковић" и проширење комплекса
столаријског предузећа "Данило Бошковић" у Грделици (Сл. гл. општине Лесковац, бр.
24/78);
Услови за уређење простора гробља у Белановцу – проширење и уређење (Сл. гласник
општине Лесковац, бр. 02/94);
Услови за уређење простора за изградњу ауто-пута Е-75 Београд – Ниш - Скопље, за
деоницу Печењевце - Грабовница од км 845+700 до 867+300 (Сл. гл. општине Лесковац,
бр. 04/93);
Услови за уређење простора за изградњу ауто-пута Е-75 Београд – Ниш - Скопље, за
деоницу Печењевце - Грабовница од km 854+852,63 до 855+198,60 и од km 845+150 до
845+700 (Сл. гл. општине Лесковац, бр. 13/93).

3.3.2. Приоритетна планска решења и пројекти
Утврђују се следећа приоритетна планска решења и пројекти за прву етапу спровођења
плана до краја 2014. године, и то:
У коришћењу пољопривредног земљишта:
- очување и побољшање квалитета земљишта кроз контролу плодности и агрохемијске
анализе, побољшање квалитета земљишта путем калцизације, фосфатизације и
хумификације;
- наставак процеса комасације пољопривредног земљишта за 2000 hа;
- побољшавање ефикасности и развој система за наводњавање за сва подручја;
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У коришћењу шума и шумског земљишта:
нова пошумљавања 340 hа земљишта (2.500 садница/ha, 850 хиљада садница годишње).
Пошумљавање је планирано на одређеним голетима и чистинама у оквиру већ постојеће
намене шумског земљишта којима газдује ЈП ''Србијашуме'', према условима и локацијама
из Опште основе газдовања шумама;
подизање нових шума на приватном земљишту које се више не користе у пољопривреди уз
обавезну израду законом прописаних шумско-привредних основа за газдовње и одрживо
коришћење за приватне шуме, као и за шуме свих осталих правних субјекта; предлаже се
повећање шумског земљишта за око 4% на рачун пољопривредног земљишта нижег
бонитета (напуштене, VI, VII, VIII класе земљишта);
У коришћењу вода и водног земљишта:
заштита изворишта вода, нарочито реке Ветернице у горњем току узводно од
водоакумулације ''Барје'';
дефинисање система заштите од загађивања и непланског коришћења подземних вода,
посебно дуж Јужне Мораве, Јабланице и Ветернице, у зони долинских насеља, у зони
интензивне пољопривредне производње, као и регионалне депоније и осталих
нехигијенских сметлишта;
успостављање и обележавање зона водоакумулација, санитарно опремање постојећих
комуналних објеката, санација загађеног земљишта, забране превоза, депоновања и
коришћења опасних и штетних материја у ужим зонама заштите;
одрживо коришћење локалних изворишта до количина које не угрожавају еколошке услове
и одржавање квалитета водотока и водоакумулација;
У коришћењу минералних сировина:
заштита и рационална експлоатација постојећих лежишта минералних сировина и
рекултивацији простора после завршетка експлоатације;
У организацији мреже насеља и јавних служби, као и демографској обнови:
унапредити социјалну политику и обезбедити нова привредна улагања како би се
становништво задржало у руралним подручјима, као и спровођење програма за подстицање
младих да остану и организују своје пословање у сеоском подручју;
обезбедити основно образовање, релативно уједначеног квалитета школовања, за сву децу
на територији Града (смањење разлика на релацији село - град);
проширење капацитета основних школа у насељима ка којима гравититрају ђаци из
околних насеља, у смислу доградње учионичких и рекреативних садржаја;
реконструкција већине здравствених објеката у сеоским насељима, у оквиру постојећих
просторних капацитета, кроз доградње, адаптације и реконструкције објеката на садашњим
локацијама;
изградња нових капацитета дечјих вртића у сеоским насељима, првенствено у општинским
субцентрима и центрима заједнице села и приградским насељима, у складу са реалним
потребама и зоном гравитације, као и по потреби у другим насељима;
реконструкција постојећих спортских терена у општинским субцентрима и центрима
заједнице села и изградња терена за мале спортове са пратећим комплементарним
садржајима у оквиру центара свих општинских насеља, посебно у центрима заједнице села;
модернизација, адаптација, реконструкција и привођење намени постојећих домова културе
у селима;
унапређење туристичких и културних манифестација у центрима заједницесела;
повећање искоришћености изграђених капацитета (вишенаменско коришћење појединих
објеката, промена намене слабо искоришћених објеката и сл);
омогућити отварање библиотека са мултимедијалним садржајима (књиге, дигитални записи
и едукативни материјали, приступ интернету, итд) у свим насељима, при домовима културе
или у оквиру нових објеката.
изградња, иновирање и адаптирање локалне саобраћајне мреже и преструктуирање
привреде;
формирање производног кластера у области производње, прераде и пласмана
пољопривредних производа (изградња дистрибутивног центра у Лесковцу);
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јачање капацитета у области руралног туризма и њихово повезивање са капацитетима
транзитног туризма у регионални систем туристичке понуде (формирање туристичкоинформативног центра у Предејану; изградња еко и етно пијаца и продајних пунктова дуж
Коридора X; обнова, уређење и опремање села погодних за развој еко, етно и гастро
туризма; формирање регионалног пута културне и природне баштине, организација
специфичних облика превоза, промоција природног и културног наслеђа и традиционалних
манифестација;
У развоју привреде:
завршавање процеса реструктурирања (својинског, технолошког, организационог)
постојећих привредних субјеката, имајући у виду да је још увек велики број друштвених
предузећа, да је приватизација већег броја предузећа прекинута, као и да су код једног броја
предузећа покренути стечајни поступци;
подстицање примарне пољопривредне производње у складу са пољопривредном
рејонизацијом, како би се квантитативно повећала и квалитативно побољшала сировинска
основа за интензивнији развој прехрамбене индустрије;
целовита валоризација термоминералних ресурса имајући у виду могућности
вишенаменског коришћења и могуће ефекте на промену укупне привредне структуре;
кластерско удруживање на нивоу Града (пољопривреде – туризма – индустрије –
образовања – финансијских - прометних и других институција) у циљу повећања привредне
конкурентности и равномернијег развоја планске територије, као и на регионалном нивоу;
формирање Складишно дистрибутувног-агробизнис центра (у северном делу града
Лесковца);
завршетак приватизације и других видова реструктурирања предузећа у индустрији и у
другим секторима (пољопривреди, услугама);
унапређење стимулативног амбијента за подстицање развоја МСП и предузетништва
(институционалог оквира, финансијске и нефинансијске подршке, јачање кадровског
потенцијала, едукативних програми и др);
стварање услова за афирмацију производних специфичности: унапређење предузетничког
духа, постојећих и стварање нових брендова, развој комплементарних програма ;
унапређење локационих предности планског подручја за развој МСПП (побољшање
инфраструктурне опремљености зона/локалитета, реактивирање постојећих и формирањем
нових савремених локационих форми: зона/парк, бизнис инкубатор, иновациони центри сл),
формирање кластера;
имплементација Стратегије развоја шумарства Републике Србије (очување и унапређивање
стања шума и развој шумарства као привредне гране. Активности ће бити усмерене на
оптималној валоризацији улоге локалне власти у остваривању циљева: инвестирање у
очување, унапређење и заштиту шума на локалном нивоу; укључивање планова за
газдовање шумама у планове развоја локалног подручја; слободан приступ и размену
информација са локалном самоуправом; учешће у процесу установљавања и газдовања
заштићеним природним добарима);
унапређење планирања, газдовања и контроле шумског фонда, одрживо коришћење и
развој шумског фонда у шумским и заштићеним подручима.
очување и заштита шумских комплекса и рекултивација и пошумљавање деградираних
земљишта;
очување разноврсности ловне фауне - гајење, насељавање и заштита дивљачи, уз
усклађивање ловних и осталих делатностима у ловиштима;
повећање и обогаћивање рибљег фонда риболовног подручја, уз очување и обогаћивање
биодиверзитета (поштовање ловостаја и забрањених врста);
рехабилитација градских хотела - реструктурисање, рехабилитовање и подизање квалитета
већ постојећих објеката туристичке понуде;
развој нове смештајне понуде према концепту одрживог развоја; улагање у нову
технологију, промоције, организација сајмова и сусрета привредника из туристичких
сектора; градња нарочито малих хотела, етно кућа, ресторана, породичних пансиона. SPA
центара;
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унапређење богатог манифестационог програма на читавој територији града Лесковца и
покретање нових, нарочито у насељеним местима Вучје и Грделица, повезивање са
посетама Кукавици и Грделичкој клисури; оживљавање сајамских манифестација и
покретање идеје о формирању комплекса таквог типа у Граду (Експо центри);
развој сеоског и етно туризма-опремање и ревитализација пољопривредних газдинстава у
духу традиције овог краја у циљу јединствене понуде етно-културолошког садржаја;
развој ловног и риболовног туризма у циљу повећања домаће тражње и пласмана на
међународно тржиште;
развој специфичних видова екотуризма на заштићеним природним добрима и заштита
животне средине у туристичким зонама и заустављање деградације појединих природних
ресурса;
У развоју саобраћаја и инфраструктурних система:
завршетак изградње деонице ауто-пута Е-75 од Лесковца/Бели Брег (km 868+575) до
границе Републике Македоније (km 963+336) у дужини од 94,7 km;
појачано одржавање деоница путева I реда;
изградња обилазнице око Лесковца;
комлетирање путне мреже на државним путевима II реда (Р-124, Р-124а, Р-240);
комплетирање примарне градске мреже (продужетак Булевара Ослобођења, проширење
габарита улице Милоша Обилића, улице Влајкове и др.); комплетирање уличне мреже у
новим индустријским и складишним зонама;
изградња попречних саобраћајних веза (пут Тулово - Чукљеник, пут Манојловце - Доње
Крајинце, Пискупово - Ступница и др);
изградња путева до културно-историјских локалитета (Скобаљић град, манастира Св.
Николе у Ораовици);
изградња прикључног пута са раскрсницом Доња Локошница – државни пут М-1
Печењевце – Лесковац;
завршетак водосистема "Барје";
реконструкција водоводне мреже (замена салонитних, азбест цементних цевовода);
завршетак изградње примарне и секундарне водоводне мреже источног и северног крака;
реконструкција водосистема Грделица и реконструкција и доградња водосистема
Предејане;
изградња примарне и секундарне водоводне мреже за правац Власе;
изградња нове примарне и секундарне водоводне мреже у Вучју;
изградања централног постројења за пречишћавање отпадних вода Лесковца;
завршетак изградње градског и индустријског колектора;
доградња канализационог система у Вучју;
доградња канализационог система у Предејану;
израда елабората о зонама санитарне заштите за регионална изворишта водоснабдевања
''Кључ'' и ''Барје'';
доношење решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта за ''Кључ'' и ''Барје'', у
складу са одредбама члана 77. Закона о водама (Сл. гл. РС, бр. 30/10);
завршетак изградње интерконективног ДВ 400 kV између ТС "Ниш 2" и границе Републике
Македоније (односно ТС "Скопље 5");
изградња нове ТС 110/10 kV ''Лесковац 5'' са прикључним водовима 110 kV у западном делу
Града, чиме се добија трећа напојна тачка за град Лесковац и прерасподела дела
оптерећења са ТС 110/10 kV ''Лесковац 4'' на нову ТС;
изградња електроенергетских објеката и прикључних водова у деловима планираних
индустријских зона;
изградња ТС 35/10 kV ''Номаница'' са расплетом водова; измештање и проширење
капацитета ТС 35/10 kV ''Грделица'' у складу са колизијом аутопута Е-75 ''Ниш – Скопље''
(деоница ''Грабовница – Грделица'') и постојеће ТС; реконструкција и проширење
капацитета ТС 35/10 kV ''Предејане'' за потребе напајања тунела и пратећих садржаја
аутопута Е-75 Ниш – Скопље (деоница ''Горње Поље – Царичина долина'');
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изградња најсавременије телекомуникационе оптичке мреже и увођење дигиталних система
са оптичким влакнима као медијумом преноса; изградња и реконструкција магистралних
оптичких каблова; изградња и реконструкција оптичких каблова за повезивање нових
локација приступних уређаја (MSAN/DSLAM), за потребе повезивања базних станица
мобилне телефоније и ЦДМА базне станице, за потребе повезивања локација великих
бизнис корисника, за потребе изградње редундантне и поуздане агрегационе мреже и за
повезивање ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом. Изградња телекомуникационе оптичке
мреже у инфратсруктурном коридору Е-75;
потпуна замена аналогне комутације, као и дигиталне старије генерације; изградња фиксне
бежичне приступне мреже у ретко насељеним и брдско-планинским подручјима;
доградња постојеће мреже мобилне телефоније тако да се постигне потпуна покривеност
територије и омогући увођење свих нових услуга;
монтажа нових радиодифузних емисионих постројења у дигиталној техници;
конверзија топлана на гас; изградња нове топлане на гас у Лесковцу капацитета 45 MW;
изградња новог система развода топлотне енергије у Лесковцу и замена дотрајалих
топловода у Лесковцу;
изградња топлане на гас у Грделици; проширење корисничке мреже потрошача у Грделици;
модернизација и проширење топлане и корисничке мреже потрошача у Предејану;
изградња магистралног гасовода Ниш -Лесковац са главном мерно-регулационом станицом;
изградња мерно-регулационих станица; изградња мреже разводног гасовода на подручју
града Лесковца и формирањe јединственог гасоводног система у свим насељима;
У унапређењу комуналне инфраструктуре:
изградња центра за селекцију комуналног чврстог отпада у комплексу регионалне
санитарне депоније "Жељковац";
изградња "no kill" азила уз комплекс регионалне санитарне депоније "Жељковац";
санирање терена затворених локалних депонија комуналног отпада "Брст" и "Душаново";
реконструкција и модернизовање привремане локалне депоније грађевинског отпада у
Доњој Јајни (набавка неопходне опреме и отклањање постојећих недостатака за обољшање
услова функционисања);
проширење капацитета за сакупљање отпада и постављање адекватних посуда за одвојено
прикупљање отпада у домаћинствима-формирање пунктова;
проширење гробља у Лесковцу;
уређење и проширење гробља у Доњем Стопању;
изградња новог гробља у Живкову;
проширење капацитета постојећег сточног гробља на територији КО Бадинце, изградњом
нових јама гробница;
уређење сточног гробља на територији КО Брестовац (приступни пут, зеленило, ограда);
изградња зелене пијацу у Брестовцу;
изградња сточне пијацу у Предејану;
изградња кванташке пијаце у Печењевцу;
У коришћењу обновљивих извора енергије:
производње електричне енергије из МХЕ;
примена разних врста пасивних соларних система и активних соларних система у
грађевинским подручјима насеља;
истраживања термоминералних извора израдом истражне бушотине до 1500 m у циљу
истраживања постојања термоминералних вода;
коришћење биомасе као извора енергије;
производња електричне енергије из биогаса канализационог муља, као и биогаса из прераде
животињских отпада у кланицама и на сточном гробљу;
У заштити животне средине:
картирање и вредновање вредних биотопа (станишта), са циљем њихове заштите и
ревитализације; идентификацијом и вредновањем станишта се добијају подаци о различито
девастираним просторима који због својих потенцијала заслужују покретање поступака
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ревитализације (планирање биоеколошких мера уређења простора), заштите и очувања
укупног биодиверзитета;
планирање и успостављање еколошких коридора, за које би се могли искористити насипи,
бране, канали, ветрозаштитни појасеви; на тај начин би се омогућило повезивање изолованих просторних јединица, што би условило стварање веза и простора који служе као
рефугијуми;
подизање буфер зона, између еколошки осетљивих подручја и површина угрожавајуће
намене;
подизање вишенаменских заштитних појасева;
ревитализација и активација природних ресурса подручја града Лесковца, Кукавице,
Бабичке горе, Грделичке клисуре (језера, шуме, реке, кањони, клисуре, подземна изворишта
питке воде и сл.;
регулација изградње, заштите и одржавања зелених површина; конципирање и постепена
реализација идеје о прожимању пиродних и физичких урбаних структура на просторима
('Кањон Вучјанке, Грделичка клисура - Предејане, Пашина чесма, Мала Копашница), као и
развој интерне - градске зелене мреже.
У заштити и одрживом коришћењу природних и културних добара:
уређење комплекса Етно-археолошког парка-шуме Хисар;
формирање заштићене целине Вучје са објектима (конзервација и заштита Скобаљић Града;
заштита хидроелектране и кањона Вучјанке са природним амбијентом; конзервација и
заштита Рударског конака; уређење и заштита Музеја текстилне индустрије у Стројковцу
као првог и јединог текстилног музеја у Србији;
формирање заштићене целине Грделице са Грделичком клисуром и објектима некрополе и
насеља у Малој Копашници, као и наставак истраживања локалитета;
У заштити од елементарних непогода:
у циљу заштите од поплава: звршити делимично изведену регулацију реке Јабланице;
регулисати канал Бару, поток Бучан и Туловску реку; изградити растеретни канал Туловске
реке; завршити регулацију реке Ветернице;
у циљу санирања клизишта евидентирати постојеће стање изграђених објеката на простору
клизишта на "Хисару" и клизишта "Боћевица" и допунити катастар клизишта за територију
града.

3.3.3. Мере и инструменти за имплементацију и подстицање равномерног територијалног
развоја
-

-

Планско-програмске мере и инструменти:
израда Опште основе газдовања шумама за шуме и шумско земљиште којима газдује ЈП
''Србијашуме''; израда шумско-привредних основа за газдовње и одрживо коришћење за
приватне шуме; израда планова и пројекта рекултивације и пошумљавања деградираних
земљишта;
израда студија: за потребе наводњавања, као и комасације; Програма за дугорочни развој
пољопривреде и села; Плана рекултивације деградираних површина; и педолошке карте
подручја града Лесковца;
израда хидрогеолошких и инжењерскогеолошких карата детаљније размере 1:1000 до
1:2500, првенствено на планираним коридорима важнијих саобраћајница и других
инфраструктурних објеката;
израда судије изградње малих хидроелектрана;
израда елабората о зонама санитарне заштите регионалног изворишта водонабдевања
''Барје''; израда Студије одрживог коришћења локалних изворишта;
израда стратегије демографског развоја града Лесковца; израда програма за подстицање
младих да остану и организују своје пословање у сеоском подручју; израда Стратегије
унапређења квалитета становања;
израда студије за дугорочни развој пољопривреде и села; Израда планске и пројектне
документације за изградњу дистрибутивног центра;
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израда техничке документације за обнову матичних основних школа и изградњу нових
капацитета дечјих вртића; израда техничке документације за обнову здравствених станица
и амбуланти у општинским субцентрима и центрима заједнице села; израда техничке
документације за обнову домова културе; израда програма рада мобилних лекарских екипа
у сеоским насељима;
доношење Стратегије туристичког развоја града на принципима одрживости, што
подразумева целовиту валоризацију свих расположивих ресурса, оцену економске
конкурентности истих, као и комплементарности са околним општинама;
израда Програма брендирања са циљем регистрације производа по европском систему
заштите географског порекла;
комплетирање информационог система о локалитетима/зонама које се могу понудити за
смештај МСПП (допуна постојеће мапе браунфилд и гринфилд локалитета која је
ограничена на Лесковац са зонама у другим центрима развоја); стварање базе података о
локалним предузећима;
доношење ловних основа, промоција ловства у земљи и иностранству (организовање ловног
туризма и едукација ловних стручњака);
формирање базе података о туристичким вредностима;
израда Пројекта Етно-археолошки парк Хисар, планина Кукавица и Грделичка клисура;
израда пројекта рехабилитације излетничких места Пашина чесма;
израда Пројекта итинерери, у сарадњи са суседним општинама – Лебане, Црна Трава,
Власотинце, са градовима Ниш и Врање, дефинисати више врста итинерера који би се
нашли у туристичкој понуди општине; остваривање сарадње са суседним општинама и
градовима, као и са већим градовима у близини, привредним, културним и другим
организацијама и институцијама, остваривање трансграничне сарадње у развоју туризма;
израда програма за дефинисање услова и критеријума за изградњу и појачано одржавање
општинских и некатегорисаних путева; израда планске и техничке документације за делове
путне мреже на државним путевима II реда; израда планске и техничке документације за
улице на примарној путној мрежи; израда планске и техничке документације за улице и
путева на локалној путној мрежи;
израда техничке документације за реконструкцију салонитних цевовода; израда техничке
документације за изградњу примарне и секундарне мреже северног крака; израда планске и
техничке документације за реконструкцију водосистема Грделица; израда планске и
техничке документације за реконструкцију и доградњу водосистема Предејане; израда
планске и техничке документације за изградњу нове примарне и секундарне водоводне
мреже у Вучју;
израда планске и техничке документације за доградњу канализационог система и система за
пречишћавање отпадних вода у Вучју и Предејану; израда планске и техничке
документације за изградњу система за пречишћавање отпадних вода у Грделици;
израда техничке документације за изградњу електроенергетских система и објеката;
израда студије енергетске ефикасности; израда техничке документације за изградњу нових
топлана и проширење топловодне мреже;
израда пројекта дистрибутивне гасоводне мреже и мерно-регулационе станице;
планска документација за привремену локалну депонију грађевинског отпада у Горњем
Стопању и техничка документација за реконструкцију привремене депоније грађевинског
отпада у Доњој Јајни; урадити Студију изводљивости збрињавања отпада биљног порекла
(зелени отпад са јавних површина, зелени пољопривредни отпад итд) на подручју града са
планом активности;
студија изводљивости за успостављање система одвојеног прикупљања свих врста отпада и
њиховог третмана (грађевински отпад, посебни токови отпада, медицинског отпада итд);
планска/пројектна документацију за проширење хуманих гробаља у Богојевцу, Бадинцу,
Живкову и Предејану (варош);
планска/пројектна документација за формирање и уређење сточних гробаља за
гравитирајуће подручје центара Орашац, Вучје и Брестовац;

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЛЕСКОВАЦ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

148

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА – ПОГЛАВЉЕ 3 : ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

-

-

-

-

студију изводљивости збрињавања отпада животињског порекла (отпад од угинулих
животиња, чврсти и течни отпад из кланица и погона за прераду меса) на подручју града са
планом активности;
планска и пројектна документација за зелену пијацу у Грделици; планска и пројектна
документација за формирање зелених пијаца у Печењевцу, Предејану (варош) и Брестовцу;
пројектна документација за формирање сточних пијаца у Брестовцу, Вучју и Предејану;
израда Студије заштите целина предвиђених за стицање статуса зашите;
израда Студије "Катастар биљака" на подручју града Лесковца;
израда Пројекта за конзервацију и уређење Скобаљић града; израда планова и пројекта за
формирање јединствене зоне предвиђене за заштиту са хидроелектраном и кањоном
Вучјанке;
израда информационе основе, формирање ГИС система НКД на нивоу Града са прописаним
мерама заштите за свако добро посебно;
изради Плана заштите од пожара града Лесковца;
израда студије стратегије заштите предела ради заштите аутохтоних природних вредности и
традиционалних начина коришћења ресурса (побољшање слике предела Хисара и
Грделичке клисуре);
израда Зелене регулативе Лесковца.
Организационе мере и инструменти:
едукација пољопривредних произвођача о значају и мерама заштите квалитета плодности
пољопривредног земљишта;
истражни радови на налажењу нових минералнних сировина и рудних ресурса у ширим
зонама познатих лежишта и израда геолошких карата;
формирање јединствене базе података о хидрогеолошком саставу терена, лежиштима и
појавама металичних и неметаличних сировина;
стимулисање приватног сектора на локалном нивоу (пореским олакшицама) који би
понудио нове програме у функционисању јавних делатности, посебно културе;
стручна и техничка помоћ произвођачима и удружењима у поспешивању пољопривредне
производње: а)микроспецијализација у пољопривреди, инвестирење у високопрофитабилну
постојећу повртарску производњу, ширење нових култура за које постоје повољни услови;
б) помоћ и подршка при формирању удружења, регистрација и промоција удружења
пољопривредних произвођача, повезивање са научним институтима и стручним
установама, помоћ у изради аплицирању пројеката према фондовима; в) убрзавање и помоћ
регистрацији пољопривредних газдинстава; д) подстицај обуке и едукације
пољопривредних произвођача;
стручна и техничка помоћ произвођачима и удружењима у стварању и заштити брендова и
сертификовању примарних пољопривредних и секундарних- прехрамбених производа;
промовисање концепта органске пољопривредне производње; пружање информација,
савета и техничка помоћ произвођачима, подршка у оснивању удружења, пружање подршке
у смислу ослобађања од пореза, додела средстава помоћ у пласману;
поједностављења и стандардизовања процедура добијања свих потребних дозвола за рад и
регистрацију на једном месту, изградњу стимулативне и транспарентне регулативе, посебно
везане за поступке конверзије права својине на грађевинском земљишту и давања попуста
новим инвеститорима, а у функцији привлачења инвестиција (домаћих и страних) и већег
запошљавања;
успостављање ефикасне администрације по принципу „one stop shop“, кластерско
повезивање предузећа и привредних делатности, оснивање ИП и оператора ИП, бизнис
инкубатора, иновационог центра, формирање информационог система са локалитетима за
развој индустрије и МСП;
презентација туристичких вредности, унапређење маркетинга везаног за информисање
потенцијалних туриста о вредностима Града Лесковца;
спровођење перманетнтне, мултидисциплинарне едукације стручњака и становништва у
вези значаја и улоге туризма;
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успоставити информациони систем управљања отпадом, формирати катастар генератора
отпада и успоставити мониторинг и обраду података о настанку отпада, саставу отпада и
физичко-хемијским карактеристикама;
- формирање организације-агенције везане за управљање природним добарима након
процедуре стављања под заштиту (Кукавице и Грделичка клисуре);
- систематско рекогносцирање остатака насеља из римског времена у КО Мала Копашница;
- информациона основа и база података о природном вредностима и стању животне средине
Града Лесковца.
Нормативно-правне и финансијске мере и инструменти:
Основне финансијске мере односе се на коришћење средстава Буџета Града Лесковца
(Фонда за подстицање развоја пољопривреде, Фондова за развој и заштиту животне средине, и
др.), Буџета Републике Србије, а у складу са могућностима и IPA фондова и других извора
финансирања од стране међународних организација. Као посебне финансијске и нормативноправне мере и инструменти издвајају се:
- субвенционисање анализа хемијског састава пољопривредног земљишта;
- унапређење повртарске производње путем регресирања куповине и постављања нових
пластеника; регресирање набавке нове пољопривредне механизације; стимулација
осигурања приноса у пољопривредној производњи;
- доношење решења о одређивању зона санитарне заштите регионалног изворишта
водоснабдевања Барје;
- примена инструмената фискалне, земљишне и комуналне политике за стварање пословног
амбијента за привлачење и усмеравање инвестиција како на гринфилд (новим) тако и
браунфилд локацијама (раније коришћеним);
- предузимања подстицајних мера (пореских и других) за успостављање боље равнотеже
између развоја производње и услуга; али и побољшања перформанси и повећања
капацитета локалне привреде (већег запошљавања, више стопе профитабилности, бољег
коришћења територијалног капитала, израженије социјалне и просторне кохезије);
- доношење решења о стављању под заштиту идентификованих подручја (целина
предвиђених за стицање статуса зашите): планина Кукавица, Грделичка клисура, Бабичка
Гора и Острозуб;
- усвајање ревизије Студија заштите за Строги природни резерват "Зеленичје" и Природни
простор око непокретног културног добра Јањушки манастири Св. Јован и Св. Богородица.
3.3.4. Учесници у имплементацији
Носилац имплементације Просторног плана и координације свих појединачних
активности на реализацији планских решења јесу Градска управа Града Лесковца и ЈП
''Дирекција за урбанизам и изградњу'' Лесковац. Координацију и сарадњу на реализацији
планских решења од међуопштинског и регионалног значаја обављаће Центар за развој
Јабланичког и Пчињског округа. Основни учесници у имплементацији планских решења на
локалном нивоу су: Град Лесковац - Градска управа и ЈП ''Дирекција за урбанизам и изградњу''
Лесковац; Центар за развој јабланичког и пчињског округа; Агенција за локални и економски
развој; Пољопривредна стручна служба Лесковац; ЈП "Србијашуме" - ШГ "Шума" Лесковац,
Регионална привредна комора Лесковац; Туристичка организација Лесковац; ЈКП ''Водовод''
Лесковац; ЈКП ''Грделица'' Грделица; ЈП ''Пијаца'' Лесковац; ЈКП ''Комуналац'' Лесковац, ЈКП
''Топлана'' Лесковац, ЈП ''Дом'' Лесковац, Општинска организација спортских риболоваца
Лесковац; Народни музеј Лесковац; и др.
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Учесници у имплементацији појединих планских решења који посредно утичу,
координишу и дају подршку имплементацији плана су: министарства надлежна за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде, животне средине и просторног планирања, здравља,
културе, рударства и енергетике, рада и социјалне политике, омладине и спорта,
инфраструктуре, одбране и др; Агенција за развој малих и средњих предузећа; Привредна
комора Србије; Туристичка организација Србије; Агенција за страна улагања и промоцију
извоза (SIEPA); Агенција за развој малих и средњих предузећа; ЈП ''Србијашуме''; Завод за
заштиту природе Србије; ЈВП ''Србијаводе''; Републички завод за заштиту споменика културе;
ЈП ''Путеви Србије''; Републичка дирекција за имовину; и др.
4.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Просторни план је урађен у шест примерака у аналогном облику, који су оверени и
потписани од стране председника Скупштине Града Лесковца и пет 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; по један примерак у аналогном и дигиталном
облику се доставља архиви ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац; по један примерак
у аналогном и дигиталном облику се доставља Републичкој агенцији за просторно планирање у
Београду. Jедан дигитални примерак Просторног плана доставља се за потребе регистра при
Министарству животне средине и просторног планирања. Право на увид у Просторни план
имају правна и физичка лица у складу са законом. Просторни план ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Града Лесковца".

Руководиоци плана:
Станиша Стојковић, дипл.инж.грађ.
лиценца број 100 016410
________________________________________
мр Небојша Стефановић, дипл. просторни планер
лиценца број 100 0082 04
________________________________________
мр Милица Добричић, дипл. просторни планер
лиценца број 100 0115 08
________________________________________

Председник комисије за планове:
Миодраг Станисављевић, дипл.правник.

Начелник градске управе:
Јадранка Миљковић, дипл.инж.грађ.
_______________________________
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