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ЛЕБАНЕ
29.
На основу члана 141. Закона о спорту ("Службени 
гла сник РС", број 10/16), члана 46. Закона о локалној 
са моуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
83/14), члана 66. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник општине Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 
09/2009, 17/2009 и 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 
18/2015 и 27/2015) Општинско веће општине Лебане 
на седници одржаној дана 31.01.2017. године доноси:

ПРАВИЛНИК

о категоризацији спортских организација

Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација спо-
ртских организација са седиштем на територији општи-
не Лебане које учествују у спортским такми чењима у 
оквиру надлежних националних гранских спортских 
савеза (у даљем тексту: спортске организације), кри-
теријуми за рангирање и поступак рангирања спортских 
организација.

Члан 2.
Категоризација спортских организација утврђује се на 
основу националних категоризација спортова и наци-
оналних гранских спортских савеза уз уважавање спе-
цифичних потреба и интереса општине Лебане у обла-
сти спорта.
На основу категоризације из става 1. овог члана једанпут 
годишње врши се рангирање спортских организација.
Рангирањем спортских организација утврђује се компе-
тентност спортских организација у општини Лебане за 
дугорочно остваривање потреба и интереса грађана у 
области спорта у општини Лебане.

Рангирањем спортских организација обухваћене су са-
мо спортске организације које су регистроване у складу 
са законом, испуњавају услове за обављање спортских 
активности и делатности и које су чланице надлежних 
националних гранских спортских савеза.
Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске гра-
не према Националној категоризацији спортова за ко ју 
је регистрована спортска организација; који је ранг на-
длежног националног гранског спортског саве за чији је 
члан спортска организација; каква је тра ди ција те спо-
ртске организације у општини; који је ранг такмичења; ка-
кви су спортски резултати пости гнути; колики је број та-
кмичарских спортских екипа у системима такмичења на-
дле жног националног гра нског спортског савеза; колики је 
број ангажованих спо ртских тренера са дозволом за рад; 
ко лики је број реги строваних спортиста; колики је број 
кате горисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спо-
ртиста у националним спортским репрезентацијама.

Члан 3.

Категоризација спортских организација врши се према 
критеријумима утврђеним у Табели категорисања одшта-
мпаној на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део.
Критеријуми за рангирање спортских организација из 
става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 - Ранг спорта према Националној кате-
горизацији спортова (подсекције: спортови првог ра нга, 
спортови другог ранга, спортови трећег ранга, спо рто ви 
четвртог ранга, спортови петог ранга);

2) секција 2 - Ранг надлежног националног гра-
нског спортског савеза према
Националној категоризацији националних гранских 
спортских савеза (подсекције: национални савез првог 
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ра нга, национални савез другог ранга, национални са-
вез трећег ранга, национални савез четвртог ранга и на-
ционални савез петог ранга);

3) секција 3 - Традиција спортске организације у гра-
ду/општини (подсекције: организација основана пре 50 
година, организација од 15 до 24 године, орга низа ци ја 
од пет до 14 година, организација од две до четири го-
дине);

4) секција 4 - Ранг такмичења у коме учествују спо-
ртисти и екипе (подсекције: екипни спорт, инди ви дуа-
лни спорт);

5) секција 5 - Постигнути спортски резултати (подсе-
кције: екипни спорт, индивидуални спорт);

6) секција 6 - Број такмичарских екипа у редовним 
системима такмичења (сви узрасти - мушкарци и жене) 
- (подсекције: четири и више екипа, три екипе, две еки-
пе, једна екипа);

7) секција 7 - Број ангажованих спортских тренера 
са дозволом за рад (подсекције: три и више тренера, два 
тренера, један тренер);

8) секција 8 - Број регистрованих спортиста (подсе-
кције: 11 и више спортиста такмичара, до 10 спо рти ста 
такмичара);

9) секција 9 - Број категорисаних спортиста (подсе-
кције: три и више спортиста, 1-2 спортисте);

10) секција 10 - Заступљеност спортиста у национа-
лним спортским репрезентацијама (подсекције: два и 
више спортиста, један спортиста).
На основу критеријума из става 1. овог члана, спортској 
организацији се додељују одговарајући бодови, с тим да 
спортска организација може да добије максимално 100 
бодова.
Спортске организације се рангирају према броју бодова 
које добију на основу критеријума из става 1. овог члана.
Уколико није утврђен ранг надлежног националног 
гра нског спортског савеза, спортској организацији се 
до дељује у оквиру секције 2 онај број бодова који одго-
ва ра рангу спортске гране у којој се спортска органи за-
цијатакмичи.

Члан 4.
Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. овог пра-
ви лника рачуна се за спортисте сениоре, али спо ртска 
организација може да пријави и спортисте, одно сно 
екипе млађе узрасне категорије, с тим да се тада утвр-
ђени бодови умањују за спортисте јуниоре за 30%, за 

спортисте кадете за 60% и за спортисте пионире за 80%, 
ако овим правилником није друкчије утврђено.
У случају да у екипном спорту постоје само четири 
нивоа такмичења, максимални број бодова по критери-
јуму "Ранг такмичења"умањује се за 10%, а уколико 
постоје три нивоа такмичења, максимални број бодова 
се умањује за наредних 10% итд.
У случају да у индивидуалном спорту постоје два нивоа 
такмичења, максимални број бодова по критеријуму 
"Ранг такмичења"умањује се за 20%, а уколико постоји 
само један ниво такмичења, максимални број бодова се 
умањује за 40%.
Спортски резултат који у индивидуалном спорту пости-
гну екипе спортске организације рачуна се као за екипни 
спорт, под условом да је у такмичењу учествовало на-
јмање осам екипа.
Остварени спортски резултати у индивидуалним спо-
ртовима признају се ако у спортској дисциплини, одно-
сно категорији, у такмичењу учествује шест и више 
спо ртиста.
Под спортским тренером са дозволом за рад подразумева 
се спортски стручњак који има неко од спортских звања 
у оквиру занимања тренер у спорту, које је стечено у 
скла ду са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за 
рад издату од стране надлежног националног спортског 
са веза или међународног спортског савеза.
Спортски тренер може бити пријављен за бодовање са-
мо у једној спортској организацији.

Члан 5.
Рангирање спортских организација спроводи Комисија 
за категоризацију спортских организација (у даљем 
тексту: Комисија) коју образује председник општине.
Комисија се састоји од истакнутих спортских стручњака 
и стручњака у спорту.
Комисија има председника и четири члана, од којих је 
најмање један представник Спортског савеза општине 
Лебане.
О раду Комисије води се записник, који потписују пре-
дседник и чланови Комисије.
Техничку и административну помоћ Комисији пружају 
овлашћена лица запослена у општинској управи надле-
жној за спорт.
Рангирање спортских организација спроводи се тако што 
Комисија врши оцењивање, односно бодовање спортске 
организације у складу са утврђеним критеријумима 
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и доставља предлог председнику општине предлог за 
утврђивање ранг- листе спортских организација.
На извршено рангирање спортске организације може се 
уложити жалба општинском већу.
Рангирање спортских организација врши се најкасније 
до краја јануара текуће године за претходну годину.
Спортске организације подносе до 10. јануара теку ће 
године Упитник за категоризацију спортских органи-
зација одштампан на Обрасцу број 2, који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део, са прате-
ћом документацијом којом се доказује испуњеност 
утврђених критеријума за рангирање.
Спортске организације које благовремено не доставе 
потребне податке за рангирање у складу са овим прави-

лником неће бити вредноване у поступку рангирања.
Спортска организација која достави нетачне податке на 
основу којих се врши рангирање искључује се из посту-
пка рангирања за текућу годину, односно искљу чу је се 
са утврђене ранг-листе.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

04 Број: 02-26/1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Илић

ВЛАСОТИНЦЕ
30.
На основу чл.32.ст.1.тачке 8.Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 
83/2014 - др. закон),чл.59. Закона о јавним преду зе-
ћима ("Службени гласник РС", број 15/16) и чл.15.
ст.1 .тачке 9. Статута општине Власотинце ("Слу жбе-
ни гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Ску-
пштина општине Власотинце на својој седници одр-
жаној 06.02.2017.године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "КОМУНАЛАЦ" 
ВЛАСОТИНЦЕЗА 2017. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања 
ЈКП "Комуналац"Власотинце за 2017.годину, број 
2055/1 који је донео Надзорни одбор на седници од 
28.12.2016.године.

II
Програм пословања ЈКП "Комуналац"Власотинце 
за 2017.годину, број 2055/1 који је донео Надзорни 
одбор на седници од 28.12.2016.године је саставни 
део овог Решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца", као 
и на интернет страници општине Власотинце 
www.vlasotince.org.rs

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 06.02.2017.године,

01 број 06-7-1/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Братислав Петровић ,с.р.

31.
На основу чл.32.ст.1 .тачке 20.3акона о локалној само-
управи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 
83/2014 - др. закон), чл.61. ст 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и чл.15.
ст.1 .тачке 25. Статута општине Власотинце ("Слу жбени 
гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина 
општине Власотинце на својој седници одржаној 
06.02.2017.године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЈКП 
"КОМУНАЛАЦ"ВЛАСОТИНЦЕ У 2017. ГОДИНИ 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења 
средстава субвенција ЈКП "Комуналац"Власотинце 
у 2017.години, који је донео Надзорни одбор на се-
дници од 16.01.2017. године.

II

Програм коришћења средстава субвенција ЈКП "Ко-
муналац"Власотинце у 2017. години, који је до нео 
Надзорни одбор на седници од 16.01.2017.године је 
са ставни део овог Решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца", као 
и на интернет страници општине Власотинце 
www.vlasotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 06.02.2017.године,

01 број 06-7-2/2017. 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Братислав Петровић, с.р.

32.
На основу чл. 32. ст. 1 .тачке 8. Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 
83/2014 - др. закон),чл.59.3акона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", број 15/16) и чл.15.ст.1 .тачке 
9. Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине 
Власотинце на својој седници одржаној 06.02.2017.
године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД"ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП 
"Водовод"Власотинце за 2017.годину, број 165-2 који 
је донео Надзорни одбор на седници од 26.01.2017.
године.

II

Програм пословања ЈКП "Водовод"Власотинце за 
2017.годину, број 165-2 који је донео Надзорни одбор 
на седници од 26.01.2017. године је саставни део овог 
Решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковaц", као 
и на интернет страници општине Власотинце 
www.vlasotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 06.02.2017.године,

01 број 06-7-3/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Братислав Петровић ,с.р.

33.
На основу чл.32. ст. 1. тачке 20.3акона о локалној са-
мо управи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 
83/2014 - др. закон), чл.61. ст 3. Закона о јавним преду-
зећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и чл.15.ст.1 
.тачке 25. Статута општине Власотинце ("Службени 
гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина 
општине Власотинце на својој седници одржаној 
06.02.2017. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАСПОДЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈКП 

"ВОДОВОД"ВЛАСОТИНЦЕ У 2017. ГОДИНИ 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм расподеле субве-
нција за ЈКП "Водовод"Власотинце у 2017. години из 
буџета општине Власотинце, број 165-7 који је усвојио 
Надзорни одбор на седници од 26.01.2017. године.

II
Програм расподеле субвенција за ЈКП "Водовод" 
Власотинце у 2017.години, број 165-7 који је усвојио 
Надзорни одбор на седници од 26.01.2017.године је 
са ставни део овог Решења.
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III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца", као 
и на интернет страници општине Власотинце 
www.vlasotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 06.02.2017.године,

01 број 06-7-4/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Братислав Петровић ,с.р.

34.
На основу 32. ст. 1. тачка 20. и чл. 38. ст. 5. Закона о 
ло калној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07 и 83/14-др закон) и члана 15. став. 1. тачка 25. 
Ста тута општине Власотинце ("Службени гласник гра-
да Лесковца", број 12/08 и 24/11), Скупштина општи не 
Власотинце, на седници одржаној 06.02.2017.године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I
Овим Решењем уређује се радноправни статус пре-
дседника Скупштине општине Власотинце.

II

Председник Скупштине општине Власотинце, Бра-
тислав Петровић из Орашја, биће на сталном раду у 
општини Власотинце почев од 07.02.2017.године.

III

Коефицијент за обрачун и исплату плате председника 
Скупштине општине Власотинце, одредиће посе-
бним Решењем Комисија за избор, именовања, адми-
нистратизна и мандатна питања Скупштине општине 
Власотинце.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца"и на 
интернет страници општине Власотинце.

V

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може 
се покренути спор пред Управним суду у Београду у 
року од 30 дана од пријема Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 06.02.2017.године, 

01 број 06-7-5/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Братислав Петровић, с.р.

ЛЕСКОВАЦ
35.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) , 
члана 41. Статута града Лесковца,("Службени гласник 
града Лесковца", број 12/2008, 7/2011, 43/2012, 
29/2016 и 54/2016) и члана 2. Одлуке о градском већу 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 15/2008), на 25. седници Градског већа, одржаној 
10. фебруара 2017. године, донета је следећа

ОДЛУКА

Члан 1.

Приступа се пријави на ЈАВНИ ПОЗИВ расписан од 
стране Министарства привреде Републике Србије за 
подршку унапређења локалне и регионалне инфра-
структуре - Градимо заједно пројектом "Рехабилитација 
општинског пута ОП-16, деоница Лесковац - мост на 
јужној Морави (ЦППОВ) у укупној дужини од 6.630 
м"у циљу доделе бесповратних средстава .

Члан 2.

Укупна процењена вредност пројекта из члана 1. је 
67.402.147,20 динара (са ПДВ-ом).

АКТИ ГРДСКОГ ВЕЋА
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Члан 3.

Обавезује се град Лесковац да у року од 10 дана од 
дана доношења Одлуке о додели средстава о расподели 
и коришћењу бесповратних средстава од стране 
Министарства из члана 1. ове Одлуке обезбеди средства 
за суфинансирање пројекта у износу од 39.879.603,76 
динара, што представља 51% од укупне вредности 
пројекта без ПДВ-а и ПДВ на укупну вредност пројекта.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 061-8/17-II 
У Лесковцу, 10. фебруара 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић

36.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Слу жбени гласник Републике Србије", број 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) , члана 41. 
Ста тута града Лесковца,("Службени гласник града 
Ле сковца", број 12/2008, 7/2011, 43/2012, 29/2016 и 
54/2016) и члана 2. Одлуке о градском већу града Ле-
сковца ("Службени гласник града Лесковца", број 
15/2008), на 25. седници Градског већа, одржаној 10. 
фебруара 2017. године, донета је следећа

ОДЛУКА

Члан 1.
Приступа се пријави на ЈАВНИ ПОЗИВ расписан од 
стране Министарства привреде Републике Србије за 
суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду 
пројектно - техничке документације а у циљу доделе 
бесповратних средстава пројектом "Израда пројектно-
техничке документације за реконструкцију и санацију 
постојећих објеката, припадајуће инфраструктуре и 
партерног уређења у оквиру некадашњег комплекса 
"Југекспрес"у Лесковцу"

Члан 2.
Укупна процењена вредност услуге израде пројектно-
техничке документације за пројекат из члана 1. је 
3.000.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Члан 3.
Обавезује се град Лесковац да у року од 10 дана од 
дана доношења Одлуке о додели средстава о расподели 
и коришћењу бесповратних средстава од стране Ми-
нистарства из члана 1. ове Одлуке обезбеди средства за 
суфинансирање пројекта у износу од 930.000,00 динара, 
што предтавља 31% од укупне вредности услуге израде 
пројектно-техничке документације из члана 2.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца". 

Број: 061-8/17-II 
У Лесковцу, 10. фебруара 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић

ЛЕСКОВАЦ
37.
На основу члана 11. и 76. став 13. Закона о култури 
("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 и 
30/16-исправка), Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се фина-
нсирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица локалне 
самоуправе (Сл. гласник РС бр. 105/16), члана 20. и 

52. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/07 и 83/14-др закон), члана 36. Одлуке 
о градској управи града Лесковца ("Сл. Гл. Града 
Лесковца"15/08, 6/09, 8/09, 11/09, 18/09, 10/10, 3/12, 
10/13 и 13/13, начелник Градске управе за друштвене 
делатности града Лесковца донео је дана 08.02.2017.
године, а уз сагласност Градског већа града Лесковца 
број од 061-8/17-II од 10.02.2017. године

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
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ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА 
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ 

СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником, у складу са начелима културног 
развоја и у циљу остваривања општег интереса у ку-
лту ри, уређују се ближа мерила, критеријуми и начин 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета Града Лесковца (у даљем тексту 
Гра дска управа). Средства за ову намену и њихов обим 
планирају се у буџету Града Лесковца за текућу буџе-
тску годину (Одлука о буџету Града Лесковца).
Финансирање и суфинансирање пројеката у култури 
обавља се у складу са прописима којима се уређује 
контрола државне помоћи, у складу са законом.
Орган јединице локалне самоуправе који расписује 
конкурс надлежној служби за контролу државне по-
моћи доставља годишњи извештај о додељеним сре-
дствима, у складу са прописима о методологији изра-
де годишњег извештаја о додељеној државној помо-
ћи.

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА

Члан 2.
Градска управа, односно орган јединице локалне само-
управе, најмање једном годишње у текућој буџетској 
години, расписује јавни конкурс (у даљем тексту: 
конкурс), ради прикупљања предлога за финансирање 
или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката 
уметничких, односно стручних и научних истраживања 
у култури (у даљем тексту: пројекти), чија је реализација 
предвиђена у години за коју се конкурс расписује.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Члан 3.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати проје-
кти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у 
култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и 

то:
(1) стручни, односно уметнички капацитети,
(2) неопходни ресурси;
4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са 

планом активности пројекта, економичност и укљу-
ченост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота заједнице.

Критеријуми из става 1. овог члана примењују се на 
појединачне области културне делатности уз пошто-
вање специфичности тих области.

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Члан 4.

О избору пројеката по расписаном конкурсу одлу чу-
је Комисија за избор пројеката(у даљем тексту: Ко-
мисија).
Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вре-
дновања критеријума утврђених у члану 3. овог пра-
ви лника.
Оцењивање пројеката на основу критеријума из члана 
3. овог правилника врши посебно сваки члан ко ми сије, 
за сваки пројекат појединачно.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се 
разматра сачини писмено образложење у коме се наво-
де разлози за прихватање или неприхватање пројекта.

НАЧИН ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА

Члан 5.

Конкурс се објављује на званичној интернет страни 
Града Лесковца www.gradleskovac.org, као и уједном 
дневном штампаном медију који излази на територији 
Града Лесковца.
Рок за подношење пријава на конкурс из става 1. овог 
члана не може бити краћи од 30 дана од дана обја вљи-
вања у дневном штампаном медију који излази на тери-
торији Града Лесковца.

Члан 6.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка 
и друга удружења регистрована за обављање делатно-
сти културе, појединци (уметници, сарадници, одно-
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сно стручњаци у култури), као и други субјекти у 
култури, осим установа културе чијије оснивач Репу-
блика Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, који се финансирају сходно 
члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на 
конкурсима које расписују њихови оснивачи.
Циљ расписивања Конкурса Је да се обезбеде фина нси-
јски услови како би се омогућила реализација про јеката 
који доприносе развоју културне традиције, ства рању 
нових и савремених вредности и афирмацији ства-
ралаца, носилаца и организатора, односно, средине у 
це лини.
Конкурс се односи на програме/пројекте из следећих 
области:

1) за заштиту, очување и презентацију непокретног 
културног наслеђа;

2) за заштиту, очување и презентацију немате ри-
јалног наслеђа;

3) за књижевне манифестације, фестивале и награ-
де;

4) за издавачку делатност - периодичне публикације 
из области уметности и културе;

5) за издавачку делатност - дела из области дома ће 
и преводне књижевности, као и дела младих, тале-
нто ваних, неафирмисаних аутора;

6) за музику (стваралаштво, продукција, инте рпре-
тација);

7) за ликовне и визуелне уметности;
8) за примењене уметности, архитектуру и мулти-

медије;
9) за сценско стваралаштво и интерпретације;
10) за кинематографију и аудио-визуелно ствара-

лаштво;
11) за избор пројеката у области научно-истра жи-

вачке и едукативне делатности у култури;
12) за аматерско културно и уметничко ствара ла-

штво, изворно народно стваралаштво и очување не-
материјалног културног наслеђа;

13) за културне делатности националних мањина;
14) за културне делатности особа са инвалидитетом;
15) за културне делатности деце и омладине и за 

децу и омладину;
16) за културни туризам.

Комисију образује орган који расписује конкурс, уз 
сагласност Градског већа, а чине је пет чланова.

Чланови Комисије бирају се из реда угледних и афи-
рмисаних уметника и стручњака у култури за области 
културних делатности за које се конкурс расписује.
Орган који расписује конкурс образује комисију схо-
дно специфичностима и потребама културних обла-
сти.
Комисија се формира на основу заједничких потреба 
у оквиру више или свих у правилнику наведених ку-
лтурних делатности.

Члан 7.

Комисија на првој седници бира председника коми-
сије, који координира рад Комисије и води седни це.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
Руководилац органа који је расписао конкурс одређује 
лице које обавља стручне и административно-техни-
чке послове за потребе комисије.
О раду комисије води се записник.
Комисија доноси одлуку која садржи списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.

Члан 8.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној 
интернет страни органа који расписује јавни конкурс, 
односно на званичној интернет страници града Леско-
вца, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења 
пријава, односно од дана истека Конкурса. 

Члан 9.

Сагласност на Одлуку Комисије о избору пројеката 
у области културе даје Градско веће Града Лесковца 
имајући при томе у виду усклађеност пројеката са до-
кументима од значаја за Град Лесковац.

Члан 10.

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
културу може закључивати уговоре о суфинансирању 
пројеката у култури и без јавног конкурса, ако се ради 
о изузетно значајном пројекту који није било могуће 
унапред планирати и уколико тај пројекат испуњава 
најмање три критеријума утврђена у члану 3. овог 
правилника, у складу са Законом о култури.

Члан 11.

Учесници конкурса који су добили средства, као и 
лица којима су одобрена средства на основу поједи-
начног давања, извештај о реализацији пројекта, са 
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пратећом документацијом, достављају органу који је 
доделио средства, а у складу са Законом о култури и 
закљученим уговором у року од 30 дана након реали-
зације пројекта, а најкасније до 31.јануара наредне 
го дине.
Орган који је расписао конкурс даје налог за исплату 
додељених средстава градској управи за финансије 
која исплаћује додељена средства по динамици утвр-
ђеној уговором.
Решењем о додели средстава може бити одређен исти 
или мањи износ средстава од оног који је тражен у 
појединачној конкурсној пријави.
Уколико је решењем о додели средстава за појединог 
корисника одређен мањи износ од оног који је тра-
жен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан 
је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим специ-
фикује намену средстава, а у складу са износом који 
му је решењем додељен.
Корисник средстава може ревидираним буџетом про-
јекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје 
или да умањи део програмских ставки, уважавајући 
природу пројекта за који су му одобрена средства .
Извештај из става 1. овог члана мора бити потписан од 
стране овлашћеног лица и оверен печатом, доста вљен 
на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације а који се објављује на зва ничној интернет 
страници органа који расписује ко нкурс, као и визуелни 
материјал у електронском обли ку.

Члан 12.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном прија вном 
обрасцу који је саставни део конкурсне докуме нтације, 
а који се објављује на званичној интернет стра ници 
органа који расписује конкурс.
Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2) детаљни опис пројекта;
3) детаљно разрађен буџет пројекта;
4) подаци о стручним, односно уметничким капа-

цитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
5) као и други документи наведени у тексту ко нку-

рса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве 
које нису у складу са условима јавног конкурса не ра-
зматрају се.

Неће се разматрати пројекти који не испуњавају сле-
де ће услове:
формалне услове за кандидовање пројекта (непотпуна, 
или нетачна документација) односно неусклађеност 
пројекта са свим захтевима из конкурса;
предлог пројекта је у одговарајућој форми, али 
недостају кључне информације и чињенице;
одговарајући капацитет подносиоца пројекта 
(остварени резултати рада из претходних година, 
материјална и кадровска опремљеност, стручност 
кадрова укључених у пројекат и др.) одрживост 
пројекта;
изводљивост пројекта (пројектних активности у 
оквиру предвиђеног временског периода);
обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други 
вид учешћа, односно обезбеђено суфинансирање 
пројеката из других извора; очигледна несразмера 
буџета пројекта и активности садржаних у пројекту, 
односно нереалан финансијски план за предложени 
прој екат;
није испоштован рок за достављање пројекта.
Једнократни пројекти који су већ подржани на претхо-
дним конкурсима органа који је расписао конкурс, неће 
се разматрати.

Члан 13.

Кориснику средстава који не достави у року извештај 
о реализацији пројекта у складу са чланом 11. овог 
пра вилника, орган који додељује средства упућује за-
хтев за повраћај средстава.
Повраћај средстава из става 1. овог члана врши се у 
року који је предвиђен уговором.
Информација о корисницима средстава који нису до-
ставили извештај о реализацији пројекта, односно ко ји 
нису извршили повраћај средстава, објављује се на зва-
ни чној интернет страници органа.
За кључени уговор је основ за праћење реализације 
финансираног или суфинансираног пројекта.

Члан 14.

За оцену пројекта према позитивним критеријумима 
користи се скала од 0 до 5 поена за сваки критеријум 
по јединачно. Сваки члан Комисије додељује бодове за 
сва ки од позитивних критеријума. Коначна оцена про-
јекта представља збир бодова свих чланова Комисије 
по дељених са бројем чланова Комисије.
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Члан 15.

Комисија доноси Одлуку руководећи се оценом пројекта 
на основу критеријума прописаних овим правилником. 
У случају да два или више пројекта добију исти број 
бодова, а расположива средства нису довољна за њи хо-
во финансирање, средства ће се доделити пројекту који, 
по оцени већине гласова присутних чланова Ко ми сије 
где кворум чине 3 члана од укупног броја, успе шније 
задовољава или помаже задовољењу једне од при-
оритетнијих потреба Града у делу културне про дукције. 

Члан 16.

Учесници на конкурсу из члана 6. став 1. овог пра-
вилника, уз пријаву и потребну документацију, по дно се 
пројекат који садржи:

- назив и опис пројекта (значај, место, време, начин 
реализације, очекиване резултате пројекта);

- податке о подносиоцу пројекта;
- податке о кориснику средстава (одобрена средства 

не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица);
- порески идентификациони број;
- документа о правном статусу;
- фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији 

за привредне регистре (АПР);
- финансијски план (преглед појединачних акти вно-

сти предвиђених пројектом са неопходним сре дствима 
за њихову реализацију и са специфи каци јом износа 
средстава из сопствених прихода и других изво ра);

- податке о одговорној особи за реализацију про је-
кта и коришћење средстава.

Члан 17.

Подносиоце изабраних пројеката орган јединице лока-
лне самоуправе који расписује конкурс, у року од 15 
дана од добијања сагласности Градског већа на одлуку 
Ко мисије, у писаној форми обавештава о њиховим 
правима и обавезама у реализацији одобреног пројекта.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца.

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о начину, критеријумима и мерилима 
за избор пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета града Лесковца број 110-
5/2015-05 од 03.04.2015.године, а који је донет уз са-
гласност Градског већа града Лесковца број 061-8/15-
II од 09.04.2015.године.

Број: 110-1/2017-05
У Лесковцу, 08.02.2017.године

НАЧЕЛНИК
Сузана Станковић Илић

БОЈНИК
38.
На основу члана 25 Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр.72/09, 81/09 - испр. 64/10-одлика УС, 
24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/2014 и 145/14), члана 67, 68, 69 и 
70 Правилника о садржини, начи ну и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
("Сл.гласник РС", бр. 64/2015), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 
83/14-др.закон и 101/16) и члана 24 Статута општине 
Бојник ("Сл.гла сник града Лесковца", бр.11/08, 23/08, 
03/09, 9/09, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине 

Бојник на седници одржаној 10.02.2017.године донела 
је:

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У 
НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ СА СТРАТЕШКОМ 
ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА

I

Доноси се План детаљне регулације за Агро-бизнис 
зону у насељу Косанчић.

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА



Страна 51 — Број 2SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA16. фебруар 2017.

II

Саставни део ове Одлукеје План детаљне регулације 
за Агро-бизнис зону у насељу Косанчић са прило-
зима, бр.06-8/15 од 08.02.2017.године, Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину пла-
на детаљне регулације за Агро-бизнис зону у насељу 
Косанчић и Извештај комисије за планове општине 
Бојник бр.2/2017-1 од 23.01.2017. године.

III

План детаљне регулације за Агро-бизнис зону у 
насељу Косанчић са прилозима, по усвајању и обја-
вљи вању биће доступан на интернет страни органа 

Ску пштине општине Бојник, односно доступан у Це-
нтра лни регистар планских докумената.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОЈНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
02 Број: 06-3-1/17 

Датум: 10.02.2017. године 
Трг слободе 2 

Б о ј н и к
ПРЕДСЕДНИК СО БОЈНИК 

Дејан Стојановић 
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Координате граничних тачака парцелације  
 
 
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
 
1. Катастарско топографски  план са границом плана..............................................1:2500 
2. Постојећа намена површина....................................................................................1:2500 
3. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем.............................1:2500 
4. План регулација површина јавне намене са аналитичко-геодетским 
елементима...........................................................................................................................1:2500 
5. Планирана намена површина са границом грађевинског подручја..............................1:2500 
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7. План  мреже и објеката комуналне инфраструктуре......................................................1:2500 
 
 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 
 

– Одлука о изради урбанистичког плана 
– Оверен топографски план „Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић“ 

размера 1:1000 
– Рани јавни увид 
– Стратешка процена утицаја плана  
– Услови и документација надлежних организација и институција 
– Средњорочни програм уређења јавног грађевинског земљишта и извори 

финансирања приоритетних радова на уређивању земљишта 
– Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим 

расправама о Плану  
– Одлука о усвајању плана 
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На основу члана 36. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 
"ИНФОПЛАН" д.о.о. - Аранђеловац издаје: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О одређивању Руководиоца радног тима – Одговорног урбанисте 
за израду: 

 
 

 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 

ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

одређујем: 
 
Марију Пауновић Милојевић, дипл.инж.арх. 

број лиценце: 200 0857 05 
 
 
 

 
Директор, 

 
                                                                                                    Драган Агатуновић   
                                                                              ___________________________ 
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ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ 

-  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО -  
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На основу члана 36. Закона о планирању и изградњи изгрдњи (''Службени гласник РС'' 
бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14) и члана 24. Статута општине Бојник („Службени гласник града Лесковца“, 
бр.11/08) и Одлуке о изради Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу 
Косанчић (бр. 06-8/15, од 16.10.2015.) ради се: 
 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ  
У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ 

 
 
 

План детаљне регулације за агро – бизнис зону у насељу Косанчић (у даљем тексту: 
План,План детаљне регулације - ПДР) састоји се из: 
 Текстуалног дела који садржи: 
– општи део, односно полазне основе плана, 
– плански део (правила уређења и правила грађења), 
– смернице за спровођење плана, 

 Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 
 Документационог дела 

Текстуални део плана садржи Полазне основе плана и Плански део који се објављује 
по доношењу планског документа. 

 
Овај документ израђен је у оквиру пројекта ''План детаљне регулације за агро-бизнис 

зону у насељу Косанчић'' у општини Бојник који финасирају Европска унија, Влада 
Швајцарске и Влада Србије преко програма Европски ПРОГРЕС. 

Садржај овог документа искључива је одговорност општине Бојник и на на који начин 
не представља ставове Европске уније и Владе Швајцарске. 
 
 

I. ОПШТИ  ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
Правни основ: 

- Закон о планирању и изгрдњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 
64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), 

- Одлукa о изради Плана детаљне регулације за агро – бизнис зону у насељу 
Консанчић, општина Бојник, бр. 06 – 8/2014, од 16.10.2015. 

 
Плански основ: 

- Просторни план општине Бојник („Службени гласник града Лесковца“, бр.29/11 и 
12/13) 

 
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Опис границе обухвата ПДР-а 
Граница Плана детаљне регулације почиње на тромеђи к.п. бр. 1537, 606 и 622(пут), па иде 
у смеру казаљке на сату пратећи границу к.п. бр. 1537, 632, 1311, 1312/1, изузима к.п. бр. 
1312/2, пресеца к.п. бр. 1524(пут), наставља ка југу границом к.п. бр. 1524 обухватајући 
планирану раскрсницу, па иде ка западу пратећи регулацију пута и границу к.п. бр. 1530,  
наилази на к.п. бр. 1555 чијом границом иде у дужини од око 250 метара, ломи се, сече к.п. 
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бр. 1555 и наставља ка северу границом к.п. бр .1536 у дужини од око 720 метара, ломи се, 
сече к.п. бр. 1536, па границом к.п. бр. 1537 стиже до тромеђе к.п. бр. 1537, 606 и 622(пут) 
одакле је опис и почео. 
 
Попис парцела у обухвату ПДР-а 
План обухвата следеће катастарске парцеле: целе к.п. бр. 635, 634, 633, 632, 1312/4, 1537, 
1530, 1311 и делове к.п. бр. 1536, 1555, 1524. 
Цео План налази се у К.О. Косанчић у општини Бојник. 
 
У случају неслагања горе наведеног описа границе обухвата Плана са графичким прилогом 
важи графички прилог бр.1 – Катастарско топографски план са границом плана. 
 
Површина Плана износи око 52 ha. 
 
 
3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Подлоге које су коришћене за израду Плана: 
1. Tопографски план „Агро-бизнис зона у насељу Косанчић“ размере 1 : 1000 
2. Скенирани Дигитални катастарски план за предметне парцеле  

 
Оцена раположивих полога 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у 
складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14). 
 
 
 
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и 
добијени од следећих надлежних организација и предузећа: 
 
табела бр 1: списак тражених и добијених услова: 

 
Услови Добијен Број услова 

Датум 
добијања 
услова 

1. "Електродистрибуција Лесковац" Да 22947/1 25.8.2016 

2. "Телеком Србија", извршна јединица Лесковац Да 7157-258438/2-
2016 1.8.2016 

3. Завод за заштиту природе Србије Да 020-1366/2 26.7.2016 
4. Републички хидрометеоролошки завод Да 922-3-89/2016 12.7.2016 
5. ЈКП "Јединство" Бојник Да 661/2016 8.7.2016 

6. 
"ЈУГОРОСГАЗ" Предузеће за изградњу 
гасоводних система, транспорт и промет 
природног гаса 

Да Н/И-252 8.7.2016 

7. Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије Да 6/3-09-

0129/2016-0002 20.7.2016 

8. ЈП "Електромрежа Србије" Да 01-2242/1 3.8.2016 
9. ЈВП "Србијаводе" Да 02-07-3479/2 14.7.2016 
10. Републички сеизмолочки завод Да 02-394/16 21.7.2016. 
11. Завод за заштиту споменика културе Ниш Да 792/2 13.07.2016. 

12. Министарство одбране, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру Да број 2147-4 12.8.2016. 
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Услови Добијен Број услова 
Датум 

добијања 
услова 

13. Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Нe   

14. ЈП „Путеви Србије“ Да 953-22683/16-1 22.11.2016. 
 
 
 
5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 
 
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОЈНИК (’’Сл. гласник града Лесковца’’ бр. 29/11 и 12/13) 
 
Из Просторног плана општине Бојник издвојене су смернице које се односе на планско 
подручје и које се као препорука и обавеза требају уградити и разрадити  Планом детељне 
регулације, (иновативни приступ пољопривреди - примена савремених технологија и 
европских стандарда), у циљу усмеравања развоја Општине Бојник. 
 

Варијанте и модели развоја 
Предлози изградње малих и средњих предузећа у агробизнису 

Развој малих и средњих предузећа у области агробизниса у oпштини Бојник треба да буде 
усмерен  према предлозима програма развоја малих и средњих предузећа у агробизнису и 
дати су по групама делатности. 

 
          Мала и средња предузећа у области прераде поврћа 
У преради поврћа постоје велике могућности за развој малих и средњих предузећа. Мала и 
средња предузећа могла би се оснивати са пословима у области технологије замрзавања и 
паковања свежег поврћа. Ту се пре свега мисли на ситна паковања (различитих тежина) у 
кесама или провидним фолијама, са еколошким подлошкама, за снабдевање домаћих и 
страних супер или хипермаркета који су сада  у развоју по Србији. 
У производњи и преради поврћа потребно је ићи на проширење асортимана.  
Индустријску прераду поврћа треба усмерити путем малих и средњих предузећа на 
прераду парадајза (сокови, кечапи, пелати, пасте), прераду кромпира (чипс, прах-пиреи, 
скроб, итд.), прераду цвекле и мркве (сокови), прераду рена (стругани и укишељени рен са 
различитим додацима) и пасуља, што подразумева промену у сортименту пасуља и 
производњу крупнозрног пасуља, од кога се може добити низ прерађевина, који су веома 
популарни у исхрани. 
Производња, дорада и паковање семена поврћа такође представља уносан посао и 
могућност за развој малих и средњих предузећа у кооперацији са домаћим или страним 
семенским произвођачима. Ова производња такође би била усмерена на домаће, али и 
страна тржишта. 
 

      Мала и средња предузећа у области прераде воћа и грожђа 
Делатност малих и средњих предузећа у производњи и преради воћа и грожђа у општини 
Бојник, треба да се креће у правцу: 

1. производње садног материјала - хектар расадника може да обезбеди производњу 
садница за заснивање нових 50 до 70 ha засада, 

2. интензивирања производње без проширивања капацитета воћњака и винограда, пре 
свега, изменом структуре воћарске производње, увођењем дефицитарних воћних 
врста и савременог сортимента, 

3. интензивирања производње у постојећим засадима и проширивања површина 
воћњака и винограда, 

4. улагања у мање објекте за производњу специфичних и специјалних прерађевина од 
воћа и грожђа,  

5. улагања у мање објекте за прераду нуз производа прерађивачке индустрије,  
6. улагања у објекте за производњу опреме за прераду, као и неопходне амбалаже за 

паковање воћа и грожђа и њихових прерађевина. 
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       Производња воћа и грожђа 

Високо интензивна воћарска производња поред високе профитабилности коју обезбеђује 
власнику, утиче непосредно на развој већег броја привредних грана и делатности. 
Захваљујући брзом развоју ове гране биљне производње упоредо се развијају: 

 индустрија пестицида, са врло широким спектром средстава за заштиту (фунгицида, 
инсектицида, бактерицида, хербицида и др.) 

 индустрија минералних ђубрива (простих, мешаних, са додатком микроелемената и 
др.) 

 индустријски капацитети за конзумирање и прераду воћа (сокови, компоти, џемови, 
ракије вина и др.) 

 складишни капацитети (хладњаче са обичном и контролисаном атмосфером и др.), 
стакленици и сл.  

 механизација (за основну и допунску обраду земљишта и заштиту воћака од болести 
и штеточина) 

 транспортна средства (за интерни, локални и међународни транспорт воћа) 
 индустрија разноврсне амбалаже (од дрвета, пластике, лима, стиропора и др.) 

 
Поред наведеног, воћке се могу гајити на местима где се друге врсте не могу са успехом 
гајити, а поред осталог и на стрмим теренима где испољавају антиеродивно дејство. 
Воћке улепшавају и "оздрављују" животни простор, ослобађајући кисеоник у атмосферу, а у 
неким случајевима значајно модификују климу одређених локалитета (у позитивном 
смислу). 
Дрво неких врста воћака (орах, кестен, трешња, шљива и др.) служи као изванредна 
сировина у дрвно-прерађивачкој индустрији, столарству и војној индустрији. 
Гајењем одређених врсти воћака у брдско планинском подручју спречава се миграција 
радно способног становништва из села у пренасељене градске средине. 
Воће и производа од воћа утичу на спољнотрговинску размену и стицање значајних 
девизних средстава. 
Поред наведеног, треба посебно обратити пажњу, и на чињенице: 

1) производња воћног и евентуално лозног садног материјала. Као споредна делатност 
може бити производња цвећа и дендролошког материјала; 

2) у примарној воћарској производњи при избору воћних врста предност дати 
дефицитарним воћним врстама: орах, лешник, бадем, бресква, кајсија, дуња, 
трешња и ситном воћу (јагода, купина, малина, рибизла); 

3) у производњи јабуке постепено смањивати учешће летњих сорти као и учешће сорти 
које се слабије чувају у хладњачама; уводити сорте са зеленом бојом покожице и 
индустријске сорте за производњу пектина;  

4) у производњи вишње треба бити обазривији у погледу потребе за даљим 
проширивањем капацитета, пре свега, због стагнације или чак опадања цене вишње 
на западном тржишту; 

5) у производњи крушке због проблема са пласманом летњих сорти, предност дати 
сортама за специјалне видове прераде (ракије вилијамовке итд.); 

6) у производњи брескве уводити средње и касне сорте, односно сорте што касније 
епохе пристизања, као и индустријске сорте; 

7) у виноградарској производњи форсирати стоне сорте што раније или што касније 
епохе пристизања. 

 
Специјални програми малих и средњих предузећа  

Мала и средња предузећа подручја Општине Бојник, посебно место могу имати у развоју 
посебних програма, базираних на специфичним сировинама. Ово се односи на производњу 
и прераду лековитог и ароматичног биља. На основу производње камилице, кантариона, 
нане, менте, коприве, зове, багрема, шипурка, глога, липе, коријандера и других, могуће је 
оснивати мала и средња предузећа за сушење и паковање ових производа, за производњу 
биљних чајева и за производњу етеричних уља за потребе хемијске индустрије и 
фармације.  
Производња и прерада (сушење и топла прерада) печурки (шампињона и буковаче), који су 
дефицитарни на нашем тржишту су такође профитабилни програми.  
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Производња хумуса за хортикултуру, као и производња цвећа и украсног биља такође има 
перспективе на домаћем и страном тржишту.  
Производња и прерада меда и пчеларских производа (млеч, полен) имали би пласман за 
потребе фармације и козметичке индустрије у земљи и иностранству, као и за непосредну 
потрошњу.  
 
 Правци развоја 
Општина Бојник има одређене природне и створене потенцијале који се у будућности могу 
у знатно већој мери (површини) и са истим интензитетом користити. Активирањем, 
проширивањем и интезивирањем коришћења тих потенцијала може се очекивати и знатно 
бржи економски развој општине Бојник. 
  

Глобални правци развоја су следећи: 
 праћење токова са сврхом реалног тржишног опорезивања (са акцентом делатности 
локалне заједнице које  се помера од планирања ка праћењу); 

 обим интервенције локалне заједнице (интервенција само у сегментима који су 
неопходни са становишта ширих интереса); 

 трансформација процеса урбанистичког планирања и начина коришћења земљишта. 
 

Основни правци развоја су следећи: 
 Стратешко одређивање просторног размештаја становништва и рационалније 
коришћење расположивих површина грађевинског земљишта; 

 Грађевинско земљиште се мора користити у складу са прописаном наменом на 
рационалан начин и за њега везати индикаторе његовог коришћења који су исказани 
кроз површину, густину, проценат искоришћености;  

 Експанзија и развој, као и потреба за већом ефикасношћу и профитом представља 
одличан подстицај за стално осавремењивање и усавршавање метода и процедура и 
ажурирање података и информација; 

 Избегавање уништавања зеленог појаса, што доводи до економске неефективности у 
коришћењу и запостављање површина унутар општине и неулагање средстава у њих; 

 У изградњи треба пратити и максимално користити микроклиматске и створене услове 
на терену; 

 Посредовање специјализованих служби у пословима трансакције  
 
 Планирано решење  
Пољопривреда, развој и уређење руралних подручја, би била успешнија бољим и 
организованијим коришћењем ресурса, на начелима одрживог развоја и одговарајућим 
повезивањем и пласманом на широј регионалној основи. Стварањем услова за развој, 
прилагођавањем општинске пољопривреде и пољопривредних произвођача, неопходна је 
заштита и унапређење пољопривреде и села на простору општине. 
То се може постићи: 
 Чувањем површина и плодности пољопривредног земљишта поштујући основна начела 

одрживог развоја, коришћења, уређења и управљања над пољопривредним 
земљиштем (пољопривредно земљиште од I до IV катастарске класе може се само у 
изузетним случајевима предвидети за друге намене, док се оранице под V и VI 
катастарском класом могу пренаменити у шумско земљиште), повећање величине 
пољопривредних газдинстава и унапређење тржишта земљишта. 

 Коришћењем природних ресурса (воде, земљишта, ваздуха ...), као и повећањем 
вредности пољопривредног земљишта, створити услове за производњу здраве хране и 
других пољопривредних производа за домаћа и страна тржишта. 

 Уређењем и побољшањем животних, радних и производних услова на селу као и 
интегралног развоја руралног простора. 

 Стварањем тржишно усмерених и привредно оправданих индивидуалних 
пољопривредних газдинстава. 

 Повећање дохотка пољопривредних произвођача, производње и квалитета и 
снижавање трошкова производње. 

Све ово напред наведено је у настојању неугрожавања, заштите и очувања животне 
средине и руралних система. 
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Треба настојати на укрупњавању поседа пољопривредног домаћинстава, кооперацији и 
удруживању у прихватљиве облике задруга, едукацијом носиоца газдинстава, доступности 
свих служби за адекватну помоћ на стварању препознатљивих производа, као и њиховој 
промоцији на другим тржиштима. 
Треба водити рачуна о начину коришћења земљишта на основу потенцијалних структура, 
са тежњом ка одрживости природних и створених ресурса. 
Потребно је формирати системе заштите, коришћења и унапређења функције 
пољопривредног земљишта (привредне, културне, природне, и еколошке) на нивоу 
општине Бојник. 
Успоставити економске, техничко-технолошке, организационе и еколошке услове за 
рурални развој. 
Побољшати квалитет производње, као и понуду и пласман пољопривредних производа на 
европском тржишту.  
Развој пољопривреде - руралних подручја, подразумева активирање и оптимално 
коришћење производних ресурса пољопривреде и других актера унутар руралног система. 
Рурално подручје обухвата - интегрише више просторних функција почев од производних, 
социјалних и културних простора и јачање економске моћи пољопривредних газдинстава и 
њиховог сврсисходног укључивања у тржишне услове привређивања.  
Ненарушавањем природних ресурса, свеобухватни развој руралних простора, може се 
остварити само квалитетним променама у оквирима руралних система. То се може постићи 
одговарајућом комбинацијом фактора као што су: природни ресурси, демографски процеси, 
саобраћајна и друга инфра и супраструктурна повезаност. 
 
Коришћење пољопривредног земљишта иде у правцу заустављања процеса деградације 
земљишта, прилагођавањем намена основним карактеристикама природних ресурса, тј. 
селективно враћање земљишта шумским површинама. Намена површина Просторног 
плана подручја инфраструктурних коридора на простору општине Бојниксе може планирати 
на рачун смањења пољопривредних површина. Планирати ограничење смањења 
пољопривредних површина на рачун других намена, а простор за ширење тих намена 
треба тражити у рационалнијем коришћењу садашњих површина, згушњавањем 
насељености, уз побољшавање стамбеног окружења, очување садржаја унутар општине и 
насеља, пренаменом површина које су се раније користиле за индустрију. 
 
Грађевинско земљиште се приводи намени изградњом објеката или извођењем других 
радова у складу са прописима о планирању и уређењу простора , његова тржишна цена је 
предуслов за рационално коришћење и економски ефикасну алокацију, а сама 
пропорцијалност тржишне цене грађевинског земљишта  и профитабилности у 
експлоатацији зависи од планиране намене, створених услова по питању уређења и 
тражње за изграђеним простором ( стамбеним, пословним). 
 
У односу на просторно – функционалну различитост одређених делова насеља, вредност 
земљишта  се сходно очекиване намене и тражње повећава и утиче на тржиште земљишта. 
Капитални добици настају код промене намене земљишта. Инвестиције у урбану 
инфраструктуру утичу на стварање пораста агрегиране вредности земљишта у градовима. 
Друштвено – економски развој  доводи до раста потреба развоја и тражње грађевинског 
земљишта. Стопа повећања варира у зависности од обима претварања пољопривредног у 
грађевинско земљиште. Динамичан привредни и урбани раст огледа се преко упоредног 
кретања цене земљишта, цена потрошача и кретање доходка на 1 становника. Цене 
земљишта формирају се под утицајем бројних фактора, међу којима су најважнији: промене 
у урбаној економији, пораст животног стандарда, макроекономски фактори као што су 
економски развој земље и нузпродукт привредног развоја. 

 
6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Подручје Плана детањне регулације за агро – бизнис зону у  насељу Косанчић налази се у 
северном делу насеља Косанчић општине Бојник. Подручје плана је претежно равничарско. 
Обухваћене катастарске парцеле су II и III катастарске класе и самим тим пољопривредно 
земљиште је погодно за развој воћарства и повртарства, што је и један од основних 
циљева општине Бојник. 
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Природни услови 
 
Геосаобраћајни положај 

Територија општине Бојник налази се у Јабланничком округу у сливу Пусте реке и испод 
Радан планине. Општина Бојник заузима површину од 264 км2. Географски положај и 
природна конфигурација простора општине су специфични. Бојник се налази ван 
најзначајнијих магистралних саобраћајница, али чини природну везу северозападног дела 
лесковачке котлине са општинама Лесковац, Лебане и Медвеђа. Већи део територије 
општине је брдско-планинско подручје што је неповољно утицало на формирање насеља. 

 
Педолошке карактеристике 

Највреднији ресурс општине Бојник је пољопривредно земљиште са квалитетним 
педолошким својствима. Пољопривредно земљиште заузима 74,4% територије општине. У 
оквиру општине регистрована су три налазишта опекарске глине. Идентификовани али 
недовољно истражени и лабораторијски испитани су налазишта бетонске глине и украсног 
камена, који према извршеним анализама, задовољавају разноврсне потребе у 
грађевинарству. 

 
Климатске карактеристике 

У оквиру Јабланичког округа као основни тип доминира умерено континуална клима. 
Разноврсност рељефа ствара различите локалне разлике у карактеру климатских услова  
па је у котлинама заступљена блажа – жупска клима, а на вишим планинским врховима  
изнад 14000 мнв планински – субпланински тип климе.  Лета су умерено до врло топла, док 
су зиме умерено хладне. Јесен је топлија од пролећа. 

 
Температура ваздуха 

Годишње падавине су у просеку од 600 до 700мм са просечном температуром од 11 
степени у низијама до 6 степени у планинским пределима. Најхладнији месец у 
Јабланичком округу је јануар месец са просечном температуром од -5 степени а најтоплији 
су јули и август са просечном максималном температуром од 28 степени. Апсолутни 
температурни максимум је јула месеца са 40,9°C и августа 38,4°C. Апсолутни минимум је 
јануара и износи -30,5°C. 
 

Снежни покривач 
Снежни покривац у Јабланичком округу се може формирати од новембра до марта. Највећи 
број дана са снежним покривачем има у јануару.  

 
Ветрови 

Територија Јабланичког округа где спада и Бојник је умерено ветровита. Најчешћи ветар је 
северац који у току зиме дува и снижава температуру за неколико степени.Највећа брзина 
северца је 3m/s. Чест ветар је развигорац – топли јужни ветар који дува у марту. По 
учесталости следе северозападни, југоисточни и југозападни ветар. Највеће брзине ветрова 
су у марту, а најмање од јула до септембра.  

  
6.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ГРАДЊЕ 

 
У планском обухвату површине од 52,05 ha пољопривредно земљиште заузима површину 
од 33,26 ha и налази се на кп. бр. 635 и 632 КО Косанчић. Поменуте парцеле су у 
власништву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У ранијем периоду 
земљиште се користило као аеродром, али према подацима од стране општинске управе и 
према смерницама ППО Бојник  не планира се поновно активирање аеродрома. Између 
ових парцела налази се пут на кп. бр. 634 КО Косанчић која је такође у власништву 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

На катастарским парцела. бр. 633 и 1312/1 КО Косанчић налази се неуређено зеленило на 
површини од 15,95 ha. Парцеле су у власништву месне заједнице. Пут који се налази 
између ових парцела налази се на кп. бр. 1311 КО Косанчић  која је у власништву општине 
Бојник. 
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Дуж границе плана са јужне, западне и северне стране налази се пут на кп.бр. 1530, 1536, 
1537 КО Косанчић. Парцеле су власништву општине Бојник. Укупна површина пута – 
саобраћајница у оквиру плана заузима површину од 2,84 ha. 

План обухвата и део парцеле државног пута II A реда број 225,  Бојник – Брестовац како би 
се плански дефинисала раконструкција постојећег укључења локалног пута на парцели бр. 
1530 са државним путем. 

 
Табела 2. Биланс постојеће површине по намени 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОСТОЈЕЋЕ  
НАМЕНА 

ha % 
Пољопривредно земљиште 33,26 63,90 
Неуређено зеленило 15,95 30,64 
Саобраћајница 2,84 5,46 

УКУПНО 52,05 100 
 
7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
У складу са смерницама Просторног плана општине Бојник, дефинисан је концепт планског 
решења Плана детаљне регулације агро – бизнис зоне у насељу Косанчић. 
Обухват плана агро – бизнис зоне у постојећем стању већим делом заузима 
пољопривредно земљиште. У оквиру плана планирано је формирање агро – бизнис зоне, а 
самим тим и развој пољопривреде на подручју Бојника. 
 
Израда плана има за циљ унапређење пољопривредне производње са максималним 
искоришћењем природних потенцијала. Планира се формирање и уређење  
пољопривредне, полу – прерађивачке и прерађивачке зоне. Целине се формирају са 
циљем очувања пољопривредних површина уз оживљавање привредних активности, пре 
свега пратеће пољопривредне производње, са малим и средњим производно – пословним 
капацитетима. 

 
 

II. ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 
Од укупне површине Плана која износи 52,05 hа, планирано је грађевинско подручје на 
површини од 23,04 ha, односно 44,27%.  
У односу на постојеће стање, односно постојећи начин коришћења земљишта, грађевинско 
подручје се увећава за 20,20 ha. 
У оквиру грађевинског подручја  површине јавних намена су на 3,80 hа, површине  
земљишта намењеног за остале намене 19,24 hа, а површине ван грађевинског подручја су 
29,01 hа. 
Преовладајућа намена на простору обухвата плана су површине намењене пољопривреди 
и развоју малих и средњих производно – пословних капацитета. 
 
 
1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 
Укупна површина грађевинског подручја износи 23.04 ha,од чега су површине јавне намене 
3,80 ha а површине осталих намена 19,24 ha. 
 
 
1.2. ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
Земљиште ван грађевинског подручја је пољопривредно земљиште које заузима површину 
од 29,01 ha.  
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Ван дефинисаног грађевинског подручја насеља су и делови саобраћејница које су у 
функцији приступа пољопривредним повринама. Ове саобраћајнице су грађевинско 
земљиште и билансиране су као грађевинско земљиште јавне намене. 
 
 
1.3.  БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА 

 
Табела 3. Биланс планираних намена површина 

НАМЕНА ПРОСТОРА 
ПЛАНИРАНА  
ПОВРШИНА 

ha % 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајнице 3,78 7,26 
Инфраструктурни објекти 0,02 0,04 

Укупно 3,80 7,30 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
Прерађивачка зона 11,57 22,23 
Полу – прерађивачка зона 7,67 14,74 

Укупно 19,24 41,52 
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 23,04 44,27 

Пољопривредно земљиште 29,01 55,73 
Укупно 29,01 55,73 

УКУПНО ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 29,01 55,73 
ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 52,05 100 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 
 
На основу анализе постојећих намена и процене развоја, узимајући у обзир ограничења, 
просторне могућности планирања саобраћаја и комуналне инфраструктуре, простор 
обухваћен Планом подељен је на три просторне зоне. 

 
Зона I – пољопривредна зона 
Зона II – прерађивачка зона 
Зона III – полу – прерађивачка зона 
 
Зона I - Пољопривредна зона (29,01 ha) 

Пољопривредна зона планира се у северном и западном делу Плана и обухвата следеће 
катастарске парцеле: 632 и део 635. У овој зони пранирани су засади различитих врста 
воћа и поврћа који би се даље прерађивали и припремали за даљу дистрибуцију. 

 
Зона II - Прерађивачка зона (11,57 ha) 

Површина прерађивачке зоне планира се у источном и северном делу Плана и обухвата 
катастарску парцелу 1312/1 и део 633. У оквиру ове зоне планирана је изградња објеката за 
прихватање и индустријску прераду воћа и поврћа произведеног у пољопривредној зони, 
али и са ширег подручја. 

 
Зона III - Полу – прерађивачка зона (7,67 ha) 

Полу – прерађивачка зона предвиђа се у југозападном и централном делу Плана и 
обухвата део катастарске парцеле број 633 К.О. Косанчић. Ова зона може да садржи 
прихватно – дистрибутивне капацитете за пољопривредне производе, објекте за чување, 
сушење и паковање воћа и поврћа. 
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2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Површине јавне намене планиране су за изградњу саобраћајница, саобраћајних површина 
и трагостаница. 
Граница површина јавне намене је дефинисана линијама и луковима (регулациона линија). 
Линија је дефинисана тачкама за које су дате координате, а лук је дефинисан са две тачке 
(координате на почетку и крају лука) и радијусом који је приказан на графичком прилогу бр. 
4. ” План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима“. 
 
Планиране површине јавних намена су пописане по парцелама јавне намене (у даљем 
тексту П.Ј.Н.). 

 
Саобраћајне површине: 
ПЈН 1: к.п. бр. 1537(цела) и 632 (део) 
ПЈН 2: к.п. бр. 635(део) и 1536(део) 
ПЈН 3: к.п. бр. 1555(део) и 635(део) 
ПЈН 4: к.п. бр. 1530(цела), 1524(део), 1313(део) 1311(део), 1312/1(део), 633(део) 
ПЈН 5: к.п. бр. 633(део), 632(део) 
ПЈН 6: к.п. бр. 634(цела), 632(део) и 635(део), 633(део) 
ПЈН 7: к.п. бр. 1312/1(део),  633(део), 632(део) и 1311(део) 
Све наведене катастарске парцеле налазе се у КО Косанчић. 
 
Комунални објекти: 
ПЈН 8: к.п. бр. 1312(део) 
ПЈН 9: к.п. бр. 1312(део) 

Све наведене катастарске парцеле налазе се у КО Косанчић. 
 
У случају неслагања текстуалног и графичког дела, важи графички прилог бр.4. „План 
регулације површина јавне намене  са аналитичко-геодетским елементима“. 
 

2.2.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Циљ планског  решења је да се дефинишу јавне саобраћајне површине које би уредиле 
постојеће стање,  омогућиле приступ свим парцелама и створиле могућност за постављање 
све потребне инфрастуктуре. 
 

 Правила уређења 
Кроз планско подручје пролази на државни пут II А реда број 225 Гаџин Хан - Брестовац - 
Бојник - Лебане  од км 29+381 до км 29+018,  деоница 22502. Прикључак око км 29+381, је 
постојећи, са издвојеном путном парцелом, док новопланираних прикључака нема. Такође, 
постоји прикључак на државни пут са бензинске станице, иако је ван границе плана 
предлаже се његово укидање. 
 
У посматраном планском подручју постојеће саобраћајне површине су неасфалтиране и 
користе се као локални приступни и пољопривредни путеви.  
Овим планом се планира изградња саобраћајница на траси постојећих путева и делом на 
новопланираној траси. Дужина саобраћајница на постојећој траси је укупно L=2945,30 m 
(С1, С4, С5, С6, С7, С8) и нова саобраћајница у дужини од око L=608,61 m (С2 и С3). 
 
Категоризација уличне мреже извршена је на основу функционалних и физичких 
карактеристика саобраћајница и структуре саобраћајних токова на њима. Сходно категорији 
дефинише се профил, геометрија и континуитет саобраћајница. 
 

Насељска путна мрежа  подељена је  у три категорије: 
1. Саобраћајница првог реда – С1 
2. Саобраћајнице другог реда – С2, С3, С4 и С5 
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3. Саобраћајнице трећег реда – С5, С6, С7 и С8 

 
Насељска саобраћајница првог реда, је саобраћајница највишег реда и представља 
наставак саобраћјнице истог ранга из Просторног плана општине Бојник насеља Косанчић. 
Овом саобраћајницом је омогућена одлична веза читаве агро-бизнис зоне са регионом, 
због прикључка на  државног пута II А реда број 225 (225 Гаџин Хан - Брестовац - Бојник - 
Лебане). Планирана ширина коловоза ове саобраћајнице је 7 m. Са северне стране 
коловоза планиран је канал у ширини од 1,5 m за прикупљање површинских вода, а затим 
појас заштитног путног зеленила у ширини од 3 m, затим тротоар у ширини од 1,5 m. Са 
јужне стране је планиран тротор у ширини од 2 m.  
Завршни слој коловозне конструкције је асфалт. 
Приступ парцелама са ове саобраћајнице се остварује  преко канала за одводњавање, 
зеленила и тротоара. На делу приступа, у максималној ширини од 3,5 m, канал за 
одводњавање се зацевљује, део путног зеленила се може поплочати или асфалтирати, а 
на тротоарима се изводе оборени ивичњаци.. 
 
Насељске саобраћајнице другог ранга  у оквиру овог  Плана планиране су за потребе 
прерађивачке и полупрерађивачке зоне. Њима се обезбеђују приступ парцелама и 
коридори за постављање инсталација до крајњих корисника. Планирана ширина коловоза 
ове саобраћајнице је 6 m плус обострани тротоари по 1,5 m, сем саобраћајнице С5, чија је 
ширина коловоза 6 m плус једнострани тротоар ширине 1,5 m. 
Завршни слој коловозне конструкције је асфалт. 
 
Саобраћајнице трећег ранга обезбеђују приступ пољопривредној зони. Планирају се са 
ширином коловоза од 6 m. Завршни слој коловозне конструкције је туцаник. По потреби се 
ове улице могу и асфалтирати. 
 
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих 
саобраћајница. Тротоари су  постављени уз границу регулације.  Планирају се са 
минималном ширином од 1,5 m. Тротоари су бетонски или поплочани али могу бити и са 
другачијом обрадом. Они се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од 
осталих видова моторног саобраћаја.  
 
Паркирање возила се одвија на парцели власника, односно корисника, према правилима 
за одређивање броја паркинг места било на отвореном или у објекту гараже.  
 
Нормативи за одређивање минимално потребног броја паркинг места: 

 Прерађивачка зона        
 1 ПМ на 400 m² БРГП магацинских хала  
 1 ПМ на 70 m² НГП административног или пословног простора 
 Полу-прерађивачка зона 
 1 ПМ на 350 m² БРГП магацинских хала 
 1 ПМ на 100 m² НГП административног или пословног простора 

 
 Правила грађења 

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу 
катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске 
парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја 
саобраћајнице. 
 
Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином 
намењеном моторном саобраћају.  У појасу регулације  улица смешта се и сва потребна 
инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну 
инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних 
капацитета и међусобна ограничења. 
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Саобраћајна инфраструктура се пројектује, гради, реконструише и одржава у складу са 
Законом о јавним путевима („Службени гласник“ РС 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), 
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр.  50/11), 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист 
СРЈ“, бр. 8/95), Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник 
РС“, бр. 19/12) као и другим законским, подзаконским и другим актима који регулишу ову 
област, односно важећи технички нормативи који регулишу област изградње, одржавања, 
заштите и реконстрикције јавних путева.  
 
Сва решења треба да су у сагласности са поглављем VI. Посебни услови изградње и 
реконструкције јавних путева  Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике 
Србије”, бр.101/2005) 
Планиране интервенције предвидети на следећи начин: 
– Деонице предвиђене за реконструкцију у смислу побољшања протока и повећања 

капацитета саобраћајница предвидети у складу са чланом 78. Закона о јавним 
путевима(шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за 
паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе, 
пешачке стазе и сл.) 

– Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 37. и 69. 
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр.101/2005) 

– Саобраћајни прикључци морају бити планиарани (изведени) управно на државни пут, 
са ширином коловоза приступног пута и коловозном конструкцијом у скаду са Законом 
о јавним путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр.101/2005) и важећим 
стандардима и прописима. 

– На државним путевима ограничити прикључке са левим скретањима (само типа улив-
излив) 

– У складу са чланом 33. Закона о јавним путевима на местима укрштаја(прикључци, 
раскрснице) неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу са 
прописима 

– Постојеће саобраћајне прикључке који се налазе на удаљености која не обезбеђује 
проток саобраћаја на главном правцу у складу са рангом пута и угрожавају безбедност 
саобраћаја, укинути и повезати путем сервисних или  ободних саобраћајница на 
државне путеве. 

 
Приликом планирања и пројектовања саобраћајних прикључака на државни пут треба 
водити рачуна о следећем : 

o Обезбедити зоне потребне прегледности; 
o  Планирати број возила који ће користити предложене саобраћајне прикључке (на 
основу којих ће се утврдити потреба за евентуалним додатним саобраћајним тракама 
за улив/излив и лева скретања); 
o  Полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова 
меродавних возила који ће користити саобраћајни прикључак; 
o  Укрштај мора бити изведен под правим углом; 
o  Рачунску  брзину на путу; 
o Ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 6.6 m (са ивичном 
траком) 6м(са ивичњаком)  и дужине 40 m; 
o Сагледати евентуалну могућност са додатном саобраћајном траком за лева скретања 
са предметних државних путева; 
o Са даљином прегледности од минимално 120 m; 
o Са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај(осовинско оптерећење је најмање 
11.5т по осовини); 
o Адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање 
са системом одводњавања предметног пута; 
o Коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38. 
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр.101/2005). 
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Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у 
складу са Законом о јавним путевима („Сл. Гл. РС“, број 101/05) и Правилником о 
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти 
и други елементи јавног пута („Сл. Гл. РС“, број 50/2011). 
 
– Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на 

основу члана 28., 29. и 30. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике 
Србије”, бр.101/2005), уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на 
објектима који су у надлежности  ЈП “Путеви Србије”   

– Изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих 
просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. У појасу контролисане 
градње забрањено је отварање рудника , каменолома и депонија отпада и смећа, члан 
30. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Репулике Србије”, бр.101/2005) 

– Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 40 метара од 
ивице земљишног појаса аутопута, 20,00 m од ивице земљишног појаса државног пута 
првог реда и 10m од ивице земљишног појаса државног пута другог реда, уз 
обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном 
путном правцу.  

– Предвидети и сачувати коридор за реконструкцију, односно двострано проширење 
коловоза државних путева другог реда на минимум 7.10m(без издигнутих ивичњака), 
односно6.5m (са издигнутим ивичњацима) 

– Обавеза надлежне општинске управе је да реши имовинско- правне односе и преузме 
трошкове изградње нових деоница државних путева(обилазница), раскрсница и 
прикључака који се предлажу планским решењем. 

– За нове трасе државних путева и реконструисане раскрснице земљишни појас(путну 
парцелу) рачунати минимум 1m од крајње тачке попречног профила новопланиране 
трасе плус 3m планирати простор за постојеће и планиране инсталације, укупно 4m 
обострано. 

 
Генерална  нивелација  нових  спроводи се  тако да се  прате услови  на терену , водећи 
рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови евакуације атмосферских вода и 
заштите од површинских. 
 
Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне 
конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од 115 KN или ако општина 
донесе такву одлуку за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре при 
производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким нормативима и стандардима.  
Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране.  
Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не 
угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку. Знаци 
се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.  
Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно 
одржава.  
Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што 
се доказује атестима.  
Коловоз на правцу државног пута је према пројекту државног пута односно као и ван 
насеља.  
Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на правцу државног пута је у власништву ЈП 
Путеви Србије. 
Све измене у профилу, режиму и семафоризацији на улици којом је и правац државног пута 
могу се планирати и изводити само уз сагласност ЈП Путеви Србије.  
 
Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешакa који не могу бити мање 
ширине од 1.5 m.  
Постављају са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у 
односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или 
20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врст производа.  
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На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, жардињере, 
запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком Скупштине града УЕ или посебним 
пројектом.  
Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2.5 m или више.  
На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и 
техничким нормативима.  
При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати 
минимално 0.90 m између покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз 
инвалидских колица.  
На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне 
ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно и видно 
обележена.  
 
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. Став 2. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник ПС“, број 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга 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. 
 
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро 
путеви-својина Републике Србије, и нас којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као 
корисник, или је ЈП „Путеви Србије“, Београд правни следбеник корисника. 
 
 Општи услови за постављање инсталација: 

- Предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу 
додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње 
додатних раскрсница, 

- Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 
инсталацијама поред и испод предметних путева. 

 
 Услови за укрштање инсталација са путем: 

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа 
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречних 
профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m 
са сваке стране, 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза 
до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m, 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,00 m. 

- Приликом постављања подземних инсталација водити рачуна о томе да се 
стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од 
спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 
7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим 
температурним условима. 
 

 Услови за паралелно вођење инсталација са путем: 
- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке 

попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за 
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

- Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или 
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта. 
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2.2.2. Комунална инфраструктура 
 
Водоснабдевање 
 

 Постојеће стање 
 Простор обухваћен израдом плана детаљне регулације је део села Косанчић, који се 
налази у североисточном делу општине Бојник, који је био коришћен од стране Војске 
Србије као војни аеродром. Из тих разлога није обухваћен просторним планом јединице 
локалне самоуправе општине Бојник. На овом простору не постоји изграђена водоводна ни 
канализациона инфраструктура.  
 

 Планирано стање 
  Планом детаљне регулације предвиђена је изградња комуналне инфраструктуре на 
поменутом простору.  
 
 Планирана је изградња водоводне мреже која ће покрити простор обухваћен планом. 
Планирати полагање водоводне мреже у појасу регулације новопројектованих 
саобраћајница која би била изграђена од полиетиленских цеви минималног пречника Ø 110 
mm. Просторним планом ЈЛС Бојник 2025. предвиђена је изградња магистралног цевовода, 
на који де се са северне стране прикључује прстен у који су повезана насеља Зелетово, 
Кацабаћ, Косанчић, Ђуковац, Граница, Горње и Доње Коњувце, Дубрава, Обилић . Остали 
основни објекти водоснабдевања општине чине планирани резервоари, црпне станице и 
објекти за контролу квалита воде (станица за дохлорисање). На поменути магистрални 
водовод прикључити водовод са подручја обухваћени ПДР-ом. 
 
С обзиром на нивелационе карактеристике терена, цео простор обухваћен Планом 
детаљне регулације, припадао би једној висинској зони (коте терена се крећу од 239 мнм до 
260мнм).  
 
У склопу водоводне мреже планирати постављање хидраната, чије међусобно растојање 
не сме бити веће од 80 метара. Приликом изградњена одговарајућим местима планирати 
постављене неопходне водоводне арматуре (секторски вентили, ваздушни вентили, муљни 
испусти итд.). 
 
Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на 
поштовању зона санитарне заштите и рационалном коришћењу водних ресурса, као и 
минималним губицима на дистрибутивној мрежи.  
 
Положај планиране водоводне мреже дат је у графичком прилогу број 7  “План мрежа и 
објеката комуналне инфраструктуре“ у Р 1:2500. 

 
Правила уређења и правила грађења 

 
- Израдити техничку документацију за изградњу нових цевовода уз планиране 

саобраћајнице; 
- Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати полиетиленске цеви;  
- Приликом изградње нових цевовода обавезна је уградња  противпожарних 

хидраната Ø80mm, а у складу са важећим прописима; 
- Новопројектована мрежа треба да буде прстенаста, са избегавањем слепих 

огранака   
- Минимални пречник нових цевовода је Ø90mm (Ø80mm унутрашњи пречник 

цеви)  
- Трасу нових водоводних цевовода пројектовати уз саобраћајнице изван коловоза 

по правилу на удаљености од 0,50 m од спољне ивице тротоара ка осовини 
саобраћајнице; 
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- Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0 m од коте терена до горње 

површине цеви, због дубине мржњења и саобраћајног оптерећења; 
- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних 

каблова при укрштању; 
- Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача; 
- Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег 

функционисања и лакшег одржавања; 
- Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и 

изнад цеви; 
- У случају укрштања са саобраћајницама и водотоцима водоводне инсталације 

морају бити у заштитној челичној цеви, висина надслоја изнад горње површине 
заштитне цеви до коте нивелете саобраћајнице, односно дна регулисаног 
водотока треба да је минимално 0,8м, а 1,5м до дна нерегулисаног водотока. У 
случају укрштања хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба 
прибавити посебна водна акта; 

- Спречити негативне утицаје на квалитет воде  стриктним поштовањем 
Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања; 

- Изградња објеката у појасу заштите цевовода  одређује се посебним условима 
надлежног предузећа ЈКП „Јединство“ Бојник;  

- Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у 
складу са Законом о планирању и изградњи, а према условима ЈКП „Јединство“ 
Бојник. 
 

Фекална канализација 
 

 Постојеће стање 
 Унутар подручја обухваћеним планом не постоји изграђена јавна канализациона мрежа, па 
је потребно њено пројектовање и изградња у оквиру површина јавне намене предвиђене за 
саобраћај. До изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне 
септичке јаме. Због санитрарних и еколошких разлога, овај начин одвођења отпадних вода 
је привремен, а изградња септичких јама се дозвољава до завршетка изградње јавне 
канализације.  
 

 Планирано стање 
Одвођење отпадних вода подручја обухваћених ПДР-ом планирати као сепарациони 
систем; отпадне воде ће се оријентисати према магистралном канализационом систему 
који је предвиђен просторним планом ЈЛС Бојник, а простире се дуж државног пута IIA реда 
бр. 225 од Бојника до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода. Изградња 
канализационе мреже отпадних вода планира се у свим постојећим и новопланираним 
улицама. 
 
Планирана канализација била би изграђена од профила Ø 200 mm или већег, зависно од 
потребног капацитета. За фекалну канализацију насеља Косанчић планиране су цеви од 
пластичних материјала (ПВЦ, ПЕ или сличне), а њихова класа (отпорност на механичке 
утицаје) је условљена начином уградње и теменим оптерећењима. У случају да отпадне 
воде од потрошача садрже масти, уља или било какве штетне материје, обавезно је такве 
воде третирати пре упуштања у канализацију. Технолошке отпадне воде које се упуштају у 
јавну канализацију, са аспекта квалиета морају испуњавати услове прописане 
одговарајућом градском одлуком, тако да својим квалитетом не могу да угрозе квалитет 
отицаја у колекторима фекалне канализације, као и биолошке процесе на ППОВ. Генерално 
се у јавну канализацију прихватају воде квалитета комуналних отпадних вода.  
До изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне септичке 
јаме, које се морају редовно празнити и одржавати. 
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком прилогу број 7  
“План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“ у Р 1:2500. 
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Правила уређења и правила грађења 
 
- Потребно је израдити техничку документацију за изградњу канализације 

отпадних вода; 
- Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини постојећих и планираних 

саобраћајница 
- Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø200 mm. 
- Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,5%, а биће 

одређен кроз техничку документацију, зависно од цевног материјала и пречника 
канала; 

- Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње 
површине цеви не може бити мања од 1,0 m; 

- Дубине укопавања цеви више од 5,0 m су дозвољене само изузетно; 
- Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и 

изнад цеви, а затим шљунком до коте терена, у слојевима од по 30 цм са 
збијањем, док се сва земља из ископа одвози на депонију; 

- Ревизиона окна морају се постављати на:  
o местима споја два колектора, 
o ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду, 
o на правцима на растојању највише 200 D,  
o при промени пречника колектора ; 

- Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000мм, а 
поклопце од ливеног гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки 
саобраћај; 

- Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода; 
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да 

одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање 
отпадних вода у градску канализацију; 

- Прикључење гаража и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем 
уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и 
масти; 

- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области; 

- Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø160mm, а 
прикључење је дозвољено преко ревизионог шахта или на рачву; 

- Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, 
у складу са Законом о планирању и изгадњи, а према условима ЈКП „Јединство“ 
Бојник. 

 
 
Aтмосферска канализација 
 

 Постојеће стање 
Унутар подручја обухваћеним планом не постоји изграђена атмосферска канализациона 
мрежа, па је потребно њено пројектовање и изградња у оквиру површина јавне намене 
предвиђене за саобраћај. 

 
 Планирано стање 

Атмосферску канализацију базирати на планираној намени простора на конкретном 
сливном подручју. Због ефикаснијег одвођења вода и лакшег одржавања предвидети 
канализацију отвореног типа, и сместити је поред ивице коловоза. 
 
Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге 
некомуникацијске површине), могу се, без претходног пречишћавања, слободно испуштати 
у околне зелене површине 
. 
Загађене-зауљене кишне воде (са саобраћајних површина са стационарним саобраћајем и 
паркинга), морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за механичке 
нечистоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом упустити у реципијенте, с тим да се не 
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угрози квалитет површинских и подземних вода прописаних Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 35/11), којом је дефинисано да 
ће се до истека преиспитаног рока примењивати максималне количине опасних материја у 
водама прописане Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС", 
бр. 31/82) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", 
бр. 50/12). 
На местима укрштања атмосферске канализације са саобраћајницама предвидети 
зацевљење.  
 
Испуст атмосферске канализације предвидети у најближи реципијент. 
 
За све радове у вези са водом (технолошке отпадне воде, испуштање у водотоке и канале, 
прелазе преко водотока, захватање из подземља....) и објекте (водовода и канализације, 
септичке јаме, таложнике и сепараторе, индустријске и све објекте поред водотока) 
обавезно је прибављање водних услова у току израде техничке документације. 

 
 

2.2.3. Електроенергетска  инфраструктура 
 

 Постојеће стање 
Подручје општине Бојник поседује одговарајуће електроенергетске објекте који 
задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје које је предвиђено за 
изградњу агро - бизнис зоне у насељу Косанчић је равничарско пољопривредно земљиште, 
смештено у северном делу насеља Косанчић, погодно за развој воћарства и повртарства. 
Подручје плана се са источне стране пружа до пута Бојник – Брестовац, са јужне стране се 
граничи са стамбеном зоном руралног типа, а док се са остале две стране западном и 
северном граничи са пољопривредним земљиштем. 
Нема електроенергетских објеката у границама обухвата планског подручја.  
У близини планског подручја, јужно од границе обухвата плана налази се објекат Т.С. 10/0.4 
kV „КОСАНЧИЋ 2“  
 
 
 

 Правила уређења 
Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и прилагођена 
потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са одредбама из 
планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође, морају се 
поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице и 
дефинисали поставке и циљеве.  
 
Планско подручје је неизграђено а предмет плана је изградња агро - бизнис зоне у насељу 
Косанчић састављене од три просторне зоне: пољопривредна зона, прерађивачка зона и 
полу-прерађивачка зона. У пољопривредној зони су планирани засади различитих врста 
воћа и поврћа. У прерађивачкој зони је планирана изградња објеката за прихватање и 
прераду воћа и поврћа произведеног у пољопривредној зони, али и са ширег подручја. У 
полу-прерађивачкој зони која треба да садржи прихватно – дистрибутивне капацитете за 
воће и поврће, планирана је изградња и објеката за чување, сушење и паковање воћа и 
поврћа. Поред садржаја у наведеним зонама предвиђа се одговарајућа саобраћајна 
инфраструктура са одговарајућим бројем паркинг простора и уређеним зеленим 
површинама Потребно je обезбедити напајање наведених објеката  као и изградња 
инсталације јавне расвете дуж саобраћајница уз прерађивачку и полупрерађивачку зону у 
планском подручју. 
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У наредном периоду, очекује се значајнији раст потрошње ел.енергије. Недостајућа 
електрична енергија се може обезбедити изградњом нових објеката. Потребно је изградити 
две нове трафо-станице 10/0.4кV сличне типу MБТС снаге 630кVA, које треба лоцирати у 
близини прерађивачке и полупрерађивачке зоне, чиме ће се омогућити безбедно и 
квалитетно напајање објеката који ће се градити на планском подручју. Прикључење нових 
МБТС извести кабловским водовима типа NPO 13-A 3х150mm2, 10кV из правца ТС 10/0.4кV 
„Косанчић 2“ и то: 
 
- од ТС 10/0,4кV Косанчић 2 до ТС 10/0,4кV АгроБизнисЗона „Косанчић 1“ 
- од ТС 10/0,4кV АгроБизнисЗона „Косанчић 1“ до ТС 10/0,4кV АгроБизнисЗона „Косанчић 2“. 
 
Нисконапонску мрежу градити као кабловску поред планираних саобраћајница, кабловима 
типа ХР00-А и РР00-А одговарајућег пресека. Избор и полагање кабловских водова треба 
извршити сагласно одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3. Каблове полагати 
слободно у земљишту поред планираних саобраћајница, а на местима укрштања кроз 
кабловску канализацију изграђену ПВЦ цевима минималног пречника 110мм. Каблове 
разводити до слободностојећих кабловских прикључних разводних ормана типа КПРО, 
израђених од полиестера, а прикључење у исте вршити на принципу улаз – излаз. КПРО се 
испоручују заједно са носачем – постољем које се укопава директно у земљу. Од ових 
ормана се врши полагање прикључних каблова типа  РР00-А одговарајућег пресека до 
кабловских прикључних кутија КПК и појединих мерно разводних ормана МРО у свему 
према условима надлежног Електродистрибутивног предузећа.  
Главне саобраћајнице уз прерађивачу и полупрерађивачку зону у планском подручју агро – 
бизнис зоне у насељу Косанчић морају имати јавну расвету коју треба градити са 
светиљкама које се постављају на челичне стубове – канделабере, а напајање истих се 
врши кабловским водовима 4х25mm2 типа РР00-А из најближе ТС 10/0.4kV. 
 
Треба користити економичне светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог 
притиска и метал-халогене светиљке одговарајуће снаге, које ангажују мању потрошњу ел. 
енергије уз већу ефикасност осветљења.  
У планираним ТС 10/0.4kV треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање 
јавном расветом као и за мерење потрошње ел. енергије за ове намене. 
 
Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко 
новоизграђених електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 7 План 
мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500. 
 
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску 
дозволу и друге услове према Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14). 
Инвеститор је дужан да 8 дана пре почетка радова изврши пријаву почетка радова 
надлежном органу који је издао грађевинску дозволу и грађевинској инспекцији на чијој се 
територији граде објекти.  
У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, 
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави 
надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, 
које ће вршити надзор над извођењем радова, као и да након отпочињања радова на 
откопавању каблова који су под напоном обезбеди чувара који ће ван радног времена 
водити рачуна да не дође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи.  
Предвидети да се земљани радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и 
присуство стручног лица надлежне Електродистрибуције. 
 
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и 
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним 
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – 
Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 
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Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и 
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком 
бр. 10  ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV 
до 400kV. 
 
У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне мреже 10 kV морају бити удаљени 
минимално: 
- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је 

најмање 20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве. 
- 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 
- 40m......за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 
 
За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Алч или 
СКС). 
Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, 
регионални и локални пут. 
У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења 
надземне НН мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, 
пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу. 
 
Код изградње надземних водова СН и НН морају се поштовати прописи дефинисани: 
- „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 

400 kV“ (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и 
- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 
 
Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних 
цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 
68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о 
заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09). 
Обновљиви извори енергије се такође могу градити уз поштовање прописа за ову врсту 
објекта. 
За све објекте морају се прибавити услови заштите природе, услови водопривреде и за не 
угрожавање осталих корисника простора. 
 
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, 
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити 
засађивати дрвеће и друго растиње. 
 
Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални 
размаци од других врста инсталација и објеката који износе: 
0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 
0,5m ... од телекомуникацијских каблова 
0,8m ... од гасовода у насељу 
1,2m ... од гасовода ван насеља 
 
У односу на путеве , кабл се код прелаза преко истих полаже у заштитну цев, на дубини 
најмање 0,8m испод површине коловоза. 
 
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 
мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 
 
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 
2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему 
најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m. 
На прелазу преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у заштитну цев, на дубини 
минимално 0,8m. 
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Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод. 
 
Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према условима 
надлежне електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741. 
  
На графичком прилогу бр.7. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“, приказани 
су потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на 
планском подручју. 
 

2.2.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Постојеће стање 

Стање мреже и капацитета телекомуникационе инфраструктуре 

Постојећа инфраструктура се састоји од: 
 подземних дистрибутивних месних телефонских каблова, 
 спољашњих кабловских извода на упориштима дрвеним или армирано бетонским на 

граници обухвата плана, 
 разводне кабловске мреже 

 
 Правила уређења 

Основни циљ је изградња и телекомуникационо опремање агро - бизнис зоне обухваћене 
планом, одговарајућим телекомуникационим ИП приступним уређајима (централама које се 
заснивају на интернет протоколу) међусобно повезаних оптичким примарним водовима, као 
и изградња секундарне (дистрибутивне) телекомуникационе мреже. 
 
Осим задржавања постојећих, потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре 
уз све новопланиране саобраћајне објекте. Приликом планирања нових саобраћајних 
коридора или реконструкцију постојећих потребно је планирати полагања одговарајућих 
цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова „Телеком Србија" а.д у оквиру 
парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. Тако да у свим 
саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара, односно у оквиру регулације 
улица, предвидети полагање бакарних и/или оптичких каблова, а прелазе саобраћајница 
предвидети код сваке раскрснице и прикључка путева и на сваких 100m на правцу 
саобраћајнице без укрштања. Уколико се планом предвиђена саобраћајница чија једна 
страна није предвиђена за изградњу привредних или пословних објеката, онда само другом 
страном предвидети ТК коридор. Такође, уколико планирана саобраћајница пролази кроз 
ненасељено подручје на коме није предвиђена изградња, онда планирати ТК коридор само 
једном страном саобраћајнице. Такође, за све нове објекте који ће бити грађени неопходно 
је предвидети нове телекомуникационе коридоре до тих објеката (пре свега, уз постојеће и 
нове саобраћајнице) којим би се, кад се за то укаже потреба, ти објекти повезали на 
постојећу ТК мрежу „Телеком Србија" а.д. Дакле у складу са Правилником о техничким и 
другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање 
електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске 
комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката („Сл.гласник 
РС“, бр.16/12) потребно је да се за сваки нови и реконструисани објекат предвиди изградња 
приступне канализације од регулационе линије до увода у зграду преко парцела у 
власништву инвеститора у коју ће по склапању уговора између инвеститора и оператера, 
оператер положити каблове и инсталисати опрему у зграде ради прикључења корисника на 
електронску комуникациону мрежу. 
 

 Правила грађења 
Комуникациони системи 
- ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода; 
  
За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу изведбу потребан је 
пословни простор корисне површине око 15m² опремљен електроенергетским прикључком. 
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Он се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. 
Уколико се гради нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно 
предвидети локације у тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност 
из разлога непрекорачења максималних дужина претплатничких петљи. 
 
У случају спољашње монтаже опрема која задовољава преко 200 претплатника се монтира 
у специјално урађене кабинете типских димензија. Кабинети се постављају на предходно 
израђене бетонска постоља димензија 344x130x105cm. У случају мањих кабинета дужина 
темеља се смањује на 320cm или 280cm. Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, 
имају свој посебан прикључак и мерно место које се монтира уз кабинет. Локација outdoor 
кабинета задовољава услове да је осветљена, уочљива и није изложена саобраћајним и 
другим ризицима. Локација треба да је дугорочно дефинисана. 
 
У случају монтаже опреме мини мултисервисних приступних уређаја преко кога корисници 
добијају широкопојасне услуге и сервисе (интернет велике брзине, ИП телевизија и друго) 
која задовољава до 200 корисника (мање приступне мреже се смешта у типске кабинете за 
унутрашњу и спољашњу монтажу). Типски кабинети за унутрашњу монтажу монтирају се на 
зид, а они у изведби за спољашњу монтажу постављају се: на изводни армирано бетонски 
ПТТ стуб, на армирано бетонско постоље габарита хоризонталне пројекције не веће од  
0,35 m², или на зид. Ови уређаји се на вишу раван телекомуникационе мреже повезују 
оптичким кабловима без металних елемената чија оптичка влакна одговарају међународној 
препоруци ИТУ-Т Г652.Д. Овај уређај се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А на 
начин из техничких услова за прикључење на НН електродистрибутивну мрежу надлежног 
ЕД предузећа. Уређај може бити са батеријама или без њих што је најчешћи случај. Од 
уређаја до корисника се полажу бакарни претплатнички каблови (ДСЛ каблови) са 
термопластичном изолацијом, који су пројектовани и израђени за примену у 
широкопојасним дигиталним електронским комуникационим мрежама. 
 
Захтеви корисника за услугама које захтевају већи битски проток информација, решавају се 
изградњом оптичких каблова до истих. Тако, треба планирати на свим постојећим и 
планираним трасама ТТ мреже изградњу подземне оптичке приступне мреже у будућности, 
која ће заменити бакарну приступну мрежу. Планирати полагање оптичких каблова 
подземно по постојећим трасама ТК канапизације, у рову или у мини/микро рову. Изузетно, 
на релацијама на којима је оператeру неисплатива изградња подземне мреже или у 
случајевима када је потребно хитно решити захтев бизнис корисника или државних органа и 
институција планирати полагање оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК 
стубова или ЕЕ стубова. Основни планови за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
оптичких каблова односе се на повезивање нових локација приступних уређаја типа 
МСАН/ДСЛАМ/Мини ИПАН/ Мини ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 
телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих бизнис 
корисника, за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за 
повезивање ТВ студија са ИП/МПЛС мрежом.  
Тенденција развоја телекомуникација у наредном периоду биће потпуна замена бакарне 
кабловске мреже оптичком мрежом. Постојећа технологија изградње оптичке приступне 
мреже коју примењује Телеком Србија а.д је ГПОН мрежа. Ради се о гигабитним пасивним 
оптичким мрежама архитектуре point to multipoint, које се изграђују оптичким кабловима, 
који могу бити подземни и надземни. У тачкама гранања оптичког кабла (оптимално је да 
буду две тачке гранања од централне локације до корисника) користе се пасивни елементи 
- оптички сплитери. Активна опрема ОЛТ се поставља на централној локацији оператера, а 
код корисника се инсталише посебна терминална опрема ОНТ. ГПОН подржава triple-play 
сервисе, има висок пропусни опсег, дугачку  
- минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80m; 
- 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 0,50m; 
- код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао 
укрштања мора бити 90°; 
- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV 
минимално одстојање мора бити 0,50m; 
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- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално 
одстојање мора бити 1,0m; 
- код укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 
0,50m изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 90° a 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 0,30m; 
- код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом 
минимално растојање мора бити 1,0m, а код укрштања минимално растојање је 0,50m а 
угао укрштања што ближи 90°; 
Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу 
потребно је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø50 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. 
 
Кабловска канализација ће се градити односно реконструисати према следећим условима. 
Кабловска канализација се може поделити на главну, дистрибутивну и приводну. Као цеви 
за ТКК планирати флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø110, како би се повећао размак и 
смањио број ТК окна. Код реконструкција постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК 
праволинијска користити круте ПВЦ цеви Ø110. При планирању кабловске ТК канализације 
потребно је следити следеће принципе: 
- Главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окна 250x180 планирати 
само у изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног 
повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 
1200x2, 1000x2 и 800x2. У осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 
200x150 и 250x150. Дубина ових окана је до 190cm. 
- Дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати у све већој мери а према процени 
планера и пројектанта, са монтажним мини окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, 
за правце полагања два или више кабла капацитета до 600x2. Уколико присуство других 
подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окна користити зидана мини окна. 
Дубина окна је од 100 – 130cm. 
- Приводну ТК канализацију градити од мини окна димензија 60x60 или 120x60, уколико се 
полажу два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени 
планера то оправдано. Дубина ових окна је до 100cm, изузетно до 130cm. 
 
За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, уколико је могуће, 
предвидети полагање каблова и цеви у тзв. мини /микро ровове у путном земљишту и у 
остале парцеле када нема слободних цеви ТК канализације и нема могућности њеног 
проширења, а урбанисти су сагласни са таквим решењем - услови су садржани. Упутства 
ЗЈПТТ (ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.) оптичку петљу (до 20km) и друго. 
Полагање нових оптичких каблова планирати у трасама постојећих ТТ инсталација а где не 
постоје постојеће ТТ инсталаиије планирати нове трасе у регулацији постојећих и 
планираних саобраћајница. 
У складу са својим годишњим инвестиционим плановима, „Телеком Србија" а.д. на 
предметном подручју не планира да постави ГСМ и УМТС базне станице, али то не може да 
искључи до краја периода важења плана. При одређивању макро и евентуално 
микролокација базних станица, узима се у обзир просторни распоред мобилних корисника и 
конкретне потребе. Теденција развоја су, поред ширења покривености и повећање 
капацитета на већ покривеној територији. 
 
На графичком прилогу бр.7. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“, приказана 
је постојећа и планирана мрежа и капацитети телекомуникационе инфраструктуре.  
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2.2.5. Термоенергетска инфраструктура 

  
Према условима „ЈУГОРОСГАЗ“, Предузећа за изградњу гасоводних система, транспорт и 
промет природног гаса а.д., број Н/И-252 од дана 08.07.2016. године, добијених за израду 
ПДР за агро-бизнис зону у насељу Косанчић у општини Бојник, нема изведену као ни 
пројектовану гасоводну мрежу.  
До изградње централног начина снабдевања топлотном енергијом, објекти у оквиру плана 
ће се грејати из индивидуалних извора.  
 

2.2.6. Прикупљање и одлагање чврстог отпада 
 
На територији МЗ Косанчић није организовано прикупљање и одвоз чврстог отпада од 
стране комуналног предузећа ЈКП "Јединство" Бојник које је основано од стране општине 
Бојник. Када ће организовано прикупљање отпада са ове територије почети не може се са 
сигурношћу рећи. Становници МЗ Косанчић су некада користили део планског обухвата за 
депоновање комуналног отпада у виду дивље депоније, што је условило загађење 
земљишта. ЈКП "Јединство" Бојник је очистило простор од нагомиланог отпада. Тренутно су 
ту посађене пољопривредне културе, без претходно урађене рекултивације и провереног 
стања квалитета земљишта.  
 
Неопходно је  ургентно решавање проблема одлагања отпада и укључивање МЗ у систем 
прикупљања отпада.  
 
У планиранираној прерађивачкој и полу-прерађивачкој зони потребно је дефинисати 
позиције канти од 120л или контејнера од 1,1m2  за одлагање чврстог отпада. Неопходно је 
решити проблем одлагања пољопривредног отпада.  
 

2.2.7. Зеленило и зелене површине 
 
У оквиру плана зеленило и зелене површине се јављају као допунска намена у оквиру 
путног земљишта и као остале намене у функцији заштите. 
Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице 
морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих 
површина и ниског зеленила у кобинацији са дрворедним врстама. Код планирања ниског и 
високог растиња водити рачуна да се не угрози прегледност саобраћајних површина. 

Избор врста за дрвореде усагласити са ширином пута и утврдити адекватна растојања 
између садница, у зависности од врсте дрвећа.  
Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим 
инфраструктурних објеката од општег интереса утврђени на основу закона. 

 
2.2.8. Комунални објекти 

 
За новопланиране ТС (ТС 10/0,4кV АгроБизнисЗона „Косанчић 1“ и ТС 10/0,4кV 
АгроБизнисЗона „Косанчић 2“) издвојене су посебне површине јавне намене (ПЈН 8 и ПЈН 
9). Парцеле су формиране уз саобраћајницу С4. 
 
Минимални степен комуналне опремљености је саобраћајни приступ. 
 
У планираним ТС 10/0.4kV треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање 
јавном расветом као и за мерење потрошње ел. енергије за ове намене. 
 
Није дозвољена изградња других објеката.  

 
Услови за уређење: 
Обавезно поплочавање колског прилаза ТС као и тротоара око ТС.  
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На графичком прилогу бр.6. “Урбанистичка регулација са грађевинским линијама“, 
дефинисан је положај новопланираних трафо станица. 
 
 
2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

2.3.1. Прерађивачка зона 
 
На парцелама прерађивачке зоне дозвољена је изградња објеката за прихватање и 
индустријску прераду свих врста пољопривредних производа са пратећим објектима. 
Пољопривредни производи који се могу прерађивати су: житарице, индустријско и лековито 
биље, цвеће, поврће, воће и др.  

Објектима за складиштење и индустријску прераду пољопривредних производа као и 
складиштење репроматеријала и готових производа, сматрају се све врсте хала  
(полуотворене и затворене хале, надстрепнице, силоси, трапови, подна складишта, 
хладњаче идруго). 

На овом простору могуће је изградити објекте који припадају полу-прерађивачкој зони и 
зеленило као компатибилна намена основној. 

Димензије и облик објеката за складиштење  и индустријску прераду пољопривредних 
производа условљава технолошки процес као и диспозиција и величина уређаја и машина 
које су у њих смештени. Најчешће су то једнобродне или вишебродне хале са разним 
типовима увођења дневног осветљења (преко крова, зидова или базикално). 

Пратеће просторије у овим објектима су административни садржаји (канцеларије), 
гардеробе радника са санитарним чворовима (евентуално са трпезаријом), те разне оставе 
за алат, магацини и складишта репроматеријала, радионице за поправку механизације и 
сл.  

Комплекси у овој зони треба да буду организовани тако да административни или садржаји 
којима приступају посетиоци буду позиционирани према јавној површини (саобраћајници), а 
објекти за прихватање и прераду пољопривредних производа у залеђу парцеле. 

Предвиђени су слободностојећи објекти груписани на различите начине у јединствен 
комплекс. Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса, 
уз поштовање свих урбанистичких параметара. 

У оквиру комплекса дозвољена је изградња једне стамбене јединице, за потребе власника 
или радника. 

Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима пољопривреде: 

 минимална површина парцеле је 8000 m²; 
 минимална ширина парцеле је 50 m; 
 Максимални индекс изграђености износи 0,3; 
 Степен заузатости износи 30%; 
 Зелене површине минимално 20%; 
 Максимална спратност објеката је П+1 (изградња подрумских и сутеренских 

просторија се дозвољава уз претходну проверу инжењеско-геолошких услова); 
 Максимална  висина објеката је 12,0 m. Изузетно, максимална висина објеката може 

бити већа од 12 m искључиво у случају да је условљена технолошким процесом; 
 спратност помоћних објеката је П;      
 Максимална  висина помоћних објеката је 5,0 m; 
 Минимално  растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле је 

15,0 m, а минимално  растојање објекта од бочних граница парцеле је 6,0 m. 
Минимално растојање објекта од бочних суседних објеката је 12,0 m; 

 Минимално  растојање два објекта на парцели је 8,0 m; 
 Минимално  растојање објекта од задње границе парцеле је 12,0 m;  
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 Дозвољена је изградња портирнице и ваге између регулационе и грађевинске 

линије. 
 Кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 

пута; 
 Кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине; 
 Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90 m, изнад површине 

терена, улазе у габарит објекта; 
 Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности 

(нормативи за одређивање минималног потребног броја паркинг места, приказани су 
у ставу 2.2.1. Саобраћајна инфраструктура, Правила уређења). Паркирање 
решити на грађевинској парцели, у нивоу или етажно. У случају решења гаражирања 
у објекту (подземно и сл.), приступ гаражи се предвиђа из унутрашњег дворишта, 
односно преко интерног приступа односно саобраћајнице. 

 Одводњавање атмосферских вода мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на 
којој се гради објекат. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
према риголама, односно према атмосферској канализацији, са најмањим падом од 
1,5%. 

 Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до 
висине од 2,20 m (рачунајући од коте тротоара). Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради немогу се отварати ван регулационе линије. 

 Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом. Архитектонским облицима тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле 
и саме зоне. Архитектуру прилагодити намени и врсти објеката усклађујући је са 
традицијом и новим трендовима. Обрада објеката треба бити од квалитетних 
материјала. 

 Грађевинске парцеле могу се ограђивати оградом до висине од 2,20 m. Ограда, 
стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради немогу се отварати ван регулационе линије. 

 Забрањена је изградња јавних објеката и површина које су некомпатибилне са 
објектима за складиштење и прераду пољопривредних производа као и изградња 
других намена осим прописаних Планом; организовање делатности или било које 
друге активности која може да наруши стање животне средине. 

Урбанистички параметри за стамбене јединице у оквиру комплекса прерађивачке зоне: 

 Максимална површина стамбене јединице је 100 m²; 
 Дозвољена је изградња стамбене јединице као засебног - слободностојећег објекта, 

и  у оквиру објеката основне намене. 
 Уколико се стамбена јединица гради као засебан, слободностојећи објекат, 

поставити је са минималним удаљењем од објеката основне намене на 5,00 m. 

 

 

2.3.2. Полу-прерађивачка зона 
 
Полу – прерађивачка зона предвиђа се у југозападном и централном делу Плана. У оквиру 
ове зоне, која садржи прихватно – дистрибутивне капацитете за воће и поврће, потребно је 
и да садржи објекте за чување, сушење и паковање воћа и поврћа. 

Објектима за складиштење и дистрибуирање пољопривредних производа као и 
складиштење репроматеријала сматрају се све врсте складишта  (полуотворене и 
затворене хале, надстрепнице, силоси, трапови, подна складишта, хладњаче и друго). 

На овом простору компатибилна намена је пољопривреда. 

Димензије и облик објеката за складиштење  и дистрибуирање пољопривредних производа 
условљава технолошки процес као и диспозиција и величина уређаја и машина које су у 
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њих смештени. Најчешће су то једнобродне или вишебродне хале са разним типовима 
увођења дневног осветљења (преко крова, зидова или базикално). 

Пратеће просторије у овим објектима су гардеробе радника са санитарним чворовима, те 
разне оставе за алат, магацини и складишта репроматеријала, радионице за поправку 
механизације и сл.  

Комплекси у овој зони треба да буду организовани тако да административни или садржаји 
којима приступају посетиоци буду позиционирани према јавној површини (саобраћајници), а 
објекти за складиштење и дистрибуцију у залеђу парцеле. 

Предвиђени су слободностојећи објекти груписани на различите начине у јединствен 
комплекс. Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса, 
уз поштовање свих урбанистичких параметара. 

У оквиру ових комплекса забрањена је било каква врста становања. 

Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима пољопривреде: 

 минимална површина парцеле је 3000 m²; 
 минимална ширина парцеле је 25 m; 
 Максимални индекс изграђености износи 0,3;  
 Степен заузатости 30%; 
 Зелене површине минимално 20%; 
 Максимална спратност објеката је П+1 (изградња подрумских и сутеренских 

просторија се дозвољава уз претходну проверу инжењеско-геолошких услова); 
 Максимална  висина објеката је 12,0m. Изузетно, максимална висина објеката може 

бити већа од 12 m искључиво у случају да је условљена технолошким процесом.  
 спратност помоћних објеката је П;      
 Максимална  висина помоћних објеката је 5,0 m; 
 Минимално  растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле је 

15,0 m, а минимално  растојање објекта од бочних граница парцеле је.6,0 m. 
Минимално растојање објекта од бочних суседних објеката је 12,0 m;  

 Минимално  растојање два објекта на парцели је 8,0 m; 
 Минимално  растојање објекта од задње границе парцеле је 12,0 m; 
 Кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 

пута; 
 Кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине; 
 Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90 m, изнад површине 

терена, улазе у габарит објекта; 
 Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности 

(нормативи за одређивање минималног потребног броја паркинг места, приказани су 
у ставу 2.2.1. Саобраћајна инфраструктура, Правила уређења). Паркирање 
решити на грађевинској парцели, у нивоу или етажно. У случају решења гаражирања 
у објекту (подземно и сл.), приступ гаражи се предвиђа из унутрашњег дворишта, 
односно преко интерног приступа односно саобраћајнице. 

 Одводњавање атмосферских вода мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на 
којој се гради објекат. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
према риголама, односно према атмосферској канализацији, са најмањим падом од 
1,5%. 

 Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до 
висине од 2,20 m (рачунајући од коте тротоара). Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради немогу се отварати ван регулационе линије. 

 Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом. Архитектонским облицима тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле 
и саме зоне. Архитектуру прилагодити намени и врсти објеката усклађујући је са 
традицијом и новим трендовима. Обрада објеката треба бити од квалитетних 
материјала. 
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 Забрањена је изградња јавних објеката и површина које су некомпатибилне са 

објектима за складиштење и дистрибуирање пољопривредних производа као и 
изградња других намена осим прописаних Планом; организовање делатности или 
било које друге активности која може да наруши стање животне средине. 

 
 
2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

2.4.1. Пољопривредна зона 
У оквиру пољопривредне зоне која се простире на површини од 29,01 ha, планира се 
производња различитих врста воћа и поврћа. 

Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката 
инфраструктуре дозвољена је само у коридорима саобраћајница уз сагласнот надлежног 
органа или службе.  

На пољопривредном земљишту дозвољени су сви радови који доприносе повећању његове 
вредности као фактора пољопривредне производње, под условом строге примарне 
еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног простора, а нарочито  
спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су 
усклађени са водопривредним основама, опремање пољопривредног земљишта путном 
мрежом и другим видовима техничке инфраструктуре у функцији унапређења економских 
услова пољопривредне производње.  

На пољопривредном земљишту дозвољена је: 
 изградња објеката у функцији пољопривреде; 
 изградња објеката инфраструктуре у складу са просторним планом; 

 
 
3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
 
3.1. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 

ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ 
 
На основу Акта о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Плана Детаљне 
регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић у општини Бојник, издатог од Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, на простору обухваћеном Планом нема утврђених 
непокретних културних добара нити евидентираних добара. 
  

Услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну 
заштиту и евидентираних културних добара     
 
Неопходно је израдити Студију којом би биле обухваћене следеће активности: 
 Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких 
вредности непокретних културних добара; 

 Дефинисање граница заштите и заштићене околине; 
 Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни локалитет са дефинисањем 
граница заштите и заштићене околине. 

 
Општи услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају 

претходну заштиту и евидентираних културних добара: 
 На археолошким локалитетима није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се 
то изричито одобри посебним условима; 
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 На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини није дозвољено извођење било 
каквих радова, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно 
прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе; 

 Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у 
својој изворној или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова 
основна споменичка својства; 

 Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у 
сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који 
може довести до њиховог оштећења; 

 Власник, корисник или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава 
с`пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. 
Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује или да се 
изводе било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра 
без претходно прибавњених условаи сагласности надлежног Завода; 

 Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера 
заштите за свако појединачно непокретно културно добро или добро под претходном 
заштитом. Акт о мерама техничке заштите, који прописује надлежни Завод, прибавља се 
пре израде Локацијеске дозволе. Пројектна документације доставља се надлежном 
заводу на сагласност. 

 
Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну 

заштиту и евидентираних културних добара  : 
 Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен; 

 Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом 
изградње инвестиционог објекта – до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите; 

 Сопственик, корисник и други субјекти који располажу непокретним културним добрима, 
неопходно је да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу, прибављајући и 
спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом; 

 Неопходно је елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које 
директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване 
или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним 
објектима; 

 Обавезно је успостављање хармоничног просторног склада у амбијентима са 
споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке 
вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших 
домета и унапређењу градитељсог стваралаштва у обухваћеном простору. 

 
 
3.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
 
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу 
Косанчић (бр.06-8/15 од 16.10.2015.год.), као и на основу Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ( „Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и Уредбе о утврђивању 
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, број 114/08) неопходна је 
израда Стратешке процене утицаја Плана на животну средину – Одлука о изради 
стратешке процене утицаја бр. 350-5/15 од 12.10.2015.год.  
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На основу решења Завода за заштиту природе (03 бр.020-1366/2 од 26.07.2016.г.) 
добијеним за израду овог плана, предметно подручје се не налази унутар заштићеног 
подручја за које спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном 
обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираног природног добра. Такође су и 
прописане мере и услови заштите природе. Плански елементи из услова су уграђени у 
планска решења овог Плана. Даље у тексту се наводе услови које треба поштовати 
прилоком спровођења Плана и приликом израде техничке и друге документације за 
изградњу објеката и коришћење простора. 

 
Општи услови 

 комунално опремити простор по највишим еколошким стандардима и у складу са 
условима надлежних комуналних предузећа; 

 начин грејања објеката организовати уз употребу енергената који неће угрозити квалитет 
ваздуха; 

 изградњу објеката планирати у складу са принципима енергетске ефикасности;  
 обезбедити простор за смештај контејнера за прикупљање комуналног отпада и 
обезбедити приступ комуналним возилима; 

 обавеза је да се све површине које се на било који начин деградирају током извођења 
радова, одмах санирају након завршетка радова; 

 приликом озелењавања слободних површина користити аутохтоне врсте; 
 не планирати изградњу објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно 
који користе токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и неугодне мирисе, а 
ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта. 
 

3.3. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ) 
 
Закључци о израђеном Извештају о стратешкој процени, тј. закључна разматрања према 
важећој регулативи представљају део документа који је намењен широј јавности. Основни 
смисао је да се омогући лакши увид у налазе стратешке процене. Другим речима, закључна 
разматрања представљају „нетехнички резиме” који се израђује у складу са Европском 
директивом. У нетехничком резимеу представља се сумаријум информација датих у 
Извештају о стратешкој процени. Ове информације, с обзиром да су намењене јавности, 
представљају се на поједностављен начин. Закључна разматрања ове стратешке процене 
условно говорећи, представљају резиме или врсту завршног прегледа стратешке процене 
. 
Заштита животне средине оствариће се комплексним решењима и мерама у области 
одржавања и унапређења квалитета ваздуха, унапређења квалитета земљишта, 
управљања отпадом и финансирања у заштиту и развијања програма мониторинга, 
имплементацијом различитих комплементарних докумената.  

 
Мере заштите ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

 инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим 
возилима друмског саобраћаја 

 унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на 
рационалнијој употреби енергије и повећању енергетске ефикасности 

 спречити  градњу објеката који могу угрозити околину, односно који користе 
токсичне, или у процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне 
мирисе и сл.. 

 успoстaвити систeм мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa на територији Плана 
 обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва 
 обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха 
 редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим 

Законом 
 израдити  локални  регистар  извора загађивања животне средине у складу са 

Законом о заштити животне средине,  
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 дуж државног пута планирати подизање континуалног ивичног линеарног зеленила, 

уз могућност формирања линеарних ивичних травњака и за озелењавање користити 
оне врсте које поседују већу способност апсорбције штетних издувних гасова. 

Законом о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11.), 
Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за 
успостављање мерних места и евиденцији података ("Сл. Гласник РС" бр. 54/92, 30/99 и 
19/06.), Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података ("Сл. гласник РС" бр. 30/97 и 35/97) и Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС" бр. 71/10), 
дефинисане су основне одредбе за систематско и континуално праћење загађујућих 
материја, методе мерења и дозвољене концентрације.  
 
Мере заштите вода   

Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите:  
 обавезна је изградња водоводне мреже изграђене од од полиетиленских цеви 

минималног пречника Ø 110 mm, која ће бити прикључена на планирану водоводну 
мрежу села Косанчић, 

 при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и 
прописе обавезна је изградња канализационих система за санитарне и атмосферске 
воде,  

 обавзна је континуирана контрола квалитета воде за пиће, 
 обавезна је изградња канализационих система за санитарне и атмосферске воде 
 избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се 

спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, 
што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и 
хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће 
флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у 
подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др.); 

 до изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне 
септичке јаме, 

 загађене-зауљене кишне воде (са саобраћајних површина са стационарним 
саобраћајем и паркинга), морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за 
механичке нечистоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом упустити у 
реципијенте, с тим да се не угрози квалитет површинских и подземних вода 
прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом 
о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", 
бр. 35/11), 

 квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у 
градску канализацију, 

 неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације, 
власници на време морају да знају све економске последице на том плану (улагање у 
заштитне системе за пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду 
веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода; 

 неопходна је едукација становништва и потрошача ради смањења примарног 
загађења, увођењем контроле квалитета воде за пиће из локалних изворишта од 
стране стручних служби. 

 
Мере заштите земљишта 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 
 забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на 

пољопривредном земљишту , 
 oгрaничити нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeње и фрaгмeнтaциjу квaлитeтнoг 

пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд 
трajнoг губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe, 
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 обавезно јеспровести систематско праћење квалитета земљишта: праћење 

концентрације тешких метала у земљишту и праћење концентрације азота у 
земљишту, 

 обавезно је контролисати употребу пестицида, ограничавање употребе хербицида и 
вештачких ђубрива- едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима 
пољопривреде на животну средину и предностима производње еколошки безбедне 
хране на бази органске пољопривреде, 

 изградњом канализације на предметном простору смањиће се опасност од 
потенцијалног загађивања тла и подземних вода од стране планираних намена; 

 обавезно је прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње 
канализационе инфраструктуре, 

 неопходно је при извођењу земљаних радова на ископу терена (приликом, изградње 
објеката за складиштење, сушење, паковање и прераду пољопривредних производа) 
применити таква решења и мере који ће  се обезбедити услови за очување 
стабилности терена. Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не 
сме се угрозити стабилност тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, 
односно процеси ерозије терена под нагибом. У случају да у току извођења 
грађевинских радова и приликом експлоатације објекта дође до појаве ерозије 
земљишта са околних падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме 
одговарајуће антиерозивне мере, 

 ископани материјал, хумус, земљу, стенски материјал, вишкове грађевинског 
материјала, камена, и сл., привремено депоновати на за то унапред предвиђене 
локације на предметној парцели. Исте заштити од спирања и касније користити за 
радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште вишка материјала мора 
бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неискоришћени ископани 
материјал, као и вишкове грађевинског материјала, евакуисати на локацију, коју 
одреди надпежна комунална служба, 

 обавезно је постављање контејнера за комунални и грађевински отпад (шут, земљу 
и други отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна 
општинска комунална служба, 

 обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, локација и 
објеката који не задовољавају санитарно-еколошке стандарде, 

 редовним одржавањем партерног зеленила и слободних необрађених површина 
сузбијати и контролисати амброзију, 

 забрањене је уношење алохтоних врста, 
 предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као еколошки прихватљивијих светиљки у 

јавној расвети, 
 забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада, 
 обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија. 

 
Мере за управљање отпадом 

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  
 обавезна је примена Плана управљања отпадом општине Бојник који се односи на 

подручје Плана детаљне регулације, 
 обавезно је укључивање планског подручја као и читаве МЗ Косанчић у систем 

сакупљања, одвожења и депоновања отпада, 
 потенцирати и стимулисати разврставања комуналног отпада од стране локалног 

становништва на месту одлагања,  
 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног одношења 

отпада, 
 неопходно је дефинисати позиције канти од 120l или контејнера од 1,1m2  за 

одлагање чврстог отпада, 
 неопходно је решити проблем одлагања пољопривредног отпада. 

 
Мере заштите од буке 
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. 
Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. 
Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке 
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прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, 
односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и 
редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера 
заштите: 

- поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у 
животној средини у складу са прописима;  

- подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама. 

 
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. 
С обзиром да планско подручје није угрожено повећаним нивоом комуналне буке, основне 
мере заштите од њеног неповољног дејства односе се поштовањем граничних вредности о 
дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима приликом 
изградње робно-царинског терминала, путничко-царинског терминала, саобраћајница и 
паркинг простора. 
 
Прекомерна бука, углавном од моторних возила може се знатно смањити подизањем 
заштитног зеленила и убрзањем протока возила, односно ефикасном организацијом реда 
свих служби на граничном прелазу. 
 
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних 
зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној 
табели, а прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од 
свих извора буке на посматраној локацији. 

 
Табела бр.4:  Граничне вредности индикатора буке* на отвореном простору ниво буке у dB(A) 

у границама обухвата Плана 
  

Намена простора 
Највиши дозвољени ниво спољашње 

буке dB(A) 
  Дан                      Ноћ 

V Градски центар, занатска, трговачка, 
административно -управна зона са становима, зоне 
дуж аутопутева и магистралних саобраћајница 

65 55 

VI Индустријска,    складишна    и    сервисна    подручја  
и транспортни терминали без становања 

На граници зоне бука не сме прелазити 
нивое у зони са којом се граничи 

       * индикатор  буке је акуистичка величина којом се описује бука у животној средини и изражава се 
у dB(A) 
 
Заштита од нејонизујећег зрачења1 - обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора. 
  
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид 
нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова 
зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. 
Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално 
нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и 
најсавременијих технологија, а у складу са прописима. 
                                    
1 Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине  
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По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 

 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено 
особље на пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено 
особље на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 

 
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су: 
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег 
зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима. 
 
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на 
објектима: болница, породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта. 
 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, 
могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом 
да: 
– се поставља на крову највишег објекта у окружењу, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи 

најмање 30м, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 

бити мања од 30м,искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне 
површине објекта у окружењу износи најмање 10м. 

 
При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне 
телефиније узети у обзир следеће: 
– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других 

оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са 
рефлекторима, телевизијских стубова и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, 
избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-
историјске целине, парковске површине и сл. 

 
Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће 
утврдити потребу израде Студије о процени утицаја. 
 
3.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 

Општи и посебни услови као и мере заштите представљају сет правила који ближе 
дефинишу однос човека и природе као и непредвиђених ситуација све у смислу 
обезбеђивања бољих услова живота.  
 

3.4.1. Заштита од пожара 
 

Заштита од ерозионих процеса 
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, 

механичке и суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике 
акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и 
супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом 
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стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних 
правила изградње, коришћења и уређења простора. 

 
 Заштита од пожара 

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице: 
 при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите; 
 правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката 
смањити опасност преношења пожара; 
 обезбедити правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице несметан 
приступ противпожарних возила; 
 у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне 
хидранте. 
 лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним 
условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од 
пожара. 

 
Заштита од земљотреса 

Подручје плана се налази у сеизмичкој зони од 8  МКС. 
 
Због постојања одређеног сеизмичког ризика, применом превентивних мера није у 
потпуности могуће остварити потпуну заштиту људи и објеката. Зато се техничким мерама 
прописују услови и дефинишу оперативне мере спасавања, рашчишћавања рушевина као и 
збрињавање угроженог становништва. У дефинисаним планским решењима, односно 
правилима урећења и грађења прописаним овим Планом, узети су у обзир сви чиниоци који 
имају утицај на смањење последица изазаваних могућим земљотресом - изграђеност, 
спратност објеката, мрежа неизграђених површина и др. Исти су дефинисани у 
оптималним, односно дозвољеним границама, чиме се утицај могуће елементарне 
непогоде максимално умањује.  
 
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког 
пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно 
утиче на смањење повредивости територије, уграђене су у планска решења, при чему су  
дефинисане све безбедне површине на слободном простору - паркови, тргови, игралишта, 
које би у случају земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, склањање и 
збрињавање становништва. Овим се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и 
минимална оштећења грађевинских објеката, односно континуитет у раду објеката од 
виталног значаја у периоду након земљотреса.  
 
Основне смернице које треба примењивати су следеће: 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а 
посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница 
и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина; 

 обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и 
изградњи нових објеката. 

 
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго 
поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно 
истраживање терена. 
С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и 
усаглашена са светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у 
примени је Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   
 

Заштита од поплава 
У циљу заштите од поплава: 

 обавезно је регулисати и усмерити површинске воде, 
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 правилно и по прописима планирати и изводити инфраструктуру (водовод, канализацију 
и остало) да оне не би биле узрочник појаве подземне воде, 
 ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица спроводе се 
превентивне мере до уређења водотока, у складу са чланом 62. Закона о водама 
("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) 

 
Заштита од атмосферских непогода 

Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног и 
благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера. 
Грађевинско  техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи самих 
објеката или израдом нових. 
 
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене за 
градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса, 
постижу се врло добри резултати од заштите ветра. 
Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је 
потребно да се добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска 
висина и сл.). 
 
Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању 
локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току 
годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове 
велике штете (стварање наноса или лавина ако има снега). 
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено 
упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на 
време. 
 

3.4.2. Заштита од ратних дејстава 
 
У све сегменте Плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних добара, 
који су дефинисани кроз:  
 повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском 

мрежом из најмање два правца кроз прстенасто повезивање чиме је омогућено 
функционисање у случају разарања једног од праваца;  

 потребно је обезбедити систем саобраћајне мреже која обезбеђује кретање, нормално 
функционисање насеља и несметану евакуацију становништва у условима разорене 
физичке структуре.  

 
Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се испуњавањем следећих 
услова:  
 планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у 

условима рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином 
обезбеђују од домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне 
површине које прожимају изграђену структуру насеља;  

 планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и 
брзе промене праваца саобраћајних токова. 

 
 

3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 
У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких 
капацитета простора односно животне средине, мере унапређења енергетске ефикасности 
у зградарству представљају један од кључних фактора.  
 
Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и урбаних структура 
морају бити засновани на принципима енергетски ефикасне градње и постизања 
минималних услова комфора боравка у објектима, и усклађени са привредно-економским, 
друштвеним и техничко-технолошким активностима у оквиру укупног развоја, где се на 
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принципима одрживости користе природне и створене вредности и ресурси овог подручја 
водећи очувању и унапређењу квалитета животне средине.  
 
План увођења мера енергетски ефикасне изградње подручја у захвату Плана заснован је 
на:  
 одрживом коришћењу природних и створених ресурса и вредности,  
 изградњи новог и обнови постојећег грађевинског фонда у складу са прописаним 

енергетским својствима објеката,  
 превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања.  

 
Мере енергетске ефикасности (ЕЕ) у зградарству подразумевају континуирани и широк 
опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или 
боље услове у објекту. Мерама унапређења енергетске ефикасности у зградарству утиче се 
на смањење потрошње конвенционалних-фосилних енергената (добијених из 
необновљивих извора енергије) и тиме доприноси смањењу емисије штетних гасова и 
загађења животне средине, односно штити животна средина, смањују глобалне климатске 
промене и подстиче одрживи развој земље. 
  
Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, 
уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и 
услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објекта. 
 
Енергетска својства објекта јесу стварно потрошена или оцењена количина енергије која 
задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта, 
што укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење.  
 
Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду пројектовани, 
изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.  
 
Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским 
својствима објекта, који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз 
захтев за издавање употребне дозволе, а издаје га овлашћена организација која испуњава 
прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима објекта.  
 
Како би се обезбедила прописана енергетска својства, при пројектовању, изградњи и 
одржавању објеката високоградње потребно је поштовати актуелне прописе и стандарде 
који се односе на:  

- техничке захтеве у погледу рационалне употребе енергије и топлотне заштите које 
треба испунити приликом пројектовања и грађења нових објеката, као и током употребе 
постојећих објеката, који се греју на унутрашњу температуру вишу од 12°C,  

- остале техничке захтеве за рационалну употребу енергије и топлотну заштиту у 
зградарству,  

- техничка својства и друге захтеве за неке грађевинске производе који се уграђују у 
објекат у сврху рационалне употребе енергије и топлотне заштите и оцењивање 
усклађености тих производа с наведеним захтевима,  

- одржавање објекта у односу на рационалну употребу енергије и топлотну заштиту. 
  

Обавезно је поштовање техничких захтева за рационалну употребу енергије и топлотну 
заштиту у објектима којима се прописују:  

- највећа допуштена годишња потребна топлотна енергија за грејање по јединици 
корисне површине објекта, односно по јединици запремине грејаног дела објекта,  

- највећи допуштени коефицијент трансмисије топлотног губитка по јединици 
површине омотача грејаног дела објекта,  

- спречавање прегревања просторија објекта због деловања сунчевог зрачења током 
лета,  

- ограничења ваздушне пропустљивости омотача објекта,  
- највећи допуштени коефицијенти пролаза топлоте појединих грађевинских делова 

омотача објекта,  
- смањење утицаја топлотних мостова на омотачу грађевине,  
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- највећа допуштена кондензација водене паре унутар грађевинског дела објекта,  
- спречавање површинске кондензације водене паре, ако регулативом није другачије 

одређено. 
 
3.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник 
РС" бр.22/2015) дефинисани  су услови за планирање простора јавних саобраћајних и 
пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за 
јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу 
cаобраћајни објекти. 
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, 
пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају 
имати максимални нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%. 
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима  ширина тротоара и пешачких 
стаза треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних 
препрека износи најмање 90cm.  
Ове површине треба да су чврсте, равне и отпорне на клизање. 
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања 
износи 2%. 
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или  друге препреке, 
док се постојаће препреке видно обележавају.  
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба 
опремити и светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике 
између коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини 
пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а 
ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.Површина пролаза кроз 
пешачко острво изводи се са тактилнимпољем безбедности/упозорења, на целој површини 
кроз острво. 
 
3.7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

У оквиру Плана није предвиђена обавезна израда урбанистичког пројекта али постоји 
могућност израде урбанистичког пројекта за потребе урбанистичке разраде локације на 
захтев инвеститора или надлежног одељења општинске управе. 
 
 
3.8. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА 
 

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже 
расписивање јавних конкурса. 
 
3.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 

ПАРЦЕЛЕ 
 
Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 
– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 

саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 
– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним 

парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. 
– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној 

површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним 
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима. 
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– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са 

решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима. 
– Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника 

односно корисника земљишта. 
– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим 

условима: 
а)     подела се врши у оквиру граница парцеле 
б)    приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са 

сукорисничких површина 
– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу 

мењати, а капацитет се одређује према новој површини. 
– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно 

обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 
 
 

III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Информација о локацији и локацијска услови (или други одговарајући акт у складу са 
законом) издаје овлашћени орган, на основу Плана детаљне регулације за агро - бизнис 
зону у насељу Консачић, у складу са одредбама овог плана.   
Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке документације 
урађене у складу са локацијском дозволом.  
Правила изградње и регулације дефинишу се појединачно за сваки објекат на грађевинској 
парцели.  
Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта ради се на захтев власника 
земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану.  
 
За површине јавне намене могућа је фазна реализација. 
Прва фаза реализације подразумева изградњу и комунално опремање саобраћајнице С1. 
Друга фаза реализације подразумева изградњу и комунално опремање саобраћајница С2, 
С3, С4 и С5. 
Трећа фаза реализације подразумева изградњу и комунално опремање саобраћајница С6, 
С7 и С8. 
 
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА 
 
ПРИЛОГ  
Координате граничних тачака парцелације  
 
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
1. Катастарско топографски  план са границом плана........................................................1:2500 
2. Постојећа намена површина.............................................................................................1:2500 
3. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем......................................1:2500 
4. План регулација површина јавне намене са аналитичко-геодетским 
елементима............................................................................................................................1:2500 
5. Планирана намена површина са границом грађевинског подручја...............................1:2500 
6. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама......................................................1:2500 
7. План  мреже и објеката комуналне инфраструктуре.......................................................1:2500 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 

– Одлука о изради урбанистичког плана 
– Оверен топографски план „Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић“ 

размера 1:1000 
– Рани јавни увид 
– Стратешка процена утицаја плана  
– Услови и документација надлежних организација и институција 
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– Средњорочни програм уређења јавног грађевинског земљишта и извори 

финансирања приоритетних радова на уређивању земљишта 
– Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим 

расправама о Плану  
– Одлука о усвајању плана 

 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

План детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић, урађен је у шест (6) 
истоветна примерка у аналогном и шест (6) примерка у дигиталном облику.  

План детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић, ступа на снагу 
осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК 
Број: 

 
Председник Скупштине општине Бојник,  

_______________________ 
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ПРИЛОГ 
 
 
 

Координате граничних тачака парцелације 
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ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
 
1. Катастарско топографски  план са границом плана........................................................1:2500 
2. Постојећа намена површина.............................................................................................1:2500 
3. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем......................................1:2500 
4. План регулација површина јавне намене са аналитичко-геодетским 
елементима............................................................................................................................1:2500 
5. Планирана намена површина са границом грађевинског подручја...............................1:2500 
6. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама......................................................1:2500 
7. План  мреже и објеката комуналне инфраструктуре.......................................................1:2500 
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ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 
 

– Одлука о изради урбанистичког плана 
– Оверен топографски план „Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић“ 

размера 1:1000 
– Рани јавни увид 
– Стратешка процена утицаја плана  
– Услови и документација надлежних организација и институција 
– Средњорочни програм уређења јавног грађевинског земљишта и извори 

финансирања приоритетних радова на уређивању земљишта 
– Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим 

расправама о Плану  
– Одлука о усвајању плана 
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УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 
 

– „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, огранак "Електродистрибуција Лесковац", број 229497/1 од 
дана 25.08.2016. године; 

– "Телеком Србија", регија Ниш, извршна јединица Лесковац, број 7157-258438/2-2016 
од дана 01.08.2016; 

– Завод за заштиту природе Србије, број 020-1366/2 од дана 26.07.2016. године; 
– Републички хидрометеоролошки завод, број 922-3-89/2016 од дана 12.07.2016. 

године; 
– ЈКП "Јединство" Бојник, број 661/2016 од дана 08.07.2016. године; 
– "ЈУГОРОСГАЗ" Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет 

природног гаса, број Н/И-252 од дана 08.07.2016. године; 
– Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 6/3-09-0129/2016-0002 

од дана 20.07.2016. године; 
– ЈП "Електромрежа Србије", број 01-2242/1 од дана 03.08.2016. године; 
– ЈВП "Србијаводе", број 02-07-3479/2 од дана 14.07.2016. године; 
– Републички сеизмолочки завод, број 02-394/16 од дана 21.07.2016. године; 
– Завод за заштиту споменика културе Ниш, број 792/2 од дана 13.07.2016.; 
– Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 

број 2147-4 од дана 12.08.2016. године; 
– ЈП „Путеви Србије“, број 953-22683/16-1 од дана 22.11.2016. године. 
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УВОД  
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је инструмент којим се описују, 
вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на животну средину до којих 
може доћи имплементацијом плана. Такође, стратешком проценом утицаја на животну 
средину се одређују мере превенције, минимизације, ублажавања, ремедијације или 
компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи, једном речју, одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину и здравље људи. 
На основу члана 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, утврђују се 
основна начела стратешке процене, и то: Начело одрживог развоја, Начело 
интегралности, Начело предострожности, Начело хијерархије и координације, Начело 
јавности.  
 
Основни циљеви израде Стратешке процене утицаја су: 

 обезбеђивање да питања животне средине и здравља људи буду потпуно узета у 
обзир приликом развоја планова или програма; 

  успостављање јасних, транспарентних и ефикасних поступака за стратешку процену; 
 обезбеђивање одрживог развоја; 
 обезбеђивање учешћа јавности; 
 унапређење нивоа заштите здравља људи и животне средине. 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину израђује се у поступку израде просторних и 
урбанистичких планова и саставни је део плана. Носилац израде плана сачињава Извештај 
који садржи нарочито: 
1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене); 
2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 
дефинисања проблема и проналажења решења); 
3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем смислу 
- дефинисање матричног оквира процене); 
4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског 
оквира за обављање процена утицаја у току спровођења плана); 
5. програм праћења стања животне средине (мониторинг - оквир за праћење спровођења 
плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог стања на планском подручју); 
6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир коришћен 
у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на стратешку 
процену); 
7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку 
стратешке процене); 
8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за 
спровођење и унапређења стратешке процене). 
 
Применом Стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за сагледавање 
насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине. 
Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја захтева заштиту животне 
средине. Ако Пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој услед њене 
ограничене улоге у планирању, примена Стратешке анализе би требало да омогући 
постављање једног новог система вредности, уз уважавање сазнања о нарушеном 
природном систему. Стратешка анализа интегрише социјално-економске и био-физичке 
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих 
интересних сфера и усмерава политику, план или програм ка решењима која су, пре свега од 
интереса за животну средину. 
 
 



Страна 112 — Број 2 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 16. фебруар 2017.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регуације  
за агро-бизнис зону у насељу Косанчић   

 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину представља саставни део 
документације која се прилаже уз план или програм надлежном органу. Израда Стратешке 
процене утицаја на животну средину се одвија у 3 фазе. Прва фаза представља доношење 
Одлуке о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину, након чега се 
приступа њеној изради а након тога следи трећа фаза, фаза давања сагласности на 
Извештај. Носилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну је ИНФОПЛАН 
д.о.о. из Аранђеловца. Извештај се ради на основу Одлуке о изради стратешке процене 
утицаја на животну средину бр. 350-5/2015 од 12.10.2015.год. Процедура израде Извештаја 
прати процедуру доношења Плана детаљне регулације, што пружа могућност ефикаснијег 
утицаја на планско решење и благовременог достављања евентуалних примедби у циљу 
унапређења и заштите животне средине. 
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1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 
На основу прибављених подлога, прикупљених података са терена, достављених 
програмских циљева и дефинисаних интереса појединачних корисника простора на 
територији општине Лазаревац, те прибављених услова од надлежних органа и јавних служби 
и предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних могућности, дати су 
циљеви, правила и услови уређења и изградње насеља.  

Планом су дефинисани: обухват Плана, грађевинско подручје предметне општине, 
ванграђевинско подручје, површине јавне намене, намена површина са поделом на 
урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, 
регулационе линије улица и осталих површина јавне намене, грађевинске линије, планиране 
трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и 
грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана. 
Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за агро – бизнис 
зону у насељу Консанчић, је процес који ће обезбедити: 

 приказ утицаја планираних намена, целина, зона, објеката, функција, садржаја и 
планиране линијске и комуналне инфраструктуре на стање и вредности животне 
средине на подручју Плана детаљне регулације 

 имплементацију обавезујућих еколошких смерница у План детаљне регулације и 
 примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације 

Плана. 
 
Као основ и полаз за израду стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за агро – бизнис зону у насељу Консанчић, коришћена је следећа 
документација и подаци: 

 Одлукa о изради Плана детаљне регулације за агро – бизнис зону у насељу 
Консанчић, општина Бојник, бр. 06 – 8/2014, од 16.10.2015. 

 Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину бр. 350-5/2015 од 
12.10.2015.год 

 Нацрт Плана детаљне регулације за агро – бизнис зону у насељу Консанчић, 
 Просторни план општине Бојник, ("Службени гласник града Лесковца" бр. 29/11 и 

12/13), 
 План управљања отпадом општине Бојник за период од 2010.до 2020.године 
 Услови надлежних институција, органа, организација и предузећа за израду Плана. 
 

За израду стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и 
прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже 
хијерархијске нивое, коришћена је следећа законска регулатива: 

• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11); 
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 
88/10); 
• Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09); 
• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС,132/14 и 145/14); 
• Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10); 
• Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94);  
• Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и 93/12); 
• Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
• Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);  
• Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 
• Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 10/2013); 
• Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 
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• Закон о заштити од пожара („Сл.  гласник РС” бр.  37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 
92/93,48/94, 101/05 и 111/09 ); 
• Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл.гласник РС” 
бр.36/09); 
• Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 
гласник РС” бр. 135/04); 
• Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08 и 41/09); 
• Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл. 
лист СФРЈ” бр. 30/91); 
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник 
РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11); 
• Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС” бр. 20/10), 
• Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води 
за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр. 23/94); 
• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 
гласник РС” бр. 92/10); 
• Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник 
РС” бр. 98/10); 
• Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”   бр. 
56/10); 
• Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82); 
• Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. 
гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84); 
• Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник СРС” бр. 60/81); 
• Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања 
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица („Сл. гласник 
РС”бр. 41/10); 
• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени 
гласник РС”, број 71/10); 
• Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 
72/10); 
• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/11и 48/12); 
• Уредба о граничним вредностима емисије приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и рокови за њихово достизање („Сл. гласник РС“ 
бр. 35/11); 
• Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 
гласник РС”, број 75/10); 
• Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени 
гласник РС”, број 71/10); 
• Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС”, број 11/10, бр. 75/10); 
• Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС” бр.31/2012), 
• Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68); 
• Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС” бр. 5/68); 
• Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” 
бр. 114/08); 
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1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА АГРО-БИЗНИС 

ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ 
 
Садржај Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић  урађен је у 
складу са одредбама и методологијом Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС и 98/13-УС); 
 
САДРЖАЈ 
 
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 
I. ОПШТИ  ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА  
6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
6.1. Постојећа намена површина и врста градње  
7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
II. ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  
1.1. Грађевинско подручје  
1.2. Земљиште ван грађевинског подручја  
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
2.1. Правила уређења за целине и зоне одређене планом  
2.2. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и друге инфраструктуре  
2.2.1. Саобраћајна инфраструктура  
2.2.2. Комунална инфраструктура  
2.2.3. Електроенергетска  инфраструктура  
2.2.4. Телекомуникациона инфраструктура  
2.2.5. Термоенергетска инфраструктура  
2.2.6. Прикупљање и одлагање чврстог отпада  
2.2.7. Зеленило и зелене површине  
2.2.8. Комунални објекти  
2.3. Правила уређења и грађења за изградњу површина и објеката осталих намена  
2.3.1. Прерађивачка зона  
2.3.2. Полу-прерађивачка зона  
2.4. Правила уређења и грађења за изградњу површина и објеката ван грађевинског 
подручја  
3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  
3.1. Услови заштите природе  
3.2. Закључци стратешке процене  утицаја (нетехнички резиме)  
3.3. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштита од 
елементарних непогода  
3.3.1. Заштита од пожара 
3.3.2. Заштита од ратних дејстава  
3.4. Мере енергетске ефикасности  
3.5. Посебни услови приступачности објеката и површина јавне намене особама са 
посебним потребама  
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3.6. Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат  
3.7. Расписивање јавних конкурса  
3.8. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцеле  
III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 
 
1.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 

 
1.2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
 
Опис границе обухвата ПДР-а 
Граница Плана детаљне регулације почиње на тромеђи к.п. бр. 1537, 606 и 622(пут), па иде у 
смеру казаљке на сату пратећи границу к.п. бр. 1537, 632, 1311, 1312/1, изузима к.п. бр. 
1312/2, пресеца к.п. бр. 1524(пут), наставља ка југу границом к.п. бр. 1524 обухватајући 
планирану раскрсницу, па иде ка западу пратећи регулацију пута и границу к.п. бр. 1530,  
наилази на к.п. бр. 1555 чијом границом иде у дужини од око 250 метара, ломи се, сече к.п. 
бр. 1555 и наставља ка северу границом к.п. бр .1536 у дужини од око 720 метара, ломи се, 
сече к.п. бр. 1536, па границом к.п. бр. 1537 стиже до тромеђе к.п. бр. 1537, 606 и 622(пут) 
одакле је опис и почео. 
 
Попис парцела у обухвату ПДР-а 
План обухвата следеће катастарске парцеле: целе к.п. бр. 635, 634, 633, 632, 1312/4, 1537, 
1530, 1311 и делове к.п. бр. 1536, 1555, 1524. 
Цео План налази се у К.о. Косанчић у општини Бојник. 
 
Укупна прелиминарна површина у оквиру обухвата износи око 52 ha. 

 
 

 
1.2.2. ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  АГРО – БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ 
 
У планском обухвату површине од 52,05 ha, пољопривредно земљиште заузима површину од 
33,26 ha, тј .чак 63,90%. У ранијем периоду земљиште се користило као аеродром, али према 
подацима од стране општинске управе и према смерницама ППО Бојник не планира се 
поновно активирање аеродрома. 15,95 ha од укупне површине Плана представља неуређено 
зеленило.  
 
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  
Када је планирано стање у питању од укупне површине Плана планирано је да грађевинско 
подручје заузима 15,00 ha, односно 28,82%, од чега су површине јавне намене 3,75 ha а 
површине осталих намена 11,25 ha. 
У односу на постојеће стање, односно постојећи начин коришћења земљишта, грађевинско 
подручје се увећава за 12,16 ha. 
Површине ван грађевинског подручја заузимају 37,05 hа. 
Преовладајућа намена на простору обухвата плана су површине намењене пољопривреди и 
развоју малих и средњих производно – пословних капацитета. 
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На основу анализе постојећих намена и процене развоја, узимајући у обзир ограничења, 
просторне могућности планирања саобраћаја и комуналне инфраструктуре, простор 
обухваћен Планом подељен је на три просторне зоне. 

 
Зона I – пољопривредна зона 
Зона II – прерађивачка зона 
Зона III – полу – прерађивачка зона 

 
У следећој табели приказани су биланси површина по намени. 

 
Табела 1. Биланс постојеће површине по намени 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОСТОЈЕЋЕ  
НАМЕНА 

ha % 
Пољопривредно земљиште 33,26 63,90 
Неуређено зеленило 15,95 30,64 
Саобраћајница 2,84 5,46 

УКУПНО 52,05 100 
 

Табела бр 2.: Биланс планираних намена површина 

НАМЕНА ПРОСТОРА 
ПЛАНИРАНА  
ПОВРШИНА 

ha % 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајнице 3,73 7,17 
Инфраструктурни објекти 0,02 0,04 

Укупно 3,75 7,21 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
Прерађивачка зона 6,93 13,31 
Полу – прерађивачка зона 4,32 8,30 

Укупно 11,25 21,61 
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 15,00 28,82 

Пољопривредно земљиште 37,05 71,18 
Укупно 37,05 71,18 

УКУПНО ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 37,05 71,18 

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА 52,05 100 

 
 
1.2.3. ЦИЉЕВИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
На основу општих циљева дефинисаних Просторним планом Бојника и постојећи 
потенцијала конципирани су следећи основни циљеви: 

- рационално коришћење земљишта и комуналне инфраструктуре 
- флексибилно одређивање намене простора, локације и објеката 
- повећање услова за развој пољопривреде 
- повећање енергетске ефикасности објекта 
- заштита животне средине 

 
Поред основних циљева неопходно је обезбедити следеће: 

- унапређење пољопривредне производње, формирањем и уређењем зона 
пољопривредне производње, полу-прерађивачке и прерађивачке зоне 

- дефинисање грађевинског подручја. 
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1.3.ХИЈЕРАРХИЈСКИ ОДНОС СА ДРУГИМ ПЛАНОВИМА - ПЛАНСКА 
УСКЛАЂЕНОСТ 

 
При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, морају се у 
обзир узети планови вишег реда и планови од значаја за предметни План, због обавезујућих 
смерница које морају бити имплементиране у предметни План. На то обавезује једно од 
начела стратешке процене утицаја - начело хијерархије и координације на свим нивоима. 
 
Извршена је прелиминарна процена планских и стратешких докумената од значаја за израду 
Плана детаљне регулације  и стратешке процене. Као најзначајнији издвајају се: 

- Просторни план општине Бојник  ("Службени гласник града Лесковца" бр. 29/11) 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОЈНИК (’’Сл. гласник града Лесковца’’ бр. 
29/11 и 12/13) 
 
Из Просторног плана општине Бојник издвојене су смернице које се односе на планско 
подручје и које се као препорука и обавеза требају уградити и разрадити  Планом детељне 
регулације, (иновативни приступ пољопривреди - примена савремених технологија и 
европских стандарда), у циљу усмеравања развоја Општине Бојник. 
 

Варијанте и модели развоја 
Предлози изградње малих и средњих предузећа у агробизнису 
Развој малих и средњих предузећа у области агробизниса у oпштини Бојник треба да 

буде усмерен  према предлозима програма развоја малих и средњих предузећа у 
агробизнису и дати су по групама делатности. 

 
Мала и средња предузећа у области прераде поврћа 
У преради поврћа постоје велике могућности за развој малих и средњих предузећа. 

Мала и средња предузећа могла би се оснивати са пословима у области технологије 
замрзавања и паковања свежег поврћа. Ту се пре свега мисли на ситна паковања 
(различитих тежина) у кесама или провидним фолијама, са еколошким подлошкама, за 
снабдевање домаћих и страних супер или хипермаркета који су сада  у развоју по Србији. 

У производњи и преради поврћа потребно је ићи на проширење асортимана.  
Индустријску прераду поврћа треба усмерити путем малих и средњих предузећа на 

прераду парадајза (сокови, кечапи, пелати, пасте), прераду кромпира (чипс, прах-пиреи, 
скроб, итд.), прераду цвекле и мркве (сокови), прераду рена (стругани и укишељени рен са 
различитим додацима) и пасуља, што подразумева промену у сортименту пасуља и 
производњу крупнозрног пасуља, од кога се може добити низ прерађевина, који су веома 
популарни у исхрани. 

Производња, дорада и паковање семена поврћа такође представља уносан посао и 
могућност за развој малих и средњих предузећа у кооперацији са домаћим или страним 
семенским произвођачима. Ова производња такође би била усмерена на домаће, али и 
страна тржишта. 
 

Мала и средња предузећа у области прераде воћа и грожђа 
Делатност малих и средњих предузећа у производњи и преради воћа и грожђа у општини 

Бојник, треба да се креће у правцу: 

1. производње садног материјала - хектар расадника може да обезбеди производњу 
садница за заснивање нових 50 до 70 ha засада, 

2. интензивирања производње без проширивања капацитета воћњака и винограда, пре 
свега, изменом структуре воћарске производње, увођењем дефицитарних воћних 
врста и савременог сортимента, 

3. интензивирања производње у постојећим засадима и проширивања површина 
воћњака и винограда, 
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4. улагања у мање објекте за производњу специфичних и специјалних прерађевина од 

воћа и грожђа,  
5. улагања у мање објекте за прераду нуз производа прерађивачке индустрије,  
6. улагања у објекте за производњу опреме за прераду, као и неопходне амбалаже за 

паковање воћа и грожђа и њихових прерађевина. 
 

Производња воћа и грожђа 
Високо интензивна воћарска производња поред високе профитабилности коју обезбеђује 

власнику, утиче непосредно на развој већег броја привредних грана и делатности. 
Захваљујући брзом развоју ове гране биљне производње упоредо се развијају: 

 индустрија пестицида, са врло широким спектром средстава за заштиту (фунгицида, 
инсектицида, бактерицида, хербицида и др.) 

 индустрија минералних ђубрива (простих, мешаних, са додатком микроелемената и 
др.) 

 индустријски капацитети за конзумирање и прераду воћа (сокови, компоти, џемови, 
ракије вина и др.) 

 складишни капацитети (хладњаче са обичном и контролисаном атмосфером и др.), 
стакленици и сл.  

 механизација (за основну и допунску обраду земљишта и заштиту воћака од болести и 
штеточина) 

 транспортна средства (за интерни, локални и међународни транспорт воћа) 
 индустрија разноврсне амбалаже (од дрвета, пластике, лима, стиропора и др.) 

 
Поред наведеног, воћке се могу гајити на местима где се друге врсте не могу са успехом 

гајити, а поред осталог и на стрмим теренима где испољавају антиеродивно дејство. 
Воћке улепшавају и "оздрављују" животни простор, ослобађајући кисеоник у атмосферу, а 

у неким случајевима значајно модификују климу одређених локалитета (у позитивном 
смислу). 

Дрво неких врста воћака (орах, кестен, трешња, шљива и др.) служи као изванредна 
сировина у дрвно-прерађивачкој индустрији, столарству и војној индустрији. 

Гајењем одређених врсти воћака у брдско планинском подручју спречава се миграција 
радно способног становништва из села у пренасељене градске средине. 

Воће и производа од воћа утичу на спољнотрговинску размену и стицање значајних 
девизних средстава. 

Поред наведеног, треба посебно обратити пажњу, и на чињенице: 
1) производња воћног и евентуално лозног садног материјала. Као споредна делатност 

може бити производња цвећа и дендролошког материјала; 
2) у примарној воћарској производњи при избору воћних врста предност дати 

дефицитарним воћним врстама: орах, лешник, бадем, бресква, кајсија, дуња, трешња 
и ситном воћу (јагода, купина, малина, рибизла); 

3) у производњи јабуке постепено смањивати учешће летњих сорти као и учешће сорти 
које се слабије чувају у хладњачама; уводити сорте са зеленом бојом покожице и 
индустријске сорте за производњу пектина;  

4) у производњи вишње треба бити обазривији у погледу потребе за даљим 
проширивањем капацитета, пре свега, због стагнације или чак опадања цене вишње 
на западном тржишту; 

5) у производњи крушке због проблема са пласманом летњих сорти, предност дати 
сортама за специјалне видове прераде (ракије вилијамовке итд.); 

6) у производњи брескве уводити средње и касне сорте, односно сорте што касније епохе 
пристизања, као и индустријске сорте; 

7) у виноградарској производњи форсирати стоне сорте што раније или што касније 
епохе пристизања. 
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Специјални програми малих и средњих предузећа  

Мала и средња предузећа подручја Општине Бојник, посебно место могу имати у 
развоју посебних програма, базираних на специфичним сировинама. Ово се односи на 
производњу и прераду лековитог и ароматичног биља. На основу производње камилице, 
кантариона, нане, менте, коприве, зове, багрема, шипурка, глога, липе, коријандера и других, 
могуће је оснивати мала и средња предузећа за сушење и паковање ових производа, за 
производњу биљних чајева и за производњу етеричних уља за потребе хемијске индустрије и 
фармације.  

Производња и прерада (сушење и топла прерада) печурки (шампињона и буковаче), 
који су дефицитарни на нашем тржишту су такође профитабилни програми.  

Производња хумуса за хортикултуру, као и производња цвећа и украсног биља такође 
има перспективе на домаћем и страном тржишту.  

Производња и прерада меда и пчеларских производа (млеч, полен) имали би пласман 
за потребе фармације и козметичке индустрије у земљи и иностранству, као и за непосредну 
потрошњу.  
 
 Правци развоја 
 Општина Бојник има одређене природне и створене потенцијале који се у будућности могу 
у знатно већој мери (површини) и са истим интензитетом користити. Активирањем, 
проширивањем и интезивирањем коришћења тих потенцијала може се очекивати и знатно 
бржи економски развој општине Бојник. 
  

Глобални правци развоја су следећи: 
- праћење токова са сврхом реалног тржишног опорезивања (са акцентом 

делатности локалне заједнице које  се помера од планирања ка праћењу); 
- обим интервенције локалне заједнице (интервенција само у сегментима који су 

неопходни са становишта ширих интереса); 
- трансформација процеса урбанистичког планирања и начина коришћења земљишта. 
 

Основни правци развоја су следећи: 
- Стратешко одређивање просторног размештаја становништва и рационалније 

коришћење расположивих површина грађевинског земљишта; 
- Грађевинско земљиште се мора користити у складу са прописаном наменом на 

рационалан начин и за њега везати индикаторе његовог коришћења који су исказани 
кроз површину, густину, проценат искоришћености;  

- Експанзија и развој, као и потреба за већом ефикасношћу и профитом представља 
одличан подстицај за стално осавремењивање и усавршавање метода и процедура и 
ажурирање података и информација; 

- Избегавање уништавања зеленог појаса, што доводи до економске неефективности у 
коришћењу и запостављање површина унутар општине и неулагање средстава у њих; 

- У изградњи треба пратити и максимално користити микроклиматске и створене услове 
на терену; 

- Посредовање специјализованих служби у пословима трансакције  
 
Планирано решење  
Пољопривреда, развој и уређење руралних подручја, би била успешнија бољим и 

организованијим коришћењем ресурса, на начелима одрживог развоја и одговарајућим 
повезивањем и пласманом на широј регионалној основи. Стварањем услова за развој, 
прилагођавањем општинске пољопривреде и пољопривредних произвођача, неопходна је 
заштита и унапређење пољопривреде и села на простору општине. 
То се може постићи: 

- Чувањем површина и плодности пољопривредног земљишта поштујући основна 
начела одрживог развоја, коришћења, уређења и управљања над пољопривредним 
земљиштем (пољопривредно земљиште од I до IV катастарске класе може се само у 
изузетним случајевима предвидети за друге намене, док се оранице под V и VI 
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катастарском класом могу пренаменити у шумско земљиште), повећање величине 
пољопривредних газдинстава и унапређење тржишта земљишта. 

- Коришћењем природних ресурса (воде, земљишта, ваздуха ...), као и повећањем 
вредности пољопривредног земљишта, створити услове за производњу здраве хране 
и других пољопривредних производа за домаћа и страна тржишта. 

- Уређењем и побољшањем животних, радних и производних услова на селу као и 
интегралног развоја руралног простора. 

- Стварањем тржишно усмерених и привредно оправданих индивидуалних 
пољопривредних газдинстава. 

- Повећање дохотка пољопривредних произвођача, производње и квалитета и 
снижавање трошкова производње. 

Све ово напред наведено је у настојању неугрожавања, заштите и очувања животне 
средине и руралних система. 

Треба настојати на укрупњавању поседа пољопривредног домаћинстава, кооперацији и 
удруживању у прихватљиве облике задруга, едукацијом носиоца газдинстава, доступности 
свих служби за адекватну помоћ на стварању препознатљивих производа, као и њиховој 
промоцији на другим тржиштима. 

Треба водити рачуна о начину коришћења земљишта на основу потенцијалних структура, 
са тежњом ка одрживости природних и створених ресурса. 

Потребно је формирати системе заштите, коришћења и унапређења функције 
пољопривредног земљишта (привредне, културне, природне, и еколошке) на нивоу општине 
Бојник. 
Успоставити економске, техничко-технолошке, организационе и еколошке услове за рурални 
развој. 

Побољшати квалитет производње, као и понуду и пласман пољопривредних производа 
на европском тржишту.  

Развој пољопривреде - руралних подручја, подразумева активирање и оптимално 
коришћење производних ресурса пољопривреде и других актера унутар руралног система. 
Рурално подручје обухвата - интегрише више просторних функција почев од производних, 
социјалних и културних простора и јачање економске моћи пољопривредних газдинстава и 
њиховог сврсисходног укључивања у тржишне услове привређивања.  

Ненарушавањем природних ресурса, свеобухватни развој руралних простора, може се 
остварити само квалитетним променама у оквирима руралних система. То се може постићи 
одговарајућом комбинацијом фактора као што су: природни ресурси, демографски процеси, 
саобраћајна и друга инфра и супраструктурна повезаност. 

Коришћење пољопривредног земљишта иде у правцу заустављања процеса деградације 
земљишта, прилагођавањем намена основним карактеристикама природних ресурса, тј. 
селективно враћање земљишта шумским површинама. Намена површина Просторног плана 
подручја инфраструктурних коридора на простору општине Бојниксе може планирати на 
рачун смањења пољопривредних површина. Планирати ограничење смањења 
пољопривредних површина на рачун других намена, а простор за ширење тих намена треба 
тражити у рационалнијем коришћењу садашњих површина, згушњавањем насељености, уз 
побољшавање стамбеног окружења, очување садржаја унутар општине и насеља, 
пренаменом површина које су се раније користиле за индустрију. 

Грађевинско земљиште се приводи намени изградњом објеката или извођењем других 
радова у складу са прописима о планирању и уређењу простора , његова тржишна цена је 
предуслов за рационално коришћење и економски ефикасну алокацију, а сама 
пропорцијалност тржишне цене грађевинског земљишта  и профитабилности у експлоатацији 
зависи од планиране намене, створених услова по питању уређења и тражње за изграђеним 
простором ( стамбеним, пословним) 

У односу на просторно – функционалну различитост одређених делова насеља, вредност 
земљишта  се сходно очекиване намене и тражње повећава и утиче на тржиште земљишта. 
Капитални добици настају код промене намене земљишта. Инвестиције у урбану 
инфраструктуру утичу на стварање пораста агрегиране вредности земљишта у градовима. 
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Друштвено – економски развој  доводи до раста потреба развоја и тражње грађевинског 
земљишта. Стопа повећања варира у зависности од обима претварања пољопривредног у 
грађевинско земљиште. Динамичан привредни и урбани раст огледа се преко упоредног 
кретања цене земљишта, цена потрошача и кретање доходка на 1 становника. Цене 
земљишта формирају се под утицајем бројних фактора, међу којима су најважнији: промене у 
урбаној економији, пораст животног стандарда, макроекономски фактори као што су 
економски развој земље и нузпродукт привредног развоја. 
 
 
 
1.4. ПРЕГЛЕД  КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА  
 
Општина Бојник је општина у Јабланичком округу са седиштем у истоименом граду. Бојник се 
налази у сливу Пусте реке и испод Радан планине. 
 
 
1.4.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
Климатске карактеристике 
Клима је важан чинилац у педогенези земљишта и лимитирајући фактор ( преко 
температурних односа и величине и распореда падавина ) на развој одређених биљних 
врста. Ово подручје као и остатак Србије припада централноевропској временској зони. 
Карактерише га умерено континентална клима, под утицајем висија су изражена сва четири 
годишња доба. Зиме су хладне док су лета топла. Јесени су обично топлије од пролећа. На 
планинама преко 1400 м.н.в. клима је субпланинска. Просечна температура је 11 ºC на 
мањим висинама, а у планинским пределима  6,7ºC. Радан планина је са северне стране 
окружена венцем планина Пасјача. Видојевица, Ргајска планина и Соколовица које је штите 
од хладних и влажних струја са северне и западне стране. На истоку и југу се отвара у 
Пусторечку котлину и са те стране је изложена јаком сунчевом загревању, што за последицу 
има топлију и блажу климу. Захваљујући топлијој клими на Радан планини је опстало 
неколико ендемских и реликтних биљних врста, међу којима су најзначајнији остаци прашуме 
из доба терцијара. 
Карактеристична је дуга инсолација која углавном захвата топлу половину године. Облачност 
је углавном ограничена на зимске месеце. Просечна количина падавина износи 634-727 mm 
по квадратном метру, а њихова расподела изражена је кроз два максимума (V и X – XI) и два 
минимума (III и VIII).  
Релативна влага се јавља као утицајан фактор за распрострањење шума и као 
условљавајући чинилац евапотранспирације биљака. Исто тако влажност земљишта не 
зависи само од  апсолутне количине падавина и од својства самог земљишта, него и од 
релативне влага земљишта у знатној мери. Релативна влага ваздуха у великој мери одлучује 
о влажности земљишта. Релативна влага стоји у обрнутом односу са температуром ваздуха, 
што значи да се најмање средње месечне вредности јављају у периоду максималних 
температура, а највише током зимских месеци са слабо израженим максимумом у јануарау. 
Релативна влага је нижа у подножју масива. На овом подручју релативна влага је прилично 
висока (72 % у периоду мај-август). 
 
Геоморфолошке карактеристике 
Општина Бојник припада брдско планинској области са 2/3 територије надморске висине од 
400 – 1200м (66% површине или 174 км2). Равничарски рељеф се простире низводно у 
источном делу слива Пусте реке ( Лапотиначко поље ). 
 
 



Страна 123 — Број 2SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA16. фебруар 2017.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регуације  
за агро-бизнис зону у насељу Косанчић   

 
Педолошке карактеристике  
Доминантан тип земљишта у педолошком покривачу су гајњаче, створене на језерским 
сендиментима.На североистоку их смењују црнице а на крајњем западном (планинском) делу 
општине смеђа подзоласта земљишта. 
 
Сеизмолошке карактеристике  

  
Слика 4. Карта сеизмичког хазарда за 
повратни период 457 г. на површини терена 
општине Параћин   
 
 
Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, 
важећој законској регулативи у Србији, је 
сеизмички интензитет приказан на 
Сеизмолошкој карти за повратни период од 
500 година према пропису:  Правилник о 
техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима (Сл.лист СФРЈ 
31/81,49/82,29/83,21/88 и 52/90). 
На карти су приказани очекивани 
макросеизмички интензитети на површини 
терена за карактеристично тло. 
По ЕН1998-1 улазни параметри за 
сеизмичку анализу  изведени су из услова 

да се објекат, просечног 
века експлоатације од 50 
година, не сруши, што 
одговара сеизмичком 
дејству са вероватноћом 
превазилажења од 10% у 

периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни период догађања од ТNCR= 475 година. 
Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица 
дејства земљотреса за који постоји  вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 10 
година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година. 
 
 
Природна добра 
На основу достављене документације, документације Завода за заштиту природе Србије, и 
увидом у Централни регистар заштићених природних добара Србије, утврђено је да се 
подручје обухвата Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић не 
налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не 
налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираног природног 
добра.  
 
 
1.4.2. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
Саобраћајна мрежа 
Кроз планско подручје пролази  државни пут II А реда број 225 Гаџин Хан - Брестовац - Бојник 
- Лебане  од км 29+381 до км 29+018,  деоница 22502. Прикњучак око км 29+381, је постојећи, 
са издвојеном путном парцелом, док новопланираних прикључака нема. 
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У посматраном планском подручју постојеће саобраћајне површине су неасфалтиране и 
користе се као локални приступни и пољопривредни путеви.  
 
Водопривредна инфраструктура 
На простору Плана не постоји изграђена водоводна ни канализациона инфраструктура.  
 
Телекомуникациона инфраструктура 
Постојећа инфраструктура се састоји од: подземних дистрибутивних месних телефонских 
каблова, спољашњих кабловских извода на упориштима дрвеним или армирано бетонским на 
граници обухвата плана, разводне кабловске мреже. 
 
 
Електроенергетска инфраструктура 
Подручје општине Бојник поседује одговарајуће електроенергетске објекте који задовољавају 
потребе постојећих потрошача. Нема електроенергетских објеката у границама обухвата 
планског подручја. У близини планског подручја, јужно од границе обухвата плана налази се 
објекат Т.С. 10/0.4 kV „КОСАНЧИЋ 2“  

 

Културна добра 
На основу Акта о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Плана Детаљне 
регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић у општини Бојник, издатог од Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, на простору обухваћеном Планом нема утврђених 
непокретних културних добара нити евидентираних добара. 
  
 
1.4.3.  СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   
  
Током израде Плана разматрани су постојећи и потенцијални проблеми и ограничења 
животне средине, те су дефинисана одговарајућа планска решења која ће се позитивно 
одразити на свеукупни развој ширег окружења. У смислу одрживог развоја простора 
неопходно је усвојити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и организовања 
простора, са циљем очувања природних вредности и унапређења животне средине. 

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед постојећег стања и 
квалитета животне средине на подручју за које се Извештај доноси. Анализа постојећег стања 
природне средине и оцена основних чиниоца животне средине представља један од кључних 
корака, који су генерално потребни да би се постигли циљеви сваке стратешке процене 
утицаја на животну средину. Основне карактеристике постојећег стања дефинисане су на 
основу: постојећих планских докумената, информација добијених од стручних служби,  
доступне стручне и научне литературе, као и директним увидом у стање на терену.  

Да би се процена утицаја на животну средину правилно извршила, од велике важности је да 
се узму у обзир посебно природне компоненте подручја.  

Анализа стања животне средине на подручју општине Бојник, као генерална процена општег 
стања животне средине на подручју ПДР-а, треба да обједини постојеће, парцијалне, 
методолошки просторно и временски несинхронизоване анализе и оцене стања и пружи 
стручну основу за планирање даљег урбаног и просторног развоја, уређење простора и 
заштита средине. 
С обзиром да на предметном простору нису вршена мерења квалитета параметара животне 
средине није могуће квантитативно валоризовати постојећу угроженост природних ресурса, 
али се може извршити процена и анализа у наведеном контексту на основу одређених 
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активности, које су присутне и које ће бити присутне у наредно периоду у овом делу општине. 
Самим тим процењује се да нема деградационих пунктова, који би угрожавали директно 
природне ресурсе. 
 
На територији планског обухвата нема развијене индустријске нити привредне производње, 
становање није заступљено. Саобраћај представља практично једини извор загађења 
ваздуха које настаје емисијом продуката сагоревања горива у моторима, тј. непосредна 
близина државног пута са изласком на коридор 10, пружа добру саобраћајну повезаност агро-
бизнис зоне, али и негативно утиче на квалитет ваздуха.  
На неких 500метара од планског обувата налази се фарма товних пилића. Обиласком терена, 
утвђено је да иста нема негативан утицај на квалитет чинилаца животне средине када је План 
детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић, у питању.   
Да закључимо, посматрано подручје представља, када је квалитет ваздуха у питању, 
еколошки очувану средину.   
 
Већи део планског обухвата заузима пољопривредно земљиште. Заступљен је узгој 
сунцокрета, вишања, малина, купина.  
Прецизни подаци о укупној количини употребљеног вештачког ђубрива у пољопривредној 
производњи на подручју Плана детаљне регулације нису доступни, те је самим тим непознат 
у потпуности негативан ефекат истог, на квалитет подземних вода, земљишта и ваздуха. 
 
На територији МЗ Косанчић није организовано прикупљање и одвоз чврстог отпада од стране 
комуналног предузећа ЈКП "Јединство" Бојник које је основано од стране општине Бојник. 
Када ће организовано прикупљање отпада са ове територије почети не може се са 
сигурношћу рећи. Становници МЗ Косанчић су некада користили део планског обухвата за 
депоновање комуналног отпада у виду дивље депоније, што је условило загађење 
земљишта. ЈКП "Јединство" Бојник је очистило простор од нагомиланог отпада. Тренутно су 
ту посађене пољопривредне културе, без претходно урађене рекултивације и провереног 
стања квалитета земљишта.  
 
Неадекватно прикупљање и транспорт комуналног отпада може да има неповољан утицај на 
животну средину, као што је: загађење ваздуха и непријатни мириси, могућ ризик по здравље 
због акумулације загађених вода које омогућавају размножавање комараца и привлаче муве 
и гамад, губитак обрадивог земљишта због присуства биолошки неразградиве компоненте, 
загађење земљишта, површинских и подземних вода процедним водама које такође имају 
утицај на здравље и животну средину.  
 
Неопходно је  ургентно решавање проблема одлагања отпада и укључивање МЗ у систем 
прикупљања отпада. У планиранираној прерађивачкој и полу-прерађивачкој зони потребно је 
дефинисати позиције канти од 120л или контејнера од 1,1m2  за одлагање чврстог отпада. 
Неопходно је решити проблем одлагања пољопривредног отпада.  
 
На подручју Плана  нема систематског праћења нивоа и учесталости буке. Саобраћај  је  
средњег  интензитета па је самим тим и ниво буку примерен интензитету.  
Реализација планских решења ће довести до појаве вишег нивоа буке у овом подручју.  
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1.5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОСТОРА КОЈИ МОЖЕ БИТИ 
ИЗЛОЖЕН НЕГАТИВНОМ УТИЦАЈУ 
 
Утицајно подручје је простор на коме се јављају промене у односу на постојеће стање 
животне средине.  
Зоне промене:  

 дуж општинских путева 
 пољопривредна зона 
 прерађивачка зона 
 полу-прерађивачка зона 

 
 
Промена квалитета ваздуха 
Не очекује се промена квалитета ваздуха у односу на постојеће стање. Уколико дође до 
повећања концентрације аерополутаната услед појачаног саобраћаја или других активности, 
може се јавити минимални и привремени утицај на квалитет ваздуха на самом извору (CО2, 
CО, меркаптан, непријатни мириси, угљоводоници, честице чађи, прашина и други 
полутанти). Обавезна је израда Студија о процени утицаја за све потенцијалне загађиваче на 
подручју полу-прерађивачке и прерађивачке зоне и придржавање прописаних мера заштите и 
мониторинга.  
 
Промена квалитета воде 
На подручју Плана не налази се водно земљиште, а подземне воде нису угрожене у 
редовном раду и раду објеката са планираним активностима. У случају ванредних околности, 
у случају удеса или других акцидената (изливање горива и сл.) подземне воде могу бити 
локално угрожене. Објекти по својој намени у току рада немају значајан утицај на квалитет 
воде, јер ће сви објекти бити повезани у систем каналисања и одвођења отпадних вода. 
 
Промена квалитета земљишта 
У току изградње објеката, код ископа при извођењу радова помоћу грађевинске механизације, 
вршиће се привремена деградација дела земљишта, односно доћи ће до привремене 
промене квалитета земљишта. Планирано је заштитно зеленило око објеката, тако да у току 
редовног рада евентуални негативни утицаји (бука и сл.) биће сведени на минимум. 
Одвођењем отпадних вода канализационим системом неће имати утицаја на квалитет 
земљишта. У редовном раду јављаће се комунални и пољопривредни отпад. Адекватним 
управљањем отпадом, штетно дејство отпада се смањује на еколошки прихватљив ниво. 
 
Промена нивоа буке 
У току редовног рада потребно је да се ниво буке одржава у оквиру прописаних вредности, 
како унутар објеката, тако и у околном подручју. Планиране интервенције на саобраћајној 
инфраструктури имају за циљ подизање нивоа приступачности и опслуживања планираних 
намена посматраног подручја, повећање френквентности саобраћаја, што за последицу може 
имати повећани ниво буке. Бука ће настајати услед коришћења грађевинске механизације, 
приликом изградње садржаја унутар полупрерађивачке и прерађивачке зоне. 
 
Нејонизујуће зрачење 
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид 
нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. 
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У складу са Упутством Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачењa (ICNIRP) 
из 2010 године, граничне вредности за излагање становништва: 

 електричном пољу, износи 5 kV/m, и 
 магнетном пољу, износи 200 μТ;  

 
 
Промена намене и коришћења површина 
У овом случају ради се о делимично девастираном и  нерационално искоришћеном подручју. 
Предложена препарцелација са новим садржајима и поделом на три зоне омогућиће 
позитиван утицај, максималну искоришћеност природног потенцијала, контолу употребе 
агрохемијских средстава и активирати привредне активности у месној заједници. Планским 
развојем овог подручја, ЈКП ће бити приморано да постави неопходне канте и контејнере и 
реши актуелни проблем одлагања отпада.  
 
 
1.6. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА   
 
Чиниоци/фактори животне средине чине појединачне или групу параметара који одређују 
својства елемената животне средине. Чиниоци животне средине се користе у аналитичком 
поступку и процени утицаја и то се користе углавном приликом процена утицаја у 
урбанизованим срединама, односно у случајевима када се ради о делимично или пак потпуно 
промењеном екосистему. Предметно планско подручје налази се у измењеном стању услед 
антропогеног утицаја, као и услед еродабилних процеса. С тим у вези, приликом избора 
индикатора, дефинисања циљева извршена је анализа чиниоца животне средине.  
 
Основна подела чиниоца је на природне и антропогене који се анализирају у зависности од 
измењености изучаване средине. 
 
Уобичајен методолошки поступак је да се и при најмањим антропогеним утицајима 
анализирају сви чиниоци у зависности од расположивих података. Од природних чиниоца 
посебно се издвајају микроклиматски, орографски и едафски, док се од антропогених чиниоца 
издвајају концентрације идентификованих полутаната у елементима животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) као и нивоа буке. На следећем графикону даје се поједностављени 
схематски приказ чиниоца животне средине који су анализирани. 
 
 
Графикон 1.  Поједностављена схема чиниоца животне средине 
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Заштита животне средине логично подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених 
законском регулативом и условима надлежних институција. 
Током израде предметног Плана и стратешке процене утицаја на животну средину која је 
текла паралелно са израдом Плана, разматрана су питања у вези са заштитом животне 
средине и дефинисани услови  под којима се планиране активности могу реализовати. 
 
На основу процене стања животне средине на планском подручју кључни  проблеми заштите 
животне средине су степен инфраструктурне уређености, недостатак атмосферске и фекалне 
канализације, висок ниво подземних вода, транспорт и планско одлагање  отпада, неразвијен 
мониторинг животне средине и недовољно инвестирање у заштиту животне средине 
Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене 
Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10), 
у Извештају о стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана питања везана за 
климатске промене, промене озонског омотача и прекогранична загађења. Предметни План 
није посебно меродаван у потенцијално позитивном или негативном смислу, а са аспекта 
обавеза према међународним споразумима. 
 
 
1.7. РЕЗУЛТАТИ   КОНСУЛТАЦИЈА   СА   ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ   ОРГАНИМА   И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
 
Подаци о постојећем стању, као и о неопходним условима тражени су и добијени од органа, 
посебних организација и институција: 
 

Табела бр. 3: Добијени услови надлежних предузећа 
 

Услови Добијен Број услова 
Датум 

добијања 
услова 

1. "Електродистрибуција Лесковац" Да 22947/1 25.8.2016 

2. "Телеком Србија", извршна јединица Лесковац Да 7157-258438/2-
2016 1.8.2016 

3. Завод за заштиту природе Србије Да 020-1366/2 26.7.2016 
4. Републички хидрометеоролошки завод Да 922-3-89/2016 12.7.2016 
5. ЈКП "Јединство" Бојник Да 661/2016 8.7.2016 

6. "ЈУГОРОСГАЗ" Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног гаса Да Н/И-252 8.7.2016 

7. Директорат цивилног ваздухопловства Републике 
Србије Да 6/3-09-

0129/2016-0002 20.7.2016 

8. ЈП "Електромрежа Србије" Да 01-2242/1 3.8.2016 
9. ЈВП "Србијаводе" Да 02-07-3479/2 14.7.2016 
10. Републички сеизмолочки завод Да 02-394/16 21.7.2016. 
11. Завод за заштиту споменика културе Ниш Да 792/2 13.07.2016. 

12. Министарство одбране, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру Да број 2147-4 12.8.2016. 

13. Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Нe   

14. ЈП „Путеви Србије“ Да 953-22683/16-1 22.11.2016. 
 
 
Наведеним условима су дефинисане обавезе везане за нека од најзначајнијих питања 
заштите животне средине на планском подручју. У поступку јавних консултација, 
заинтересовани органи и организације, као и и јавност имаће прилику да оствари увид у 
Извештај о стратешкој процени. 
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2.0.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И 
ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 
Основни циљеви стратешке процене дефинисани су на основу:  

› циљева и критеријума преузетих из других планова и програма,  
› стања животне средине на подручју плана,  
› разматраних питања и проблема животне средине у плану, као и у плановима са ширег 

планског подручја, и  
› услова, мишљења и сугестија заинтересованих органа и организација. 

 
 
2.1.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
 
Основни циљ заштите животне средине на планском подручју је очување и унапређење 
стања животне средине, у односу на постојеће стање и планиран развој, уз примену начела 
превенције и предострожности и начела одрживог развоја у будућем развоју подручја.  
 
Стратешка процена као интегрални део предметног Плана детаљне регулације подржава  
опште циљеве постављене плановима вишега реда:  
 

1. Заштита ваздуха, воде и земљишта од загађења 
2. Адекватан третман чврстог отпада и отпадних вода 
3. Комунално и инфраструктурно опремање подручја  
4. Очување и унапређење животне средине на подручју Плана детаљне регулације 
5. Заштита здравља становништва у границама Плана и у окружењу 

6. Плански  и  контролисани равој  подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и 
обавезних мера заштите животне средине 

7. Поштовање планских мера, мера заштите животне средине, правила уређења и 
грађења 

8. Повећање обима инвестиција за заштиту животне средине  
 
 
Посебни циљеви Стратешке процене произилазе из анализе стања, проблема, ограничења 
и потенцијала планираног простора, као и приоритета за решавање еколошких проблема, а у 
складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине. 
Еколошки одговорно коришћење простора које обухвата План представља значајан 
потенцијал за одрживи развој овог подручја. 

 
Као посебни циљеви издвојени су : 

• очување и унапређење квалитета ваздуха 
• очување и унапрђење квалитета вода 
 развој водоводне и канализационе мреже и обезбеђивање пречишћавања отпадних 

вода (фекалних, загађених атмосферских) 
 смањење загађивања земљишта  
 рационално коришћење пољопривредног земљишта и развијање пољопривредне 

производње  
 примена принципа органске пољопривреде 
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• подстицање економског развоја и повећања запослености  
• унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 
• очување биодиверзитета - избећи неповратне губитке  
• ублажити негативан утицај развоја на деградацију предела 
• развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке) 

 
 
 
2.2. ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  

 
На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора, 
валидних за оцену планских решења са становишта могућих негативних утицаја на животну 
средину, као и за утврђивање мера превенције и мера смањења неповољних утицаја. Сврха 
њихове примене је у усмеравању планских решења ка остварењу циљева који се постављају. 
 
Као инструменат за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и 
услова животне средине, као и сагледавање последица, индикатори су неопходни као улазни 
подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др). 
Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта 
могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити 
или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање, 
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су 
средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а 
неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др). 
 
Имајући у виду обухват Плана, планиране садржаје, постојеће стање животне средине и 
дефинисане посебне циљеве Стратешке процене, извршен је избор индикатора, при чему се 
обрађивач стратешке процене утицаја ослонио на индикаторе УН за одрживи развој и 
индикаторе дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне 
средине. 
 
 

Табела бр. 4: Посебни циљеви стратешке процене са избором индикатора 
посебан циљ индикатор 

 очување и унапређење квалитета 
ваздуха 

 Учесталост прекорачења дневних граничних 
вредности зa SO2, NO2, PM10, O3 

 очување и унапрђење квалитета вода  

 развој водоводне и канализационе 
мреже и обезбеђивање 
пречишћавања отпадних вода 
(фекалних, загађених атмосферских); 
 

 
 Нутријенти у површинским и подземним 

водама 
 Проценат становника прикључен на јавни 

водовод  
 Проценат становника прикључен на јавну 

канализацију  
 Загађене (непречишћене) отпадне воде 

 
 

 смањење загађивања земљишта  

 рационално коришћење 
пољопривредног земљишта и 
развијање пољопривредне 
производње  
 

 
 Површине деградираног земљишта 
 Промена начина коришћења земљишта 
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 примена принципа органске 

пољопривреде 

 
 унапређење система 

прикупљања, третмана и 
одлагања чврстог отпада 
 

 
 Укупна количина произведеног отпада 
 Укупна количина комуналног и 

пољопривредног  отпада 
 Укупна количина амбалажног отпада 

 
 

 
 очување биодиверзитета и 

унапређење ефикасности заштите на 
принципима одрживости  

 ублажити негативан утицај развоја на 
деградацију предела 

 
 
 

 Диверзитет врста 

 
 

 подстицање економског развоја и 
повећања запослености  

 развијање система мониторинга 
животне средине (ваздуха, вода, 
земљишта и буке) 

 

 

 
 Проценат запослених, проценат 

незапослених 
 Број  мерних  места,  стање  мониторске  

            мреже 

 
 

Индикатори Јединица мере 
Учесталост прекорачења дневних граничних 
вредности за PM10, NО2, О3 i SO2,  
 
Нутријенти у површинским и подземним водама,  
 
 
Проценат становника прикључен на јавни 
водовод  
 
Проценат становника прикључен на јавну 
канализацију 
 
Загађене (непречишћене) отпадне воде,  
 
 
Површине деградираних земљишта,  
 
 
 
Промена начина коришћења земљишта 
 
 
Диверзитет врста,  
 
 
Укупна количина произведеног отпада,  
 

Број дана у току године са прекорачењем дневне 
граничне вредности, 
 
Нитрати (mg NO3/l), 
укупни фосфор и ортофосфати (μg P/l), 
 
% (проценат) 
 
 
% (проценат), 
 
 
% (проценат), 
 
 
% деградираног земљишта у односу на укупну 
површину и површина 
деградираног земљишта изражена у ha, 
 
ha или km2 

 
 
Број јединки по јединици површине. Број 
гнездећих парова. Површина у хектарима (ha), 
 
Индикатор се изражава у тонама по години 
(t/год), 
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Укупна количина произведеног комуналног и 
пољопривредног отпада 
 
Укупна количина амбалажног отпада 
 
 
Проценат запослених, проценат незапослених 
 
Број мерних места, стање мониторске мреже 

 
Индикатор се изражава у тонама по години 
(t/год), 
 
Индикатор се изражава у тонама по години 
(t/год),односно у процентима %, 
 
% (проценат), 
 
Број мерних места 
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3.0. ПРОЦЕНА    МОГУЋИХ    УТИЦАЈА    ПЛАНА    НА  ЖИВОТНУ  
СРЕДИНУ 
 
Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја 
планираних решења на животну средину простора у обухвату Плана, при чему је акценат 
стављен на анализу планских решења, која доприносе заштити и подизању квалитета 
животне средине на посматраном простору и у непосредном окружењу. 
 
Извештајем о стратешкој процени разматрају се питања и проблеми везани за заштиту 
животне средине, а који се односе на: 

 утицај постојећих и планираних активности на природне ресурсе – воду, ваздух и 
земљиште; 

 утицај постојеће и планиране инфраструктуре на животну средину; 
  мере и услове заштите животне средине са освртом на потенцијалне загађиваче. 

 
У процесу одлучивања и усаглашавања планских решења и у поступку стратешке процене, 
потенцијала и ограничења у простору и животној средини, вредновани су следећи аспекти: 

 природне карактеристике, постојеће стање и услови у простору; 
 створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења 
природних ресурса, као и планирано уређење дефинисано планским решењима; 

 стање комуналне опремљености и уређености простора у обухвату Плана; 
 стање и статус природних и културних добара; 
 услови надлежних институција, добијени у поступку израде Плана и Извештаја о 
стратешкој процени; 

 циљеви планског документа вишег хијерархијског нивоа и циљеви предметног 
планског документа. 

Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених задатака. 
Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно планиране, изградње 
насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне употребе енергије, као и 
непознавања основних законитости из домена животне средине. У оквирима изнетих ставова 
промене које су последица прилагођавања природе потребама човека могу бити онакве какве 
он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих 
промена за собом повлачи врло сложене последице, које у принципу имају повратно 
деловање на иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових последица.  

Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је 
сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера 
за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући конфликте у 
простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору.  

 

3.1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА  

Законом није јасно прописано која варијантна решења подлежу процени. Имајући у виду 
законску регулативу у области планирања, уређења простора и изградњи објеката, предвиђа 
се израда планских варијантних решења. За избор најповољније варијанте уобичајено је да 
се користе критеријуми засновани на начелима економске оправданости, социјалне 
прихватљивости и еколошке одрживости. Другим речима, у пракси се на овај начин до фазе 
јавних консултација у начелу заузима став о варијантама, тако да се у пракси стратешке 
процене, по правилу процењују две варијанте, респективно три, и то: (1) прва варијанта да се 
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план не усвоји, односно да не дође до спровођења плана; (2) друга у којој се план усваја и 
доследно спроводи; и (3) трећа – респективна (алтернативна), у којој се план усваја и 
спроводи уз подршку других планова, програма, пројеката и инструмената, који су у функцији 
развоја и заштите. За потребе ове стратешке процене разматрају варијанта нееспровођења и  
спровођење плана (уз подршку других планова, програма и инструмената). 

Варијантна решења Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић 
представљају различите рационалне начине, средства и мере реализације циљева плана у 
појединим секторима развоја, кроз разматрање могућности коришћења одређеног простора 
за специфичне намене и активности, односно разматрање могућности коришћење 
различитих простора за реализацију конкретне активности која се планира. Поред тога, треба 
узети у обзир и варијанте имплементације плана. Укупни ефекти плана, па и утицаји на 
животну средину, могу се утврдити само поређењем са постојећим стањем, циљевима и 
варијантним решењима плана. За планове који имају већи степен неизвесности реализације, 
метод израде сценарија модела развоја омогућује процену позитивних и негативних ефеката 
варијантних решења плана. У процени варијантних решења, процењују се циљеви стратешке 
процене у односу на секторе развоја у плану детаљне регулације у оквиру два сценарија 
примене плана: тзв. „реални” у случају да се план усвоји и примењује, тзв. „песимистички” у 
случају да се план не усвоји и не примењује и тзв. „оптимистички”, по коме се план усваја 
спроводи уз подршку програма, пројеката и других инструмената. Процена се обавља у 
складу са изабраним индикаторима за сваки циљ стратешке процене појединачно. Процена је 
квалитативног карактера и могући су следећи утицаји: (1) укупно позитиван утицај „+”; (2) 
укупно негативан утицај „-”; (3) неутралан – када нема директног утицаја „0”; (4) нејасан утицај 
„?”. 
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3.2. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА  
 
На основу одредби члана 15. Закона, пореде се варијантна решења и даје приказ разлога за 
избор најповољнијег решења. Варијантна решења су поређена према циљевима стратешке 
процене и секторима у плану. Варијанта 1 се односи на неусвајање плана (а самим тим и 
неспровођење плана) је неповољније са свих аспеката. Варијанта 2 се односи на усвајање и 
спровођење плана уз подршку стратегија, планова и програма. У варијанти 1 да се план 
детаљне регулације не донесе и да се развој одвија стихијски могу се очекивати само 
негативни ефекти код сваког сектора/активности и ниједан позитиван ефекат у односу на 
циљеве стратешке процене утицаја. Истовремено, процењени варијантни утицаји са собом 
носе и одређени степен ентропије који није могуће са прецизношћу предвидети. У варијанти 
2 да се План детаљне регулације имплементира уз подршку примена других стратегија, 
планова и програма могу се очекивати позитивни ефекти у сваком сектору/активнсти, који 
отклањају већину негативних тенденција у развоју, у случају да План не би имплементирао. 
У овој варијанти могу се јавити и појединачни негативни ефекти, али само на извору, 
повременог и тренутног карактера.  
 
Приказ варијантног решења не усвајања Плана детаљне регулације за агро-бизнис 
зону у насељу Косанчић   
 
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Недостатак 
Плана значи недостатак адекватних мера и услова за организовање активности у простору и 
његово контролисано коришћење. 

ВАРИЈАНТА 1. – НЕСПРОВОЂЕЊЕ ПДР-а – ТЗВ. ''СЦЕНАРИО НУЛТОГ РАЗВОЈА'' 
 
Нереализовање ПДР-а доводи до деградације животне средине, односно приказане су следеће 
могуће активности по секторима: 
 
У области пољопривредног земљишта и пољопривреде:  

› загађење земљишта неконтролисаном применом агротехничких средстава и штетним 
утицајима непланских активности;  

› деградирање земљишта и запуштање пољопривредног земљишта;  
› нефункционала искоришћеност простора; 

 
У области становништва и насеља:  

› нефункционална насеља  
› неуравнотежени развој са неуједначеним притисцима на животну средину;  
› немогућност побољшања квалитета живота; 

 
У области привреде: 

› неуравнотежен развој подручја; 
› недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив и 

одржив начин; 
› недовољно развијене активности комплементарне заштити животне средине 

(рационална пољопривредна производња итд.);  
 
У области инфраструктурних система: 

› пропадање саобраћајне инфраструктуре;  
› релативно лоша саобраћајна повезаност са суседним подручјима; 
› непостојање комуналне мреже; 
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У области управљања отпадом:  

› непостојање организованог сакупљања отпада у МЗ Косанчић; 
› настављање штетног утицаја постојећег проблема депоновања отпада; 
› опасност од поновног формирања дивље депоније на територији планског обухвата; 

 
У области мониторинга и инвестирања у заштиту животне средине:  

› не развијен систем мониторинга, застарели подаци и непостојање катастра загађивача; 
› недовољан број запослених на заштити животне средине у Општини;  
› недовољна средства уложена у програме заштите животне средине обзиром на степен 

загађености; 
 
 
 
Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Плана детаљне регулације за 
агро-бизнис зону у насељу Косанчић   
 
 
ВАРИЈАНТА 2. – РЕАЛИЗАЦИЈА ПДР-а 
 

У области пољопривредног земљишта и пољопривреде:  
› рационално проширење пољопривредног земљишта на рачун неуређеног зеленила;  
› контрола загађења услед примене агротехничких средстава;  
› развитак органске пољопривреде и дисконтинуитет са ''сваштарењем'', специјализација и 

брендирање пољопривредних производа; 
› образовање пољопривредника за примену савремених агротехничких поступака и 

рационално управљање расположивим ресурсима. 
 
У области становништва и насеља:  

› стимулисање развоја подручја планског обухвата и саме МЗ Косанчић унапређењем 
квалитета живота (становање, инфраструктура, јавне службе, услуге); 

› ангажовање незапослене радне снаге, специјализација пољопривреде и обука кадрова за 
раду складиштима, хладњачама, пушницама...; 

 
У области привреде:  

› подстицање привредне производње и квалитета робно транспортних услуга стварањем 
услова за уравнотежену индустријску прозводњу; 

› формирање и развој полу-прерађивачке и прерађивачке зоне; 
 
У области инфраструктурних система:  

› решавање проблема водоснабдевања и проблема одвођења и третмана отпадних вода;  
› дефинисање правила и начина евакуације атмосферских вода са јавних и осталих 

површина;  
› реконструкција, модернизација и доградња саобраћајница, саобраћајних  површина (мрежа 

и објеката);  
› контрола саобраћаја и превенција коришћења технички неисправних возила и повећање 

безбедности у саобраћају и превенција акцидената;  
› реконструкција, усаглашавање и развијање дистрибутивне електроенергетске и 

телекомуникационе мреже и објеката;  
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У области управљања отпадом:  

› укључивање МЗ Косанчић у општински систем прикупљања отпада; 
› дефинисање локације прикупљања сеоског и пољопривредног отпада;  
› конституисање техничко-технолошки и хигијенски комплетних канализационих система 

повезаних са реципијентом како би се лоцирало и димензионисало јединствено постројење 
за пречишћавање отпадних вода;  

› изградња и ревитализација инсталација за третман отпадних вода;  
 
 
У области мониторинга и инвестирања у заштиту животне средине:  

› развијање система мониторинга и катастра загађивача; 
› стварање услова за веће улагање у програме заштите животне средине;  

 
 
На основу претходне анализе и процене варијантних решења, може се закључити да је 
варијанта доношења предложеног Плана знатно повољнија у односу на варијанту да се 
план не донесе. 
 
На основу одредаба члана 15. Закона о стратешкој процени, стратешка процена обухвата и 
процену кумулативних и синергијских ефеката. Теоријски је могуће да се јаве интеракције 
међу мањим утицајима како планских решења, тако и појединачних објеката и активности на 
планском подручју. Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају 
значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат 
(загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке). 
Синергијски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни 
ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергијски ефекти се најчешће 
манифестују код људских заједница и природних станишта. 
У конкретном случају не постоји могућност јављања кумулативних и синергијских ефеката у 
изворном смислу тог појма, тако да није даље вршена анализа. 
 

3.3.ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА 

Евалуација карактеристика планских решења представља процену утицаја у ужем смислу. У 
овој фази се обавља евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја 
планских решења на животну средину. Претходно је потребно извршити селекцију планских 
решења од значаја за животну средину и класификацију према секторима/сегментима у 
плану. Евалуација утицаја врши се са циљем да се утврди значај утицаја, према 
критеријумима из Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У обзир су 
узимају следеће карактеристике утицаја: 

 Врста утицаја, 
 Вероватноћа да се утицај појави, 
 Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту ПДР-а: 
краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период после 
временског хоризонта ПДР-а)  

 Учесталост утицаја, 
 Просторна димензија утицаја. 
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Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Плана детаљне регулације, 
како је приказано у следећој табели.   
 

Табела бр.6. Вредновање карактеристика утицаја 

Врста утицаја Вероватноћа 
утицаја Трајање утицаја Учесталост 

утицаја 
Просторна 

димензија утицаја  

 
 Позитиван 
 
 Неутралан 
 
 Негативан  

● Врло 
вероватан 
утицај – ВВ 

 
● утицај 

вероватан - 
В 

 
● утицај 

могућ– МВ 
 

 

● краткорочан – К 
 
● средњорочан – Ср 
 
● дугорочан – Д 

● повремен – Пу 
 
● средње 

учестао - СУ 
 

● сталан – Ст 

Локални (Л) 
Регионални (Р) 
Национални (Н) 

Прекогранични (П) 
Међународни (М) 

 

У складу са врстом планског документа, карактеристикама планског подручја и стањем  
животне средине, изабране су карактеристике које одређују стратешки значајан утицај и то:  
- Вероватан и врло вероватан утицај  
- Средњорочан и дугорочан утицај  
- Средње учестао и сталан утицај  
- Локални, регионални или прекогранични ниво утицаја.  

Евалуација утицаја вршена је  за изабране концепте и решења стратешког нивоа, 
квалитивно-описно, на основу чега је припремљена коначна матрица која показује 
одрживост Плана. Евалуација утицаја је у збирној табели приказана коришћењем 
одговарајућих боја (зелена за позитивне утицаје, црвена за негативне, бела за неутралне) а 
интензитетом боје значај утицаја, према броју карактеристика које су дефинисане као 
значајне (постојање једне или две карактеристике) и врло значајне (три или четири 
карактеристике), како је приказано у следећој табели.  

  
 

Врста/значај утицаја  
 

 
Стратешки значајан 
утицај (једна или две 

карактеристике)  
 

 
Стратешки веома значајан утицај (три или четири 

карактеристике)  
 

 Позитиван   

Негативан   

Неутралан   

 
Збирна матрица утицаја Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насу Косанчић на 
животну средину приказана је табеларно. 
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регуације  
за агро-бизнис зону у насељу Косанчић   

 
3.4. МЕРЕ ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
Стратешком проценом су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну 
средину до којих може доћи имплементацијом Плана и предложене су превентивне мере за 
смањење негативних утицаја на животну средину, које су уграђене и у плански документ. 
У смислу превентивних мера, инвеститори су обавезни да за све објекте који могу имати 
негативног утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину, израде Студију о процени утицаја на животну средину. Поред 
наведене Уредбе, област процене утицаја пројеката је регулисана и Законом о заштити 
животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на животну средину, као и другим прописима из ове области. 
 
Изградња објеката, извођење радова и других активности, могу се вршити под условом да 
се тиме не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне 
средине, те је за све садржаје обавезна примена мера заштите ваздуха, заштита од буке, 
заштита воде, земљишта, примена услова управљања отпадом, као и мера заштите од 
елементарних непогода и акцидентних ситуација, у складу са законом и овим планским 
документом. 
Услови који се односе на све садржаје на простору у обухвату Плана подразумевају 
обавезну примену општих и посебних санитарних мера и услова предвиђених законом и 
другим прописима, којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављених 
услова надлежних органа и организација. 
 
 
Мере заштите ваздуха 
 

 инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим 
возилима друмског саобраћаја 

 унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на 
рационалнијој употреби енергије и повећању енергетске ефикасности 

 спречити  градњу објеката који могу угрозити околину, односно који користе токсичне, 
или у процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне мирисе и сл.. 

 успoстaвити систeм мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa на територији Плана 
 обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва 
 обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха 
 редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим 

Законом 
 израдити  локални  регистар  извора загађивања животне средине у складу са 

Законом о заштити животне средине,  
 дуж државног пута планирати подизање континуалног ивичног линеарног зеленила, 

уз могућност формирања линеарних ивичних травњака и за озелењавање користити 
оне врсте које поседују већу способност апсорбције штетних издувних гасова. 

 

Мере заштите воде 
   

 обавезна је изградња водоводне мреже изграђене од од полиетиленских цеви 
минималног пречника Ø 110 mm, која ће бити прикључена на планирану водоводну 
мрежу села Косанчић, 
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 при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и 

прописе обавезна је изградња канализационих система за санитарне и атмосферске 
воде,  

 обавзна је континуирана контрола квалитета воде за пиће, 
 обавезна је изградња канализационих система за санитарне и атмосферске воде 
 избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се 

спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, 
што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све механичке и 
хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће 
флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у 
подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др.); 

 до изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне 
септичке јаме, 

 загађене-зауљене кишне воде (са саобраћајних површина са стационарним 
саобраћајем и паркинга), морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за 
механичке нечистоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом упустити у 
реципијенте, с тим да се не угрози квалитет површинских и подземних вода 
прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом 
о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", 
бр. 35/11), 

 квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у 
градску канализацију, 

 неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације, 
власници на време морају да знају све економске последице на том плану (улагање у 
заштитне системе за пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду 
веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода; 

 неопходна је едукација становништва и потрошача ради смањења примарног 
загађења, увођењем контроле квалитета воде за пиће из локалних изворишта од 
стране стручних служби. 
 
 

Мере заштите земљишта 
 

 забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на 
пољопривредном земљишту , 

 oгрaничити нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeње и фрaгмeнтaциjу квaлитeтнoг 
пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд 
трajнoг губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe, 

 обавезно јеспровести систематско праћење квалитета земљишта: праћење 
концентрације тешких метала у земљишту и праћење концентрације азота у 
земљишту, 

 обавезно је контролисати употребу пестицида, ограничавање употребе хербицида и 
вештачких ђубрива- едукацијом пољопривредних произвођача о утицајима 
пољопривреде на животну средину и предностима производње еколошки безбедне 
хране на бази органске пољопривреде, 

 изградњом канализације на предметном простору смањиће се опасност од 
потенцијалног загађивања тла и подземних вода од стране планираних намена; 

 обавезно је прописивање изградње водонепропусних септичких јама до изградње 
канализационе инфраструктуре, 
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 неопходно је при извођењу земљаних радова на ископу терена (приликом, изградње 

објеката за складиштење, сушење, паковање и прераду пољопривредних производа) 
применити таква решења и мере који ће  се обезбедити услови за очување 
стабилности терена. Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме 
се угрозити стабилност тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, односно 
процеси ерозије терена под нагибом. У случају да у току извођења грађевинских 
радова и приликом експлоатације објекта дође до појаве ерозије земљишта са 
околних падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће 
антиерозивне мере, 

 ископани материјал, хумус, земљу, стенски материјал, вишкове грађевинског 
материјала, камена, и сл., привремено депоновати на за то унапред предвиђене 
локације на предметној парцели. Исте заштити од спирања и касније користити за 
радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште вишка материјала мора бити 
на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. Неискоришћени ископани материјал, 
као и вишкове грађевинског материјала, евакуисати на локацију, коју одреди 
надпежна комунална служба, 

 обавезно је постављање контејнера за комунални и грађевински отпад (шут, земљу и 
други отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна 
општинска комунална служба, 

 обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, локација и 
објеката који не задовољавају санитарно-еколошке стандарде, 

 редовним одржавањем партерног зеленила и слободних необрађених површина 
сузбијати и контролисати амброзију, 

 забрањене је уношење алохтоних врста, 
 предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као еколошки прихватљивијих светиљки у 

јавној расвети, 
 забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада, 
 обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија. 

 
 
Мере за управљање отпадом 
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  

 обавезна је примена Плана управљања отпадом општине Бојник који се односи на 
подручје Плана детаљне регулације, 

 обавезно је укључивање планског подручја као и читаве МЗ Косанчић у систем 
сакупљања, одвожења и депоновања отпада, 

 потенцирати и стимулисати разврставања комуналног отпада од стране локалног 
становништва на месту одлагања,  

 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног одношења 
отпада, 

 неопходно је дефинисати позиције канти од 120л или контејнера од 1,1m2  за 
одлагање чврстог отпада, 

 неопходно је решити проблем одлагања пољопривредног отпада. 
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Мере заштите од буке 
 
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. 
Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. 
Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке 
прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, односима 
логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и редукује на 
еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера 
заштите: 

- поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној 
средини у складу са прописима;  

- подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама. 

 
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. 
С обзиром да планско подручје није угрожено повећаним нивоом комуналне буке, основне 
мере заштите од њеног неповољног дејства односе се поштовањем граничних вредности о 
дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима приликом 
изградње робно-царинског терминала, путничко-царинског терминала, саобраћајница и 
паркинг простора. 
 
Прекомерна бука, углавном од моторних возила може се знатно смањити подизањем 
заштитног зеленила и убрзањем протока возила, односно ефикасном организацијом реда 
свих служби на граничном прелазу. 
 
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних 
зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној 
табели, а прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од 
свих извора буке на посматраној локацији. 
 

 
Табела бр.8:  Граничне вредности индикатора буке* на отвореном простору ниво буке у dB(A) 

у границама обухвата Плана 
  

Намена простора 
Највиши дозвољени ниво 
спољашње буке dB(A) 

  Дан                      Ноћ 
V Градски центар, занатска, трговачка, административно -

управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и 
магистралних саобраћајница 

65 55 

VI Индустријска,    складишна    и    сервисна    подручја    и 
транспортни терминали без становања 

На граници зоне бука не сме 
прелазити нивое у зони са 
којом се граничи 

       * индикатор  буке је акуистичка величина којом се описује бука у животној средини и изражава се 
у dB(A) 
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Заштита од атмосферских непогода 
Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног и 
благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера. 
Грађевинско  техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи самих 
објеката или израдом нових. 
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене за 
градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса, 
постижу се врло добри резултати од заштите ветра. 
Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је 
потребно да се добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска 
висина и сл.). 
Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању локације 
за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току годишњег 
доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове велике 
штете (стварање наноса или лавина ако има снега). 
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено 
упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време. 
 
 
Услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну 
заштиту и евидентираних културних добара     
 
Неопходно је израдити Студију којом би биле обухваћене следеће активности: 
 Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких 
вредности непокретних културних добара; 

 Дефинисање граница заштите и заштићене околине; 
 Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни локалитет са дефинисањем 
граница заштите и заштићене околине. 

 
Општи услови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну 
заштиту и евидентираних културних добара: 
 На археолошким локалитетима није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се 
то изричито одобри посебним условима; 

 На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини није дозвољено извођење било 
каквих радова, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно 
прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе; 

 Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у 
својој изворној или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова 
основна споменичка својства; 

 Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у 
сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који 
може довести до њиховог оштећења; 

 Власник, корисник или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава 
с`пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. 
Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује или да се 
изводе било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра 
без претходно прибавњених условаи сагласности надлежног Завода; 

 Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите 
за свако појединачно непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. 
Акт о мерама техничке заштите, који прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде 
Локацијеске дозволе. Пројектна документације доставља се надлежном заводу на 
сагласност. 
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Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту 
и евидентираних културних добара  : 
 Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен; 

 Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом 
изградње инвестиционог објекта – до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите; 

 Сопственик, корисник и други субјекти који располажу непокретним културним добрима, 
неопходно је да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу, прибављајући и 
спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом; 

 Неопходно је елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које 
директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване 
или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним 
објектима; 

 Обавезно је успостављање хармоничног просторног склада у амбијентима са 
споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке 
вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших 
домета и унапређењу градитељсог стваралаштва у обухваћеном простору. 

 
 
Заштита од нејонизујућег зрачења1 - обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора. 
  
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид 
нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова 
зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. 
Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће 
(електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих 
технологија, а у складу са прописима. 
 
По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 

 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено 
особље на пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено 
особље на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 

 
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су: 
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења 
нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 

                                                 
1 Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине  
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електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима. 
 
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: 
болница, породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта. 
 
 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, 
могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом 
да: 
– се поставља на крову највишег објекта у окружењу, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи 

најмање 30м, 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 

бити мања од 30м,искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне 
површине објекта у окружењу износи најмање 10м. 

 
При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније 
узети у обзир следеће: 
– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других 

оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са 
рефлекторима, телевизијских стубова и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, 
избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-
историјске целине, парковске површине и сл. 

 
Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће 
утврдити потребу израде Студије о процени утицаја. 
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4.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ  НИВОЕ   
 
 
Законски основ 
 
У складу са одредбама члана 16. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о 
стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим 
хијерархијским нивоима. Смернице обухватају дефинисање потребе за израдом 
стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, аспекте 
заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на нижим 
хијерархијском нивоу. 
 
Стратешка процена утицаја на животну средину ради се за следеће стратешке документе: 

- просторне планове општина/градова 
- секторске програме и планове којима се планира развој у општинама.  

При изради стратешке процене за наведене документе процењују се утицаји стратешки 
значајних решења и концепата на животну средину, у складу са врстом и нивоом 
детаљности сваког документа. 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописана је обавеза израде 
стратешке процене утицаја на животну средину за урбанистичке планове (члан 5., став 1.) За 
планове којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу одлуку о 
стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана ако постоји могућност појаве 
значајних утицаја, што се утврђује према критеријумима датим у Прилогу 1. Закона (став 2. 
истог члана).  
 
С обзиром да се ради о Плану детаљне регулације најнижем плану у хијерархији просторних 
и урбанистичких планова, не предвиђа се даља разрада и израда стратешких процена.  
План детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић  је плански основ за 
издавање локацијских  услова (или другог акта у складу са законом) за јавне саобраћајне 
површине и изградњу техничке инфраструктуре у планираној регулацији саобраћајница. 
Локацијски услови и информација о локацији се издају на основу Плана детаљне регулације 
и издаје је надлежни општински орган у складу са одредбама Плана. Грађевинска дозвола 
се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке документације у складу са 
одредбама Плана. 
 
Носилац пројекта је, у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се обрати 
надлежном општинском органу са захтевом о одређивању потребе израде Студије процене 
утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник 
РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл. 
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на 
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 69/2005), и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08). 
Процена утицаја на животну средину обавезна је за све пројекте потенцијалне изворе 
загађивања животне средине и угрожавања њеног квалитета и капацитета.  
Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за исходовање дозволе 
или одобрења за извођење пројекта (изградња, промена технологије, промена делатности и 
остале активности у простору); 
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5.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  
 
Основни циљ Програма за праћење стања животне средине (мониторинг) је обезбеђивање 
услова за праћење утицаја на животну средину дефинисаних стратешком проценом, 
односно непосредно праћење реализације планских решења, као и остваривање услова и 
мера заштите.  

Законом је омогућено да Програм мониторинга за потребе стратешке процене утицаја на 
животну средину буде саставни део ''постојећег'' мониторинга. Како не постоји установљен 
систем мониторинга за територију општине, у оквиру ПДР-а, а и у овиру других докумената 
указује се на значај установљавања система праћења. У том смислу, за потребе овог 
извештаја, даје се концептуални оквир за конституисање интегралног програма мониторинга, 
који би требало да буде саставни део мониторинга за територију планског подручја и 
утицајног подручја (гравитационих зона), односно делова суседних општина и округа. 

У оквиру праћења стања животне средине, у складу са Законом и другим прописима, 
предвиђа се праћење: 

 

› квалитета ваздуха ; 
› квалитета вода (загађујуће материје и друге карактеристике); 
› земљишта; 
› третмана отпада;  
› заштите од буке. 

 
Методологија, учесталост мерења, непосредне обавезе надлежних органа и друга питања 
везана за мониторинг за оне активности и постројења који могу имати негативне утицаје на 
животну средину дефинишу се проценама утицаја на животну средину и интегрисаном 
дозволом, односно појединачним програмима и пројектима који чине интегрални систем 
мониторинга општине. Посебно је важно да интерни мониторинг појединачних привредних 
капацитета буде у функцији екстерног мониторинга и доступан јавности. 

 
Према Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09), јединица 
локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну 
контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним законима. Према 
члану 69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења стања животне средине били би: 

 обезбеђење мониторинга, 
 дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 
 одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 
 дефинисање мониторинга загађивача, 
 успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 
у циљу вођења интегралног катастра загађивача, и 

 увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају 
извештаја о стању животне средине. 
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5.1. ИНДИКАТОРИ ПРАЋЕЊА СТАЊА 

 
 
Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање стања 
животне средине и улазне податке на основу којих се прати стање животне средине, врши 
процена  могућих  утицаја  и  дефинишу  обавезне  мера  заштите. 
 

 
Табела бр.  9. - Индикатори праћења  стања  животне  средине 

Област 
стратешке 
процене 

Индикатор Надлежни орган/организација 
за праћење стања 

Рокови праћења 
могућих утицаја 

Отпад 

Укупна количина 
произведеног отпада 

ЈКП „Јединство“ Бојник 
 

 
Једном годишње 

Укупна количина 
произведеног комуналног 
отпада 

 

ЈКП „Јединство“ Бојник 
 

 
Једном годишње 

Укупна количина амбалажног 
отпада 
 

ЈКП „Јединство“ Бојник 
 

 
Једном годишње 

Заштита ваздуха 

 
Учесталост прекорачења 
дневних граничних 
вредности за PM10, NО2, О3 i 
SO2,  

 

Локална мрежа за мониторинг 
квалитета ваздуха, Одељење 

за комуналне и 
инспекцијске послове 

 
Дневни, месечнии и 

годишњи 
извештаји/Инвеститор је у 
обавези да врши, сталан 

,континуиран и 
непрекидан  мониторинг 

 

Заштита 
земљишта 

 
Површине деградираног 
земљишта 
 

 
Локална мрежа за праћење 

квалитета земљишта,  
Одељење за комуналне и 
инспекцијске послове 

 

 
 

Једном годишње 

 
Промена начина коришћења 
земљишта 

 

Локална мрежа за праћење 
квалитета земљишта 

 
Четири пута годишње 

 

Заштита вода 

Проценат становника 
прикључен на јавни водовод 

ЈКП „Јединство“ Бојник 
 

 
Једном годишње 

 

Квалитет воде за пиће 

Институт за заштиту здравља 
Србије", Милан Јовановић - 

Батут" 
Завод за јавно здравље 

Лесковац 
 

 
Једном у току године - 

периодични 
Три пута месечно – 

основни 
 

 
Проценат становника 
прикључен на јавну 
канализацију 

ЈКП „Јединство“ Бојник 
 

 
Једном годишње 

 

Заштита од буке Укупни индикатор буке , 
изложеност вибрацијама 

Општина/Локална мрежа за 
праћење нивоа буке / 

 
Месечни и годишњи 

извештаји 
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5.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА   

  
 
Програм мониторинга стања животне средине доноси локални орган власти у складу са 
програмом мониторинга који доноси Влада РС (Сл.гласник РС бр. 135/04). Мониторинг 
обавља овлашћена организација која испуњава услове за мерење датих параметара и 
Стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података у складу са 
Законом. 
Власник, односно корисник постројења које емитује загађујуће материје, дужан је да у складу 
са законом, преко надлежног органа, организације или овлашћене организације обавља 
мониторинг емисије, учествује у трошковима мерења имисије у зони утицаја и по потреби 
прати друге утицаје своје активности. . 
Систем праћења стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпадне материје, 
опасне и штетне материје, бука) успостављен је правним оквиром: 

- Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 72/09, 
43/11); 

- Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10 и 93/12); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 
- Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима 

за успостављање мерних места, евиденцији података („Сл. гласник РС”, бр. 54/92, 
30/99 и 13/06); 

- Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евиденције података („Сл. гласник РС”, бр. 30/97 и 35/97); 

- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. 

гласник СРС” бр. 47/83 и 13/84); 
- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 

води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС”, бр. 
23/94); 

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обрасцу извештаја о мерењу буке 
(Сл.гласник РС. бр.72/10). 

 

Обавеза надлежних органа је да:  
 усвоји локалну регулативу (нормативна акта) из области контроле и мониторинга 

стања животне средине;  
 заштите постојећи биљни и животињски свет, спровођењем планских решења 
заштите; 

 изради Програм за систематско праћење стања животне средине на територији 
општине Бојник у складу са важећом законском регулативом;  

 обезбеди локације за постављање мерних станица и узимање узорака;  
 успостави мониторинг у границама Плана и формира локалну мониторску мрежу;  
 ангажује овлашћену институцију која ће вршити континуална као и повремена 

мерења, а податке добијене са мерних места доставати надлежном органу локалне 
самоуправе;  

 надлежни орган је у обавези да податке добијене праћењем стања животне средине 
на подручју Плана доставља Агенцији за заштиту животне средине на прописан 
начин 

 правовремено обезбеде услове за адекватан третман чврстог и течног отпада; 
 спроводе све мере за спречавање евентуалних инцидентних ситуација у 
саобраћају,на  саобраћајницама (пре свега спречавање инцидената у транспорту и 
претовару опасних материја, транспорту и претовару горива и сл.); 

 обезбеде спровођење инспекцијског надзора и спровођење закона. 
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Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да 
редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне 
средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и емисије, као и 
мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и 
здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. 
Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже 
информације и податке у складу са овим законом. 
 
Поступање у случају акцидената 
На планском подручју могући су акциденти у саобраћају, опасност од пожара, сеизмички 
ризик је у границама прихватљивог. 
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности на шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 
експлозивних материјала није дозвољено у насељима. Детаљније мере заштите прописују 
се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у поступцима за 
руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, 
претовару и транспорту нафтних деривата.  
 
У циљу заштите од пожара обавезно је примењивати следеће смернице: 
 Предвидети довољну ширину путева који омогућавају приступ ватрогасним возилима 

до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара (Правилник о 
техничким нормативима за пристулне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („сл листСФРЈ", бр.. 
8/95) 

 Потребно је на електричним исталацијама, опреми и уређајима а ради спречавања 
избијања пожара услед квара обезбедити: 

• Правилан избор електро водова - електро развода и заштитних уређаја, чиме 
се ограничавају преносиве струје на трајно дозвољене 

• Правилан избор високонапонских проводника и њихово повезивање на систем 
уземљења 

• Правилан избор заштите од преоптерећења електричних проводника, уређаја 
и опреме правилним избором уређаја за заштиту од преоптерећења 
(осигурача) и заштитних термичких елемената, који су димензионисани према 
према трајној дозвољеној струјној оптеретивости електричних проводника и 
инсталисане опреме која једобијена, на основу једновременог оптерећења 

• Удаљење електричних водова и друге електроисталационе опреме на 
довољне удаљености од извора топлоте 

• Правилан избор и инсталација разводних постројења (високонапонске и 
нисконапонске ћелије, командно разводни ормари и др.), енергетских 
трансформатора са припадајућом заштитном и контролном опремом, електро 
машинске опреме (генератор, разводни ормари) 

• Нове саобраћајнице, колске прилазе и платое испред објеката треба 
испланирати тако да се омогући приступ ватрогасним возилима до угрожених 
објеката  и њихово маневрисање за време гашења пожара и евакуације људи 

• Свим објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара (″Службени лист СРЈ″, бр.8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза 
није даља од 25m од габарита објекта. 
 

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице: 
 Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према 

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код 
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пројектовања предвиђених надградњи и доградњи одредби „Правилника о техничким 
нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње 
оштећених земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње 
(„Сл. Лист СФРЈ“, бр. 52/85) 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, 
водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи 
изградње, габарити, спратност и темељење  објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз 
зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од 
грађевина 
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6.0. МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ 
 
Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично 
разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и 
програмирања, уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена се у 
међународној пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/ЕC о процени утицаја на 
животну средину планова и програма. Доношењем сета закона о заштити животне средине, 
крајем 2004. године стратешка процена утицаја је уведена у домаћу праксу планирања и 
програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени стратешке процене, 
постоји низ проблема и ограничења, као и различити приступи у утврђивању оптималног 
методолошког обрасца и приступа. 
 
У пракси су у примени два основна обрасца: (1) технички и (2) планерски. Технички приступ у 
основи користи прилагођену методологију процена утицаја пројеката. У планерском приступу 
се претежно користе квалитативне – експертске методе из разлога што су планови 
сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и имају мање детаљних информација 
о животној средини, заснивају на концепту одрживог развоја и обухватају друштвена и 
економска питања, планирају се тзв. „непланабилни процеси” који имају виши степен 
ентропије. Због тога није могуће у потпуности применити математичке моделе са 
одговарајућим степеном поузданости, док учешће већег броја заинтересованих страна и 
јавности даје процесу стратешке процене специфичан карактер, јер је потребно да се 
резултати на разумљив начин представе разним друштвеним групама и другим учесницима 
у процесу израде и доношења. 
 
У том смислу, у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске методе као што 
су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријумска анализа, просторна анализа, 
ЅWОТ анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно-
последичних веза, процена повредивости, процена ризика, итд. Заједничка техника 
различитих метода представљају матрице утицаја којима се испитују промене које би 
изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не 
примени). Матрице се формирају успостављањем међусобних односа између циљева 
плана, планских решења и циљева стратешке процене са одговарајућим индикаторима. За 
потребе ове процене потребно је применити и прилагодити методологију процене која је 
развијана у домаћој пракси у протеклом периоду, а која је углавном у сагласности са новијим 
приступима и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији, као и новије 
праксе стратешке процене утицаја на животну средину у Србији. 
У овом делу Извештаја о стратешкој процени потребно је да се у складу са основним 
(методолошким) поступком представи коришћена методологија у оквиру неколико фаза 
стратешке процене: 

(а) скрининг – дефинисања садржаја стратешке процене, 
(б)  скопинг – дефинисања обима стратешке процене, 
(в)  дефинисање кључних (битних) промена, 
(г)  процена у ужем смислу, 
(д)  предвиђање последица, 
(ђ)  одређивање мера, 
(е)  контрола и ревизија, 
(ж)  имплементација. 
 

Разрадом наведених фаза развијен је следећи поступак за стратешку процену за План 
детаљне регулације, дат је у следећој табели. 
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Табела 10. Поступак стратешке процене за План детаљне регулације  

Фазе стратешке процене 
утицаја Појединачне активности по фазама 

1 2 

Фаза 1.: 
Идентификација других 
планова и програма од 
значаја за остваривање 
циљева заштите 
животне средине 

- Идентификација планова, програма, пројеката и 
других докумената од значаја за План детаљне 
регулације. 

- Идентификација циљева и задатака заштите 
животне средине од значаја за План детаљне 
регулације (од (интер) националног до локалног) 

- Спецификација и валоризација кључних проблема 
заштите животне средине и кључних циљева 
заштите животне средине 

Фаза 2: 
Дефинисање циљева и 
задатака стратешке 
процене утицаја 

- Ревизија постојећих циљева и задатака стратешке 
процене утицаја из различитих докумената од 
(интер) националног до локалног нивоа (укучујући 
међурегионални, регионални и ниво локалне 
заједнице) 

- Дефинисање циљева стратешке процене у 
зависности од планских проблема и одредби 
регулативе  

Фаза 3: 
Формирање 
информационе – 
документционе основе 

- Идентификација потенцијалних извора 
информација и података релевантних за стратешку 
процену 

- Прикупљање података из различитих извора 
(подаци добијени од локалних власти и заједнице, 
анкете, истраживања, теренска истраживања, 
пописна и друга статистика, подаци доступни преко 
Интернет мреже, литература и др.) 

- Обрада података и прављење одговарајућих база 
података 

Фаза 4: 
Полазне основе 
стратешке процене 
утицаја (почетне фазе 
стратешке процене 
утицаја у ужем смислу) 

- Ревизија прикупљених података (анализа и синтеза 
расположивих података) 

- Оцена података прикупљених из других докумената 
(оцена и преузимање – ''стечене обавезе'') 

- Оцена стања активности на планском подручју 
(примена других планова, програма и пројеката) 

- Оцена имплементације националних и регионалних 
стратегија, планова, програма и пројеката 

- Идентификација могућих тешкоћа 
- Оцена валидности аналитичко-информационе 

грађе 
- Прелиминарна оцена општег стања животне 

средине 

Фаза 5: 
Дефинисање индикатора 

- Ревизија и анализа доступних података, анализа 
полазних основа и прелиминарна процена 
трендова 

- Дефинисање и развој индикатора од значаја за 
стратешку процену, корелација између индикатора, 
циљева и задатака између Плана детаљне 
регулације и стратешке процене утицаја 

Фаза 6: - Синтеза интерних ревизија претходних фаза, 
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Ревизија индикатора, 
циљева и задатака 

редефинисање циљева, задатака и прилагођавање 
расположивим подацима. Редефиниција 
индикатора 

Фаза 7: 
Идентификација проблема 
заштите животне 
средине / питања 
одрживости 

- Ревизија (претходних) радних верзија Плана 
детаљне регулације 

- Усклађивање Плана детаљне регулације са 
осталим конвенцијама плановима, програмима и 
пројектима од значаја за заштиту животне средине  

 
 
Ова стратешка процена је у складу са општом препоруком истовремености, тако да је ова 
стратешка процена рађена у току израде Плана детаљне регуације за агро-бизнис зону у 
насељу Косанчић. Тиме су се ова два поступка у интерактивном процесу међусобно 
допуњавала. 
 
У процесу израде стратешке процене утицаја самог Плана детаљне регулације, нису уочене 
битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера.  
 
Чињеница да не постоји јединствена методологија за израду ове (секторске) врсте планског 
документа и процене утицаја, захтевао је посебан напор како би се: 

 извршила анализа, процена и евалуација планских решења у контексту заштите 
животне средине и реализације циљева одрживог развоја и 

 применио модел адекватан изради стратешког документа за заштиту животне 
средине. 

Такође, значајан проблем представљала је чињеница да у нашим условима не постоји 
информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, као ни систем 
показатеља (индикатора) за оцену стања животне средине и одрживог развоја. Из тог 
разлога, за оцену стања животне средине извршена је процена, на основу постојеће базе 
података, увида на терену, услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и 
урбанистичке документације, природних карактеристика просторне  целине,  као  и  података  
студијске,  пројектне  и  друге  доступне  документације. 
У процесу израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регуације за агро-бизнис зону 
у насељу Косанчић, успостављена је сарадња са заинтересованим органима и 
организацијама, надлежним органом за животну средину. 
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7.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 
Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а 
првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље 
људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна је 
партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис сектора), 
локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније 
остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је остваривање сталне 
сарадње између свих актера у процесу. Како је стратешка процена интегрисана у све фазе 
израде Плана детаљне регуације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић, то је резултирало 
уважавањем и укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процене. Део о 
животној средини у свим фазама израде Плана детаљне регулације припремљен је на 
основу резултата стратешке процене приказаних у овом извештају.  
 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих 
органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана.  
 
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган 
надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и 
роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту 
одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана.  
Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, 
организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој процени, као и 
мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану. Извештај о стратешкој 
процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи 
општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове 
оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о 
стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.  
После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија 
Плана, орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о стратешкој процени 
заједно са Планом надлежном органу на одлучивање. 
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8.0. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ 
РЕЗИМЕ)  
 
Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени (према нашем закону), односно не-
технички резиме (према европској директиви о СПУ) представљају сажетак информација 
датих у свим претходним поглављима. Ове информације треба да су представљене на 
начин разумљив јавности. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и 
принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима, уважавајући при томе 
потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и 
добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред 
осталог, огледа се у томе што: 
• се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и учешћа 
јавности, 
• помаже да се провери повољност различитих планских варијанти, 
• обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример - 
кумулативни и социјални ефекти, 
• утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, укључујући и 
претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање. 
 
Заштита животне средине у Плану детаљне регуације за агро-бизнис зону у насељу 
Косанчић  разматрана је у оквиру планског документа али и у склопу Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног Плана.  
Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са 
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину којим се дефинише садржина Извештаја. 
На основу евалуације значаја утицаја приказаних у Плану закључује се да имплементација 
плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју. 
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се 
констатовати да ће већина планских решења имати позитиван утицај на конкретан простор. 
Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су 
ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери. Планирани мониторинг 
животне средине омогућиће контролу утицаја планских решења на животну средину. 
Примена и спровођење планираних мера заштите при имплементацији Плана, изради, 
усвајању и имплементацији планова нижег реда, контрола и надзор над применом мера и 
мониторинг животне средине, представљају обавезне еколошке мере и смернице у циљу 
спречавања појава негативних утицаја и ефеката на животну средину у обухвату Плана. 
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39.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОЈНИК 
Општинска управа општине Бојник КОМИСИЈА 
ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 
Број: 2/2017-1
23.01.2017. године 
БОЈНИК

На основу члана 49. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 98/13 - одлукаУС, 132/14 и 145/14), Ко ми-
сија за планове општине Бојник (у даљем тексту: Ко-
мисија), на седницама одржаним 23.01.2017. године, 
на кон обављеног јавног увида у Нацрт Плана детаљне 
ре гулације подоноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

за ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ 

КОСАНЧИЋ

Комисија за планове општине Бојник образована је на 
седници Скупштине општине Бојник, дана 15.06.2015. 
године, у саставу: Весна Илић, дипл. инж. грађ. из Ле-
бана, Душица Шеговић, дипл. инж. арх. из Ниша, Ми-
рослав Петровић, дипл. инж. арх. из Крушевца, Зо ран 
Павловић, дипл. инж. грађ. из Лесковца и Ивана Ра-
нђеловић, дипл. инж. арх. из Лесковца (Решење о обра-
зовању Комисије за планове општине Бојник, СО Бо-
јник бр. 06-4/15 од 15.06.2015.године).
Јавна седница Комисије је одржана дана 23.01.2017.
го дине, са почетком у 12,00 сати, у сали Скупштине 
општине Бојник.
Седници су присуствовали чланови Комисије: Ве сна 
Илић, Ивана Ранђеловић, Душица Шеговић и Ми ро-
слав Петровић.
Седници није присуствовао члан Комисије Зоран Па-
вловић.
Такође, седници нису присутвовали представници 
ИНФОПЛАНА ДОО Аранђеловац, обрађивачи Пла-
на, иако су уредно позвани и обавештени.
Како је Комисија имала кворум за рад, а седница је 
заказана путем јавног огласа у дневном листу "На-
родне новине", Комисија је одлучила да одржи седни-
цу иако обрађивач није присутан.

Седници су присуствовали и Небојша Станковић, 
начелник Општинске управе Бојник, Влада Петровић 
и Бранислава Миливојевић, референти Одељења за 
урбанизам Општинске управе Бојник.
Такође, присуствовали су и представници месне заје-
днице Косанчић: Николић Горан, Давидовић Дра  ган, 
Живковић Драган, Зоран Живковић.
Затворена седница Комисије је одржана дана 23.01.2017.
године, са почетком у 13,30 сати, у сали Ску пштине 
општине Бојник.
Седници су присуствовали чланови Комисије: Весна 
Илић, Ивана Ранђеловић, Душица Шеговић и Мирослав 
Петровић.
Седници није присуствовао члан Комисије Зоран Па-
вловић.
Седници су присуствовали и Влада Петровић и Бра-
нислава Миливојевић,
референти Одељења за урбанизам Општинске управе 
Бојник.
Записник је водио Мишко Милошевић, радник Општи-
нске управе.
Седницама је председавала Весна Илић. 

ОПШТИ ПРИКАЗ СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА

На основу члана 48. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) урађен је 
на црт Плана, коме је претходила процедура предвиђена 
За коном:

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за 
агро-бизнис зону у насељу Косанчић ("Службени 
гла сник општине Лесковац", бр.23/15);

- Одлука о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
ре гулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић 
("Слу жбени гласник општине Лесковац", бр.23/15);

- План детаљне регулације за агро-бизнис зону у 
насељу Косанчић финансира Европска Унија, Вла да 
Швајцарске и Влада Републике Србије преко про-
грама Европски ПРОГРЕС. Уговор о изради плана 
са израдом стратешке процене на животну средину 
по тпи сан је са предузећем ИНФОПЛАН ДОО Ара-
нђеловац;
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- после доношења Одлуке о изради Плана, а пре 
при ступања изради Нацрта плана, као носилац изра-
де планског документа, Одељење за урбанизам, имо-
ви нско-правне, комуналне и инспекцијске послове 
Општи нске управе Бојник организовало је рани јавни 
увид Плана;

- оглас о излагању материјала на рани јавни увид 
обја вњен је у дневном листу "Народне новине"дана 
27.05.201 б.године. Рани јавни увид у трајању од 15 
дана обављен је од 27.05.2016. године до 13.06.2016.го-
дине, а материјал је био изложен у згради Скупштине 
ошптине Бојник, Трг слободе бр.1. У току трајања јавног 
увида није било примедби и сугестија заинтересованих 
правних и физичких лица;

- у оквиру трајања раног јавног увида одржан је 
састанак са потенцијалним инвеститорима и заинте-
ре сованима, дана 09.06.201 б.године од 13:00 до 15:00 
ча сова;

- извештај о обављеном раном јавном увиду за План 
детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Ко са-
нчић број 06-8/2015/16 од 20.07.2016.године, садржи за-
кључке Комисије у форми смерница за даљи рад обра-
ђивача Плана;

- извештај Комисије за планове о стручној контроли 
Нацрта Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону 
у насељу Косанчић, којим се даје позитивно мишљење 
на плански документ и исти се упућије најавни увид, 
сачињен 15.12.2016.године;

- јавни увид планског документа оглашен је у листу 
"Народне новине"(издање од дана субота/недеља, 
17.12.2016. године), у трајању од 19.12.2016.године до 
16.01.2017. године;

- у току трајања јавног увида није пристигла ниједна 
примедба. Након истека јавног увида, 17.01.2017.годи-
не, пристигла је једна примедба/сугестија и то Савета 
Месне заједнице "Косанчић";

- по завршеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне 
регулације одржана је јавна седница 23.01.2017.године. 

СКРАЂЕНИ ПРИКАЗ ПРИМЕДБИ КОЈЕ СУ 
ПОДНЕТЕ НА НАЦРТ ПЛАНА

Комисија за планове је размотрила примедбу која је 
пристигла од Савета Месне заједнице "Косанчић".
Први део примедбе се односи на место где су сахра-
њени преминули ратнипи у рату 1943. године, те 

да се приликом изградње обрати пажња како не би 
дошло до прекопавања посмртних остатака. Други 
део примедбе се односи на постојеће фудбалско игра-
лиште које се налази у обухвату Плана, те траже да се 
обезбеди друга локација за исто, по могућству јужно 
од обухвата Плана.
Став обрађивача у односу на први део примедбе је да се 
делимично прихвата, те да прихватају да текст Плана 
допуне општом констатацијом да постоји могућност 
да је локација гробнице у оквиру Плана и да ако се 
приликом извођења радова наиђе на остатке, радови 
се морају обуставити и морају обавестити надлежне 
органе - Завод за заштиту споменика културе Ниш, 
инспекцијски органи општинске управе.
Став обрађивача у односу на други део примедбе је 
да се делимично прихвата, јер фудбалски терен није 
изграђен, уређен и обележен као фудбалско игра ли-
ште, тако да ће текстуални део плана допунти ко нста-
тацијом да се део парцеле користи у функцији спорта 
и рекреације и да је пожељно, приликом привођења 
планираној намени простора ПДР-а, наћи другу 
локацију за фудбалски терен ван 1раница ПДР за агро 
бизнис зону, а према смерницама ППО Бојник.

Након дискусије чланова, Комисија доноси следећи 
закључак у односу на нримедбе:

- У односу на први део примедбе, Комисија закључује 
да се став обрађивача прихвата. Потребно је још да се 
услови Завода за заштиту споменика културе Ниш, 
који су стигли и у међувремену су нађени, али нису до-
стављени обрађивачу, доставе и да се исти уграде инте-
грално у текстулани део Плана под поглављем мере за-
штите културно - историјских споменика;

- У односу на други део примедбе, Комисија за-
кључује да се примедба и став обрађивача не при-
хватају. Просторним планом општине Бојник простор 
је предвиђен за пословно-производне активности у 
функцији примарног пољопривредног сектора, као и 
за изградњу пољоприредно-производних компле кса и 
сл., те је немогуће задржати део парцеле у функцији 
спорта и рекреације на овом простору. Простор за ново 
фудбалско игралиште потребно је решити у сарадњи са 
локалном самоуправом на други легитиман начин.
Такође, Комисија за планове доноси закључке ка 
обрађивачу Плана:
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- прецизно дефинисати правила грађења објеката за 
становање у планираним комплексима;

- у текстуалном делу Плана усагласити наслов по-
гла вља и текст који се односе на техничке стандарде 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама са законском 
регулативом;

- у текстуланом делу Плана дати могућност фазне 
реализације планираних садржаја.

Комисија даје и посебну сугестију носиоцу израде 
Плана да провери да ли је прибављена сагласност 
на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину, од органа надлежног за заштиту 
жи вотне средине, јер без ове сагласности План се не 
може упутити у процедуру доношења, на основу За-
кона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину.

Након дискусије чланова, Комисија доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

Комисија оцењује да нацрт Плана детаљне регу-
лације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић, уз 
оба везу да обрађивач Плана поступи по закључцима, 
испуњава прописане услове за доношење, даје пози-
тивно мишљење на План и упућује плански до ку-
мент Скупштини општине Бојник на доношење.

Председник Комисије за планове општине Бојник
Весна Илић, дипл. инж. грађ.

Чланови:
Душица Шеговић, дипл. инж. арх.

Мирослав Петровић, дипл. инж. арх.
Зоран Павловић, дипл. инж. грађ.

Ивана Ранђеловић, дипл. инж. арх.

Начелник општинске управе општине Бојник
Небојша Станковић, дипл. правник

ЛЕСКОВАЦ
40.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
83/14-др. закона и 101/16-др. закон), члана 46. став 1. 
тачка 1) и став 4, члана 48. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 
34/10-одлука УС и 54/11) и чл. 8 и 175. став 1, 2 и 4. 
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца", број 8/08, 37/12 и 10/13), 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 
14 и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА И ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупшти-
не града Лесковца: Александру Стојановићу, одборнику 
са коалиционе Изборне листе Александар Вучић - Срби-
ја побеђује, због подношења оставке у форми оверене 
писане изјаве код надлежног суда и потврђује мандат 
одборника Миодрагу Миљковићу са коалиционе Избо-
рне листе Александар Вучић - Србија побеђује, првом 
следећем кандидату на Изборној листи коме мандат није 
био додељен - припаднику исте политичке странке.

II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата.

III
Решење објавити у "Службеном гласнику града Леско-
вца".

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруар 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
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ЛЕСКОВАЦ
41.
На основу члана 59. став 1. а у вези са чланом 66. став 7. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 25. став 1. тачка 47. Статута града Лесковца ("Слу-
жбе ни гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 
29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца на 10. се дни ци 
одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебру-
ара 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одлуком о Градској управи града Лесковца уређују 
се организација и делокруг рада Градске управе града 
Лесковца (у даљем тексту: Градска управа), начин 
руковођења Градском управом, јавност рада, као и 
друга питања од значаја за рад Градске управе. 

Члан 2.
Градска управа обавља изворне послове Града Леско-
вца као јединице локалне самоуправе утврђене Уста-
вом, законом, Статутом и другим прописима. 
Градска управа обавља и законом поверене послове 
из оквира права и дужности Републике Србије. 

Члан 3. 
Градска управа поступа према правилима струке, не-
при страсно и политички неутрално и дужна је да сва-
ком грађанину обезбеди једнак положај и једнаку пра-
вну заштиту у остваривању његових права, оба веза и 
пра вних интереса.
Градска управа је дужна да грађанима омогући брзо 
и делотворно остваривање њихових права и правних 
интереса.
Градска управа је дужна да грађанима даје потребне 
податке и обавештења и пружа правну помоћ.
Градска управа је дужна да сарађује са грађанима и 
да поштује личност и достојанство грађана.

Члан 4.
Рад Градске управе доступан је јавности и подложан 
критици и јавној контроли грађана на начин утврђен 
законом и Статутом града.

II ПОСЛОВИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 5.

Градска управа: 
1. припрема нацрте прописа и других аката које до-

носи Скупштина града, Градоначелник и Градско ве ће; 
2. извршава Одлуке и друге акте Скупштине града, 

Гра доначелника и Градског већа; 
3. решава у управном поступку у првом степену о 

правима и дужностима грађана, предузећа, установа 
и дру гих организација у управним стварима из надле-
жно  сти Града;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине града; 

5. извршава законе и друге прописе чије је изврша-
вање поверено Граду; 

6. обавља стручне и друге послове које утврди Ску-
пштина града, Градоначелник и Градско веће и 

7. обавља и друге послове утврђене законом, актима 
органа Града и другим прописима. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 6.

Градска управа је јединствени орган. 

Члан 7.

У оквиру Градске управе образују се организационе 
јединице за обављање сродних послова које могу бити 
основне, посебне и уже организационе јединице. 
За вршење сродних, управних, стручних и других по-
слова у Градској управи образују се одељења као осно-
вне организационе јединице.
Одељења се образују према врсти, међусобној повезано-
сти и обиму послова чијим вршењем се обезбеђује ефи-
касан и усклађен рад у области за коју се образују.
Посебне организационе јединице се образују за по-
сло ве који траже примену посебних метода и знања 
и са њима повезане извршне послове, као и по сло ве 
који по својој природи или обиму захтевају већу са-
мо сталност. 
Ако то природа и обим послова налажу, унутар осно-
вних организационих јединица могу се образовати уже 
организационе јединице: одсеци, а унутар одсека групе. 
За обављање одређених послова из надлежности Гра-
дске управе, посебно у вези са остваривањем права 
гра ђана, реализацијом политике за младе, локалним ра-
звојем, могу се унутар основне организационе је ди нице 
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образовати канцеларије.

1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 8.

У Градској управи образују се следеће основне орга-
низационе јединице: 

1. Одељење за финансије, 
2. Одељење за општу управу и заједничке послове, 
3. Одељење за друштвене делатности и локални 

развој,
4. Одељење за урбанизам,
5. Одељење за комунално - стамбене послове, сао-

браћај и инфраструктуру,
6. Одељење за имовинско - правне послове и имо-

вину,
7. Одељење за инспекцијске послове,
8. Одељење за привреду и пољопривреду,
9. Одељење за заштиту животне средине,
10. Одељење за јавне набавке,
11. Одељење за послове Скупштине града и Гра-

дског већа, 
12. Одељење за пружање услуга грађанима - Гра-

дски услужни центар и
13. Одељење комуналне полиције.

Члан 9.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ – обавља:
• израду нацрта Одлуке о буџету града Лесковца, 

нацрта Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету 
гра да Лесковца и нацрта Одлуке о завршном рачуну 
гра да Лесковца;

• припрему и достављање корисницима буџета упу-
тства за припрему буџета са основним економским 
смерницама, као основом за израду предлога фина-
нсијских планова буџетских корисника, описом пла-
ниране политике, проценом прихода и примања и 
расхода и издатака, обимом средстава који може да 
са држи предлог финансијског плана буџетског кори-
сни ка, поступком и динамиком припреме буџета; 

• припремање и утврђивање квота и апропријација 
за директне и индиректне кориснике средстава;

• анализу предлога финансијских планова буџе-
тских корисника и усаглашености са упутством;

• послове везане за одобрење (решења) о преу сме-
равању апропријација; 

• припрему нацрта решења о одобрењу средстава 
из текуће и сталне буџетске резерве; 

• израду периодичних извештаја о извршењу буџе-

та; буџетско извештавање;
• припрему прописа из области финансија, које 

до носи Скупштина града, Градоначелник и Градско 
ве ће;

• контролу захтева за плаћање и наменско кори-
шће ње средстава; праћење извршења буџета града;

• финансијско планирање, управљање готовином, 
управљање финансијским информационим системом 
и контрола расхода;

• финансијско-материјалне и књиговодствене по-
слове буџета, фондова, рачуна посебних намена и ме-
сних заједница;

• обрачун зарада, накнада зарада и других примања 
запослених; 

• праћење прописа из области јавног дуга и упра-
вљање јавним дугом;

• израду консолидованог завршног рачуна, вођење 
евиденција о инвестицијама града и извештавање;

• контролу образаца за исплату зарада јавних и ја-
вно комуналних предузећа;

• отварање подрачуна динарских средстава ко ри-
сника јавних средстава и посебних наменских ди на-
рских рачуна корисницима јавних средстава и оста-
лим правним лицима и другим субјектима који не 
при падају јавном сектору и који нису укључени у 
консолидовани рачун трезора; 

• послове везане за ближе уређивање начина ко-
ри шћења средстава са подрачуна консолидованог ра-
чуна трезора; извештавање о коришћењу средстава; 

• послове везане за старање о пласирању слободних 
новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор;

• вођење главне књиге трезора и осталих пословних 
књига;

• праћење прилива прихода и извршење расхода на 
консолидованом рачуну буџета;

• усаглашавање пословних књига са корисницима 
буџета, Управом за трезор и добављачима; 

• припрему и извршавање плаћања;
• вођење евиденција о основним средствима;
• припремне радње за спровођење пописа и друге 

по слове у складу са прописима којима се уређује ова 
област;

• доношење решења о утврђивању локалних јавних 
прихода;

• послове контроле законитости и правилности 
обра чунавања и плаћања локалних јавних прихода;

• решавање у првом степену по захтевима и жалба-
ма изјављеним од стране пореских обвезника на ре-
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шења о утврђеним пореским обавезама; 
• доношење планова редовне и ванредне контроле 

локалних јавних прихода, планова редовне и принудне 
наплате локалних јавних прихода и праћења њиховог 
извршење;

• послове обезбеђења наплате пореског дуга уста-
новљавањем заложног права на покретним стварима 
и непокретностима пореских обвезника;

• доношење решења о принудној наплати и спро-
вођење поступка принудне наплате локалних јавних 
прихода из покретних ствари, готовог новца, новчаних 
и неновчаних потраживања пореских обвезника;

• спровођење поступака по захтевима за одлагање 
плаћања локалних јавних прихода;

• послове у поступку израде пореског завршног 
ра чуна, обраде и састављања извештаја за потребе 
орга на локалне самоуправе;

• послове пријаве пореског потраживања за слу-
чај покретања стечаја или отварања поступка ликви-
дације пореских дужника;

• подношење захтева за покретање прекршајног 
поступка;

• вођење јединственог пореског књиговодства за 
локалне јавне приходе из своје надлежности и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 10.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИ-
ЧКЕ ПОСЛОВЕ обавља:

• послове везане за организацију и унапређење ра-
да одељења градске управе;

• вођење управног поступка у области матичних 
књи га, личног имена и породичних односа;

• вођење матичних књига и издавање извода и 
уверења из матичних књига и књига држављана;

• вођење управног поступка у области матичних 
књи га, личног имена и породичних односа за општи-
не Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце

• вођење матичних књига и издавање извода и уве-
рења из матичних књига и књига држављана за општине 
Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;

• ажурирање дела јединственог бирачког списка за 
подручје града Лесковца;

• издавање потврда о изборном или бирачком пра-
ву;

• оверу потписа, рукописа и преписа;

• примање, прегледање, распоређивање, евиденти-
рање и достављање поште упућене органима града и 
Градској управи;

• вођење евиденције о вануправним предметима 
орга на града, градске управе и вођење евиденције о 
упра вним предметима градске управе чија се евиде-
нција не води у другој унутрашњој органи заци оној 
јединици градске управе;

• издавање уверења и потврда на основу података о 
којима се не води службена евиденција када је дока-
зивање тих чињеница прописано законом;

• отпремање поште органа града и градске управе;
• архивирање и чување архивираних предмета, 

излу чивање безвредног регистраторског материјала и 
пре даја архивске грађе надлежном архиву;

• послове управљања информационим системом, 
стручне координације, сарадње, организације и рада 
на увођењу, развоју и коришћењу информатичке те-
хно логије за органе града и градку управу;

• послове администрације сервера, радних станица 
и рачунарских мера;

• израду и одржавање web сајтова, сервиса и апли-
кација;

• израду апликација за потребе градске управе, 
одржавање и backup база података;

• пружање правне помоћи грађанима за оствари-
вање њихових права;

• израду планова одбране који су саставни део Пла-
нова одбране Републике Србије, предузимање мера за 
усклађивање припрема за одбрану правних ли ца у де-
латностима из своје надлежности и Плана одбра не Ре-
публике Србије, предузимање мара за функционисање 
локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спро-
вођење мера приправнисти и предузимање других ме-
ра потребних за прелазак на организацију у ратном и 
ванредном стању;

• стручне, оперативне, планске и организационе 
по слове заштите и спасавања у ванредним ситуаци-
ја ма за град Лесковца;

• послове економата;
• текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђење 

пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опре-
ме, уређивање и загревање просторија и проти впо-
жарну заштиту;

• послове везане за употребу, одржавање, сервиси-
рање и гаражирање возила;

• курирске послове, доставу материјала, одржавање 
чистоће и друге помоћно-техничке послове; 
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• припрему Нацрта одлуке о образовању месних 
заједница и спровођење прописа којима су регулисани 
положај и права месних заједница;

• унапређивање организације рада месних заједни-
ца;

• стручне и административне послове за потребе 
ме сних заједница и њених органа;

• стручне и административне послове за избор 
орга на месних заједница;

• послове везане за учествовањe у заштити људи, 
ма теријалних и културних добара и животне средине 
на територији града од елементарних непогода, удеса 
и катастрофа, у складу са Одлуком о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији гра-
да и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 11.

Ради обављања појединих послова из надлежности 
градске управе оснивају се месне канцеларије за 
следећа подручја:

1. Барје, за подручје: Барја, Вине, Калуђерца, 
Црца вца, Оруглице, Равног Дела, Гагинца и Мелова;

2. Белановце за подручје: Белановца, Миланова, 
Карађорђевца, Петровца и Душанова;

3. Брестовац за подручје: Брестовца, Липовице, 
Кутлеша, Шарлинца, Драшковца, Доњег Бријања и 
Међе;

4. Богојевце за подручје: Богојевца и Навалина;
5. Бунушки Чифлук за подручје: Бунушког Чифлу-

ка, Горње Бунуше, Доње Бунуше, Радоњице и Тодо-
ровца;

6. Винарце за подручје: Винарца, Прибоја, Залу-
жња, Подримца и Доњег Стопања;

7. Вучје за подручје: Вучја, Брзе и Жабљана;
8. Велико Трњане за подручје: Великог Трњана, 

Пре сечине и Рудара;
9. Велика Грабовница за подручје: Велике Грабо-

внице, Мале Грабовнице, Загужана, Зољева и Тулова;
10. Велика Копашница за подручје: Велике Копа-

шнице, Мале Копашнице, Падежа и Слатине;
11. Грделица за подручје: Грделица (варош), Грде-

лица (село), Бојишине, Боћевице, Велике Сејанице, 
Вељег Кола, Дедине Баре, Козара, Ковачеве Баре, Не-
сврте, Ораовице (код Грделице), Палојца, Тупаловца, 
Добротина и Бистрице;

12. Доња Јајина за подручје: Доње Јајине, Шиши-

нца, Кукуловца, Горње Јајине и Паликуће;
13. Дрћевац за подручје: Дрћевца, Горње Локо шни це, 

Големе Њиве, Црковнице и Ораовице (код Црко внице);
14. Губеревац, за подручје: Губеревца, Горњег Бу-

ниброда, Доњег Буниброда , Жижавице и Бадинца;
15. Јашуња за подручје: Јашуње, Доње Купиновице, 

Злокућана и Грајевца;
16. Манојловце за подручје: Манојловца, Велике 

Биљанице, Мале Биљанице, Доње Слатине, Горње 
Слатине, Доњег Крајинца, Горњег Крајинца, Кума ре-
ва, Мрштана, Рајног Поља, Јелашнице, Злоћудова и 
Но манице;

17. Мирошевце за подручје: Мирошевца, Горине и 
Букове Главе;

18. Орашац за подручје: Орашца, Горње Купино-
вице, Јарсенова, Ступнице, Пискупова и Градашнице;

19. Печењевце за подручје: Печењевца, Брејановца, 
Чуфлука Разгојнског, Каштавара, Чекмина и Живкова;

20. Предејане за подручје: Предејане (варош), Пре-
дејане (село), Бричевља, Граова, Кораћевца, Крпејца, 
Личног Дола, Мрковице, Сушевља, Црвеног Брега и 
Новог Села;

21. Разгојна за подручје: Разгојне, Доње Локошни-
це, Грданице, Смрдана и Бабичког;

22. Стројковце за подручје: Стројковца, Накривња, 
Чукљеника, Белог Потока и Шаиновца;

23. Славујевце за подручје: Славујевца, Дрводеље 
и Игришта;

24. Турековац за подручје: Турековца, Горњег Си-
нковца, Горњег Трњана, Свирца, Власа и Доњег Трња-
на;

Члан 12.

Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу 
управу и заједничке послове.
Месне канцеларије обављају послове који се односе 
на:

• пријем поднесака за градску управу;
• вођење матичних књига и издавање извода и 

уверења из матичних књига и књига држављана за 
насељена места која покрива месна канцеларија;

• прикупљање и достављање података за ажури-
рање бирачког списка;

• оверу потписа, рукописа и преписа;
• узимање изјава од грађана по замолницама на-

длежних органа;
• издавање уверења о чињеницама о којима се не 

води евиденција код градске управе, када је дока-
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зивање тих чињеница прописано Законом;
• прикупљање и достављање података за потребе 

државних органа и Градске управе;
• пријем, завођење и експедицију поште и
• друге послове који су им Законом, Статутом и 

дру гим актима Скупштине града поверени.

Члан 13.

Месне канцеларије обављају послове према стручним 
упутствима и под надзором Одељења за општу управу 
и заједничке послове и одељења градске управе из 
чије надлежности обављају послове.

Члан 14.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ обавља:

• праћење и обезбеђивање услова за функционисање 
и развој делатности у области предшколског васпи-
тања и образовања, основног и средњег образовања, 
културе, омладине и спорта, дечије и социјалне за-
штите, борачко-инвалидске заштите, јавног здра вља 
и примарне здравствене заштите;

• управне, планске, аналитичке и друге стручне 
послове из, горе наведених, области; 

• надзор над радом установа у друштвеним дела-
тностима чији је оснивач Град; 

• праћење стања и остваривање програма рада и 
ра звоја установа у области друштвених делатности 
чи ји је оснивач Град;

• послове изградње и одржавања зграда и објеката, 
пројектног планирања и опремања зграда и објеката 
установа у области друштвених делатности;

• предлагање мера у циљу спровођења утврђене 
по литике у овим областима; 

• праћење спровођења прописа, стручне и адми ни-
стративне послове за комисије из надлежности гра-
дске управе;

• предлагање одлуке о мрежи установа дечије и 
социјалне заштите, основног и средњег образовања; 

• доношење програма мера и активности на уна-
пређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне 
заштите;

• предлагање и праћење програма превенције бо-
лести зависности и обезбеђивање финансијских сре-
дстава за његову реализацију; 

• послове координације Интерресорне комисије и 
Комисије за оцену степена ометености деце и при-
знавању права на одсуство ради посебне неге детета; 

• послове заштите избеглих и прогнаних лица; 
• послове просветног надзора и друге послове из 

ове области;
• послове у области ученичког и студентског ста-

ндарда; 
• утврђивање права на ученичке и студентске сти-

пендије и кредите, смештај у домове, опоравак, ре-
гре  сирање школарине;

• припрему предлога општих и других аката, изве-
штаја и анализа за потребе органа Града;

• послове вођења управног поступка о праву на 
додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде 
за време породиљског одсуства, одсуства са рада ра-
ди неге детета, одсуства са рада ради посебне неге 
детета, накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања, децу оме-
тену у развоју и децу из материјално угрожених по-
родица; 

• одлучивање у првом степену о признавању за-
коном одређених права борцима, војним инвали дима 
и породицама палих бораца;

• припрему и утврђивање предлога финансијских 
планова за кориснике буџетских средстава из области 
основног и средњег образовања, друштвене бриге о 
деци, културе, физичке културе и спорта, социјалне 
за штите и примарне здравствене заштите;

• обраду, контролу и упућивање на реализацију по-
је диначних захтева за плаћање; 

• распоређивање средстава корисницима у оквиру 
одобрених апропријација и квота; 

• праћење извршења финансијских планова; 
• предлагање промена у апропријацији и измену 

фи нансијских планова корисника буџета из области 
дру штве них делатности;

• послове на припреми, спровођењу и праћењу ре-
ализације програма и пројеката који се финансирају/
суфинансирају путем јавног конкурса у области соци-
јалне заштите, културе и јавног информисања; 

• припрему нацрта одлука и других општих аката 
из свог делокруга и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Канцеларија за локални развој обавља следеће 
по слове:

• идентификацију, предлагање начина финансирања 
и припрему развојних пројеката од интереса за град и 
капиталних инвестиција у области инфраструктуре; 
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• праћење, управљање и реализацију развојних про-
јеката од интереса за град и капиталних инвестиција 
у области инфраструктуре; 

• сарадњу са међународним организацијама и 
донаторима у проналажењу могућности за фина нси-
рање развојних програма; 

• пружање информација и техничке помоћи пра-
вним лицима при реализацији пројеката; 

• координирање развојних активности са јавним, 
приватним и невладиним сектором у функцији про-
јектног центра;

• припрему, израду и праћење реализације стра-
тешких развојних докумената града и стратешких до-
кумената од значаја за локални развој;

• оцену усклађености програма рада јавних и јавно-
комуналних предузећа и установа са стратешким до-
кументима града;

• праћење и обезбеђивање услова за развој и спро-
вођење политике из области економског развоја; 

• унапређење и развој инструмената локалне ра-
звојне политике којима се подстиче привлачење ула-
гања; 

• информисање потенцијалних инвеститора и по-
стојећих привредника о условима за пословање, мо-
гућностима за улагање, расположивим програмима 
по дршке и подстицајима на локалном и националном 
ни воу;

• праћење постојећих улагања и њихово проши-
рење, броја и укупне вредности улагања и квалитета 
улагача; 

• примену стандарда повољног пословног окру-
жења и предлагање одлука о мерама за подстицање 
конкурентности града у привлачењу улагања (Се-
ртификација градова са повољним пословним окру-
жењем); 

• контакте, директну подршку, идентификацију 
потреба и помоћ при решавању проблема локалне по-
словне заједнице ради унапређења конкурентности и 
подстицања развоја;

• послове пружања помоћи у успостављању по-
словне сарадње привредника са иностранством, пре-
зентацију и промоцију привредних потенцијала у зе-
мљи и иностранству;

• предлагање стимулативних мера за отварање 
нових малих и средњих предузећа и привлачење 
стра них инвестиција; 
• сарадњу са Националном службом за запошљавање 
(НСЗ) у реализацији мера активне политике запо-

шљавања, припрему Акционог плана запошља вања и 
спровођење програма проистеклих из Акцио ног пла-
на; 

• подстицање и старање о развоју туризма, верског 
туризма, старих заната, и осталих привредних грана; 

• подстицање предузетништва, малих и средњих 
пре дузећа у складу са законом и одлукама Скупштине 
гра да; 

• прикупљање, праћење и анализа података који 
се односе на набавку, трансформацију и потрошњу 
енергије у јаавним комуналним предузећима, јавним 
зградама, осталим системима који спадају у објекте 
јавне потрошње, као и осталим објектима на страни 
потражње енергије;

• редовно периодично извештавање одбора за ене-
рге тику Града о прикупљеним подацима, уз приказ 
потрошње енергије и трошкова као и осталих реле-
вантних података, као и непосредна сарадња са одбором 
за енергетику у припреми извештаја за надлежно 
министраство, предлагању мера и припреми пројеката;

• израду енергетског биланса града у складу са 
про писаном методологијом надлежног министарства, 
као и припрему енергетског плана и програма енерге-
тске ефикасности локалне самоуправе у складу са 
прописаном методологијом;

• идентификацију техничких могућности за уште-
ду енергије у јавним комуналним предузећима, ја-
вним зградама и осталим системима који спадају у 
обје кте јавне потрошње, као и у осталим објектима 
на страни потражње енергије;

• идентификацију могућности коришћења обно-
вљи вих извора енергије на територији Града, а по се-
бно у јавним комуналним предузећима, јавним згра-
дама и осталим системима који спадају у објекте ја-
вне потрошње;

• припрему пројеката за уштеду енергије или ко-
ришћење обновљивих извора енергије, као и изра ду 
потребних техничких и економских анализа;

• праћење реализације јавних набавки енергената, 
релевантне опреме и радове за текуће и инвестиционо 
одржавање јавних комуналних предузећа и јавних 
зграда;

• пружање информација и техничке помоћи пра-
вним лицима при реализацији државних субвенција 
и кредита; 

• пружање подршке оснивању пословних и стру-
ковних удружења; 

• промоцију инвестиционих потенцијала града 
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(орга низовано наступање на презентацијама, изло жба-
ма и сајмовима у земљи и иностранству) - инте рнет 
маркетинг, припрема и израда промотивних ма те ријала; 

• представљање Града на регионалном, државном 
и међународном нивоу у активностима везаним за ло-
кални економски развој; 

• сарадњу и комуникацију са републичким и дру-
гим институцијама које се баве унапређењем еко-
номског развоја и привлачењем инвестиција; 

Канцеларија за младе обавља:
• послове који се односе на награђивање ученика 

и студената;
• израду и праћење локалне омладинске политике;
• иницирање припремања пројеката за учешће Гра-

да у програмима и пројектима за младе; 
• послове којима се вреднују достигнућа младих;
• неформално образовања младих;
• подстицања стваралаштва младих.

Члан 15.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ обавља:
• покретање поступака за израду аката за при-

премање и доношење просторних и урбани сти чких 
планова (Просторни план, Генерални урба нистички 
план, планови детаљне регулације, урба нистички 
пројекти);

• послове у поступку доношења планских докуме-
ната: израда предлога Одлуке о изради плана, сазивање 
Комисије за планове, припремање материјала за рад 
Комисије за планове, оглашавање раног јавног увида и 
оглашавање јавног увида, објављивање нацрта планског 
документа, сакупљање примедби у току раног и јавног 
увида, прибављање услова и сагласности јавних и 
јавно-комуналних предузећа, имаоца јавних овлашћења 
и институција на нацрт планског документа и у току 
раног јавног увида, израда предлога одлуке о доношењу 
плана и оверавање плана; 

• праћење реализације планске документације;
• послове објављивања просторних и урбани сти-

чких планова и урбанистичких пројеката у електро-
нском облику на сајту града; 

• издавање потврде пројекта парцелације односно 
препрацелације;

• издавање потврде урбанистичког пројекта;
• издавање информација о локацији;
• издавање уверења о етажности објеката;
• издавање уверења о времену градње и др;

• спровођење поступака озакоњења објеката (изра да 
извештаја о могућности озакоњења, контрола и овера 
техничке документације, издавање потврда о при-
вре меном прикључку на комуналну инфраструктуру, 
изра да обавештења о такси за озакоњење, израда ре-
ше ња о озакоњењу и достављање решења РГЗ-у ради 
уписа права својине на основу озакоњења објекта);

• издавање решења о уклањању објеката по чл.168. 
Закона о планирању и изградњи;

• издавање решења о уклањању привремених обје-
ката;

• стручне и административне послова за градског 
урба нисту;

• послове вођења регистра планске документације;
• спровођење поступка обједињене процедуре еле-

ктронским путем;
• издавање локацијских услова;
• прибављање услова за пројектовање и прикљу-

чење објеката на инфраструктурну мрежу;
• издавање грађевинске дозволе;
• издавање привремене грађевинске дозволе;
• потврђивање пријаве радова;
• потврђивање пријема пријаве завршетка израде 

те меља;
• пријем изјаве о завршетку објекта у констру кти-

вном смислу;
• прибављање сагласности на техничку докуме нта-

цију у погледу мера заштите од пожара;
• обезбеђивање услова за прикључење на инфра-

структурну мрежу;
• издавање употребне дозволе;
• покретање поступка уписа права својине на изгра-

ђеном објекту, односно посебним деловима обје кта и 
издавање решења о кућном броју;

• издавање одобрења за извођење радова по члану 
145. Закона о планирању и изградњи (изградња по-
мо ћних и економских објеката, зидане ограде, ада-
пта ције, санације, реконструкције, промена наме не 
обје кта и др.);

• прибављање исправа и других докумената које 
издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изгра-
дњу објеката, односно за издавање локацијских усло-
ва, грађевинске и употребне дозволе;

• измену аката који се прибављају у обједињеној 
про цедури електронским путем;

• издавање потврде о правноснажности аката;
• вођење регистра обједињених процедура кроз це-

нтрални информациони систем;
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• подношење прекршајне пријаве против имаоца ја-
вних овлашћења током спровођења обједињене про-
цедуре ако током спровођења обједињене процедуре не 
по ступа у роковима прописаним Законом о планирању 
и изградњи;

• израду месечних извештаја о издатим грађе ви-
нским дозволама за потребе Републичког завода за 
ста тистику;

• издавање обавештења у вези изградње објеката 
и извођење радова за које се не издаје грађевинска 
дозвола и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 16.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
ПО СЛОВЕ, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ 
оба вља:

• припремање одлуке на основу Закона о кому на-
лним делатностима за послове за које је надлежан 
Град из комуналне и стамбене области;

• израду годишњег плана и програма инвестиција 
и комуналног одржавања за потребе града;

• закључивање уговора за извођење радова, набавку 
добара и вршење услуга, праћење извршавања уго-
врних обавеза, оверу рачуна, привремених и око нча-
них ситуација на инвестицијама и комуналном одр-
жа вању за потребе града;

• финансијске послове из области инвестиције и 
комуналне делатности;

• прибављање одговарајућих документација и 
стру чних мишљења за потребе инвестиција и ко му-
на лног одржавања за потребе града (експро при јација, 
ко пија плана, информације о локацији и дру го);

• послове праћења рада јавних и јавно комуналних 
предузећа у комуналној области и других субјеката 
ко јима су поверене комуналне делатности кроз ана-
ли зу рада и мишљење о извештајима о раду са пре-
дло гом мера;

• послове у вези постављања мањих монтажних 
објеката на површинама јавне намене;

• послове у вези са поверавањем и обављањем ко-
муналних делатности; 

• издавање одобрења о запремању јавних повр ши-
на;

• издавање одобрења за постављање рекламних па-
ноа;

• вођење поступка о одређивању назива улица као 
и про мена назива улица;

• вођење евиденције о издатим решењима о одо-
бре њу за коришћење права и услуга према одлуци о 
ко муналним таксама;

• вођење евиденције о вршењу контроле наплате 
по извршним решењима; 

• стамбене послове из надлежности града: исељења 
бесправно усељених лица у станове правних лица, при-
купљање захтева за доделу градских станова и при-
премање материјала за рад Градске стамбене комисије, 
исељења из заједничких просторија, издавање уверења 
о избору председника Скупштине станара;

• административне, техничке, правне и финанси-
јске послове у вези станова солидарности;

• послове по основу већ закључених уговора о до-
дели станова солидарности и исплате истих;

• финансијско слагање стања са корисницима у ве-
зи станова солидарности;

• издавање потврда о исплати стана у целости, на-
кон завршеног отплатног периода у вези станова со-
ли дарности;

• административне, техничке, правне и финансијске 
послове у вези станова из станарског права;

• послове по основу већ закључених уговора о 
откупу и исплате станова из станарског права;

• финансијско слагање стања са корисницима у ве-
зи станова из станарског права;

• издавање потврда о исплати стана у целости, на-
кон завршеног отплатног периода у вези станова из 
станарског права;

• пријем захтева за откуп стана којима располаже 
град Лесковац;

• утврђивање услова за откуп стана којима ра спо-
ла же град Лесковац у складу са Законом;

• послове сачињавања предлога Уговора о откупу 
стана којима располаже град Лесковац;

• послове вођења евиденције захтева и Уговора о 
откупу стана којима располаже град Лесковац;

• послове вођења евиденције о откупљеним стано-
вима;

• припрему и израду нацрта прописа из надле жно-
сти обављања комуналних делатности; 

• послове у вези са поверавањем и обављањем ко-
му налних делатности и надзор над њиховим извр ша-
вањем;

• послове за потребе Савета за безбедност саобра-
ћаја града Лесковца;



Страна 172 — Број 2 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 16. фебруар 2017.

• послове који се односе на линијски превоз пу-
тника на територији града Лесковца;

• послове у вези са одржавањем општинских пу-
тева и улица и некатегорисаних путева на терито рији 
града Лесковца;

• одређивање аутобуских стајалишта, паркира ли-
шта и обезбеђивање стајалишта за ауто-такси пре воза 
путника; 

• послове у вези издавања одобрења за раскопавање 
јавних површина;

• послове у вези са техничком регулацијом сао бра-
ћаја;

• послове из области јавног градског и приградског 
превоза путника и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града 

Члан 17.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПО-
СЛОВЕ И ИМОВИНУ обавља:

• експропријацију и административни пренос не-
по кретности;

• посебан поступак споразумног одређивања на-
кнаде по основу експропријације;

• конверзију права коришћења у право својине на 
грађевинском земљишту уз накнаду;

• поступак утврђивања земљишта за редовну упо-
требу објекта;

• утврђивање права коришћења на грађевинском 
земљишту у поступку озакоњења објеката;

• издавање потврда и уверења о чињеницама о ко-
јима орган води службену евиденцију;

• административно извршење решења из своје на-
длежности и решења Скупштине града и Градског ве-
ћа из области имовинско правних односа;

• стручне и административне послове у вези са вра-
ћањем земљишта одузетог по основу Закона о начину 
и условима признавања права и враћању земљишта 
које је прешло у друштвену својину по основу пољо-
привредног земљишног фонда и конфискацијом због 
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољо при-
врених производа;

• стручне и административне послове у вези са 
вра ћањем утрина и пашњака селима на коришћење;

• стручне и административне послове у вези дава-
ња у закуп и отуђења грађевинског земљишта из јавне 
својине власнику постојећег објекта ради озакоњења 
објекта;

• стручне и административне послове у вези дава-
ња у закуп и отуђења грађевинског земљишта из ја-
вне својине ради исправке границе суседних ката ста-
рских парцела;

• стручне и административне послове у вези са 
прометом непокретности којима располаже град;

• геодетске послове везане за управни поступак у 
области имовинско правних послова;

• пружање стручне и административне помоћи ко-
рисницима, односно носиоцима права коришћења на 
непокретностима у вођењу посебне евиденције не-
покретности;

• прибављање документације за упис права јавне 
својине на непокретностима на којима је град уписан 
као корисник у јавним књигама;

• вођење јединствене евиденције о стању и кретању 
непокретности у јавној својини града;

• вођење и достављање збирних података о непо-
кретностима у јавној својини града са стањем на дан 
31. децембар претходне године републичкој дире-
кцији за имовину РС у писаној форми и електронским 
путем и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 18.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
обавља:
Грађевинска и саобраћајна инспекција обавља 
сле де ће послове:

• контролу над радом инвеститора, извођача радова 
и осталих учесника у изградњи

• контролу примене прописа, техничких норматива 
и стандарда о изградњи објеката;

• преглед пројектне документације и проверу да ли 
се објекат гради према одобрењу за градњу и главнoм 
пројекту;

• откривање, евидентирање и контролу бесправно 
започетих објеката;

• вођење управног поступка и доношење одго ва-
рајућих решења;

• надзор над коришћењем објеката и налаже изда-
вање употребне дозволе;

• предузимање мера у случају опасности и бе збе-
дности коришћења објеката;

• контролу да ли извођачи радова на градилишту 
воде грађевински дневник и књигу инспекције;
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• подношење пријаве за учињено кривично дело, 
привредни преступ и прекршај када утврди повреду 
прописа код изградње објекта и преузима друге За-
коном прописане мере; 

• послове на озакоњењу грађевинских објеката;
• инспекцијски надзор над стањем општинских и 

некатегорисаних путева и улица и спроводи мере за-
штите;

• инспекцијски надзор над изградњом, реко нстру-
кцијом, одржавањем и заштитом општинских и не ка-
тегорисаних путева и улица;

• контролу техничке и друге документације за 
изградњу, реконструкцију и одржавање путева, њи-
хо вих делова и путних објеката; 

• надзор над применом закона и других прописа 
који се односе на одржавање, заштиту општинских 
и не категорисаних путева као и улице у насељима на 
те риторији града Лесковца; 

• инспекцијски надзор над правилним одржавањем 
општинских и некатегорисаних путева по техничким 
и другим прописима којима се осигурава способност 
пута за безбедан и неометан саобраћај; 

• инспекцијски надзор у погледу примене техни-
чких прописа и норматива приликом извођења радо-
ва при изградњи, реконструкцији, раскопавању и одр-
жавању путева и улица; 

• наређује отклањање недостатака на општинских 
и некатегорисаним путевима којима се угрожава или 
може бити угрожена безбедност саобраћаја;

• изрицање мере забране употребе пута ако се не 
испуњавају законом прописане мере; 

• наређује рушење или уклањање цевовода, инста-
лација, депонија, отпада, засада дрвећа, натпи са, 
огра да постављених у заштитном појасу пута су про-
тно законским мерама; 

• подношење прекршајне пријаве, када утврди по-
вреду прописа из Закона и одлука донетих на основу 
Закона и преузима друге Законом прописане мере;

• контролу градског и приградског превоза путни-
ка; 

• контролу ванлинијског превоза ствари и путника; 
• контролу превоза за сопствене потребе;
• контролу ауто-такси превоза; 
• доношење решења о испуњености услова за оба-

вљање ауто-такси превоза; 
• забрањује превоз и употребу саобраћајних сре-

дстава ако се исти обавља супротно прописима; 
• искључује возило, одузима саобраћајну дозволу 

и регистарске таблице уколико се јавни превоз, одно-
сно превоз за сопствене потребе, обавља проти вно 
одре дбама закона; 

• подношење захтева за покретање прекршајног 
поступка када утврди повреду прописа из Закона и 
одлука донетих на основу Закона и преузима друге 
Законом прописане мере.

Комунална инспекција обавља следеће послове:
• контролу одржавања чистоће на јавним повр ши-

нама, уређење и заштиту истих од депоновања ко му-
налног смећа и другог отпада, смештаја грађе ви нског и 
огревног материјала, робе, амбалаже и других ствари, 
бацања отпадака, изливања отпадних вода, прања и 
сервисирања возила, остављања нерегистрованих или 
хаварисаних возила, спаљивања смећа, тестерисања 
или цепања дрва, разбијања угља или другог материјала, 
уклањање снега и ледених наслага; 

• контролу уређења, одржавања, заштите и кори-
шћења површина јавне намене и површина у јавном 
коришћењу и спољних делова зграда постављањем 
фирми, билборда, рекламних ознака, видео бима и сл, 
жардињера и других посуда са биљном декорацијом, 
клупа, заштитних и усмеравајућих ограда, стубића 
и других врста запрека за возила, објеката за по тре-
бе одржавања културних, спортских и других ма-
ни фестација, јавних часовника, поштанских са нду-
чића и телефонских говорница, паркинга држача за 
бицикле, слободностојећих и зидних витрина, ули-
чних и других отвора, терена и опреме за игру, спо рт 
и рекреацију, јавних тоалета, јавних чесми и фо нтана, 
корпи за отпатке, ђубријера и контејнера, уре ђење 
и одржавање ограда и површина око зграда, уре-
ђење и одржавање спољних делова зграда и излога 
пословних просторија, постављање клима уређаја, 
тенди, грађевинских скела, наменских монтажних 
објеката, мањих монтажних објеката - киосака, ле-
тњих башти, расхладних уређаја, покретних тезги и 
апа рата, утовар или истовар огрева, раскопавање по-
вршина јавне намене и површина у јавном кори шће-
њу; 

• контролу уређења и одржавања паркова, зеле них 
и рекреационих површина и заштиту истих од зау-
стављања и паркирања и вожње било којом вр стом 
возила, ненаменског коришћења травњака, ра ско-
павања, оштећења дрвећа и других засада, стаза, клу-
па, корпи за отпатке и других елемената уређења и 
опре мања јавних зелених површина;
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• одржавање пијаце и контролу поштовања пија-
чног реда, заштиту пијачног простора од продаје робе 
ван пијачног простора; 

• контролу услова за држања домаћих животиња, 
начин поступања са напуштеним псима и мачкама и 
уклањање њихових лешева са јавних површина, про-
дају домаћих животиња изван регистроване сто чне 
пијаце или откупног места;

• контролу услова и начина за несметано кори шће-
ње јавне водоводне и канализационе мреже и за штиту 
истих од неовлашћеног коришћења и оште ћивања; 

• контролу поштовања прописаног радног времена 
угоститељских објеката и објеката забавног карактера 
и радног времена у одређеним делатностима и на 
одре ђеним пословима; 

• контролу услова и начина коришћења гробаља 
и са храњивањa и заштиту гробаља од неовлашћеног 
ко ришћења;

• контролу услова и начина снабдевања топлотном 
енергијом и заштиту од неовлашћеног коришћења;

• контролу вршења обавезних и необавезних ди-
мничарских услуга;

• контролу одржавања кућног реда у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама;

• контролу и начин коришћења јавних парки ра ли-
шта и заштиту од ненаменског коришћења истих; 

• налаже решењем извршавање утврђених обавеза 
и предузимање мера за отклањање недостатака у оба-
вљању комуналне делатности; 

• налаже решењем уклањање ствари, предмета и 
во зила са површина јавне намене ако су остављени 
су про тно прописима; 

• забрањује решењем одлагање отпада на местима 
која нису одређена за ту намену и уништавање зелених 
по вршина, ограда, клупа и других комуналних обје-
ка та; 

• издаје прекршајни налог и подноси захтев за по-
кретање прекршајног поступка, односно пријаву за 
при вредни преступ или кривично дело; 

• инспекцијски надзор и предузима мере по питању 
оглашавања на јавним површинама;

• послове инспекцијског надзора и предузимања 
ме ра у складу са овлашћењима утврђеним Законом о 
ста новању и одржавању зграде;

• обавља поверене послове у складу са Законом о 
трговини ("Сл. гласник РС", бр.53 /2010 и 10/2013) 
и другим законима и прописима донетим на основу 
истих;

• предузима друге мере утврђене законом и подза-
конским актима и

• предузима мере прописане законима и подза ко-
нским прописима у складу са утврђеним овла шће њи-
ма.

 
Инспекција за заштиту животне средине обавља 
сле деће послове: 

• врши контролу мера за заштиту од буке од извора 
који се стављају у промет;

• врши контролу загађивача ваздуха са мерама за 
отклањање аеро загађења из стационарних постро је-
ња; 

• врши контролу и налаже мере заштите здравља 
људи и заштите животне средине од штетног де јства 
нејонизујућих зрачења у коришћењу извора не јо ни-
зујућих зрачења; 

• врши инспекцијски надзор над активностима са-
купљања, транспорта, складиштења и третмана нео-
пасног отпада;

• налаже израду студија о процени утицаја на жи-
вотну средину за пројекте прописане уредбом Владе 
РС, за које одобрење издаје Град; 

• води управни поступак и доноси решења; 
• подноси захтеве за покретање прекршајног по-

ступка када утврди повреду прописа из Закона и пре-
ду зима друге законом прописане мере и

• врши контролу испуњености прописаних услова 
за почетак обављања делатности, привредних дру-
штава и предузетника у погледу заштите животне 
сре ди не.
 
Послови извршења извршних решења надлежних 
инспе кција су: 

• решења о рушењу или уклањању објеката, одно-
сно његовог дела, уклањања предмета и ствари са ја-
вних површина; 

• преглед објеката ради утврђивања начина извр-
шења; 

• процена радне снаге и механизације за спровођење 
извршења; 

• израда програма извршења и утврђивање ди на-
мике извршења; 

• сачињавање записника о извршеном рушењу или 
укла њању објекта односно његовог дела, уклањању 
пре дмета и ствари и вођење евиденције о томе; 

• утврђивање трошкова принудних извршења (тро-
шкови радне снаге, механизације и др.); 
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• сарадња са јавним предузећима, привредним дру-
штвима, службама и органима који учествују у по сло-
вима принудног извршења и обезбеђивање при суства 
припадника МУП ради омогућавања спро во ђења ре-
шења о рушењу или уклањања објекта одно сно ње-
говог дела, или уклањања предмета и ства ри; 

• подношење захтева Градском правобранилаштву 
за судско извршење новчаних потраживања код при-
нудног извршења решења од извршеника и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 19.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИ-
ВРЕ ДУ обавља:

• послове праћења свих статусних промена у обла-
сти приватног предузетништва у складу са законом 
(занатство, трговина, угоститељство, тури зам, сао-
бра  ћај, издавачка делатност, здравство);

• послове праћења стања и развоја приватног пре-
дузетништва и укупног привредног развоја града;

• послове старања о унапређењу општег оквира за 
привређивање;

• послове везане за образовање, смештај и снабде-
вање робним резервама;

• послове везане за рационално коришћење и за-
штиту пољопривредног земљишта;

• доношење програма заштите, коришћења и уре-
ђења пољопривредног земљишта и старање о ње-
говом спровођењу;

• одређивање ерозивних подручја и старање о ко-
ри шћењу пашњака и привођењу пашњака другој ку-
лтури;

• санацију штете од елементарних непогода, пре-
дузимање мера на унапређивању сточарства, заштите 
биља, лова и риболова;

• одређивање ближих услова за држање и заштиту 
домаћих животиња и утврђивање услова за њихово 
сахрањивање;

• старање о спровођењу основних радова у пољо-
при вреди (сетва, жетва итд.); подстицање развоја за-
другарства и села;

• издавање водних услова, водне сагласности, во-
дних дозвола за објекте локалног значаја;

• стручне и административне послове Комисије за 
комасацију;

• учествује у изради програма развоја делатности за 
које је надлежан Град и програма локалног економског 

развоја и њихово усклађивање са програмом развоја 
Републике Србије;

• предлагање стратегије и политике развоја Града;
• израду краткорочних и дугорочних прогноза о 

условима и могућностима развоја града;
• предлагање мера развојне и локалне економске 

политике града;
• израду биланса и пројекције развоја града;
• стручно-аналитичке послове у вези са утврђи ва-

њем и реализацијом политике цена из надлежности 
града, праћење дејства мера економске политике на 
цене и трошкове живота;

• праћење и предлагање мера ради отклањања по-
ремећаја у кретању цена из надлежности Града;

• припремање и предлагање градских прописа о 
ценама и других информативно-аналитичких мате-
ријала за потребе органа управљања Града;

• издавање светлећих ауто-такси ознака;
• израду статистичког билтена и других публи ка-

ција;
• послове од заједничког интереса из области цена 

за све општине Јабланичког округа;
• израду Елабората о оправданости отуђења гра ђе-

винског земљишта испод тржишне вредности, одно-
сно без накнаде;

• обезбеђивање подршке за функционисање си-
стема одбране од града на територији града;

• израду Програма коришћења средстава оства-
рених од накнаде за коришћење шума и шумског зе-
мљишта на територији града Лесковца;

• израду Програма коришћења средстава оства ре-
них од накнаде за коришћење минералних сировина 
и геотермалних ресурса;

• предузимање мера за отклањање негативних по-
следица и насталих штета од елементарних непогода 
на пољопривредним културама и учешће у процени 
штете од елементарних непогода у пољопривреди;

• израду и реализацију Оперативног плана одбране 
од поплава за воде другог реда на територији града 
Лесковца;

• стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије Буџетског фонда за развој по љо-
привреде на територији града Лесковца;

• промену намене коришћења обрадивог пољо при-
вредног земљишта; 

• израду програма развоја туризма;
• боравишне таксе;
• категоризацију угоститељских објеката за сме-
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штај: куће, апартмани, собе и сеоска туристичка до-
маћинства;

• стручне и административно-техничке послове у 
делу субвенција на републичком и локалном нивоу и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 20.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕ-
ДИ НЕ обавља:

• контролу и праћење стања животне средине и 
обе збеђивање услова за развој у области заштите жи-
вотне средине (ваздух, бука, површинске и подзе мне 
воде, земљиште, отпад);

• поступак процене утицаја, процене утицаја зате-
ченог стања и ажурирање студије о процени утицаја 
на животну средину;

• поступак стратешке процене утицаја планова, 
про грама, стратегија и основа на животну средину;

• организовање и спровођење јавних увида и ја-
вних презентација;

• поступак издавања дозволе, потврде и управљање 
инертним и неопасним отпадом;

• интегрисано спречавање и контролу загађивања 
(изда вања интегрисане дозволе, ревизија издатих инте-
грисаних дозвола);

• делатност промета и коришћења нарочито опа-
сних хемикалија;

• поступак издавања сагласности и дозволе за рад 
одређених постројења и обављање активности;

• припремање, доношење и реализацију програма, 
планова, акционих и санационих планова и пројеката 
у области заштите животне средине;

• израду Извештаја о стању животне средине у 
скла ду са Законом;

• вођење регистра, јавних књига и евиденције из 
области праћења стања, контроле квалитета и других 
послова заштите животне средине и доставља податке 
Агенцији и Министарству у складу са Законом;

• послове заштите природе (биљни и животињски 
свет, контрола њихове популације), коришћења обно-
вљи вих и алтернативних извора енергије, заштиту ја-
вних зелених поршина, очување, коришћења и развој 
при родних ресурса и добара; 

• обавештавање јавности и објављивање података 
и информација о стању и квалитету животне средине, 
природе и природних вредности и о предузимању ме-
ра заштите и унапређења;

• организацију и спровођење општих мера заштите 
становништва од заразних болести у области 
сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, 
глодари);

• стручне и административне послове за потребе 
буџетског Фонда за заштиту животне средине и 
утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине;

• припремање и спровођење едуактивних акти-
вности за јачање свести о потреби заштите животне 
средине и сарадњу са удружењима и организацијама 
цивилног друштва, стручним и научним институ ци-
јама и организацијама у циљу размене искустава и 
информација;

• припремање нацрта прописа и других аката из 
области заштите животне средине и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Члан 21.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ обавља:
• послове на основу исказаних потреба за набавком 

добара, услуга или радова свих органа града и Градске 
управе, на сачињавању предлога Плана набавки и 
ја вних набавки за наредну годину и исти доставља 
Оде љењу за финансије, истовремено са достављањем 
финансијског плана;

• послове у циљу утврђивања процењене вредности 
сваке конкретне јавне набавке и врши истраживање 
тржишта;

• припрему одлука о покретању поступка јавне на-
бавке и образује комисију за спровођење поступка ја-
вне набавке;

• координирање рада Комисије приликом припре-
мања конкурсне документације;

• примање пријава, односно понуда и поступа са 
њима у складу са начелима јавне набавке;

• спровођење потребних радњи, односно доношење 
одговарајућих одлука по захтеву за заштиту права 
понуђача;

• доношење одлуке о обустави поступка, односно 
за кључивање оквирног споразума или додељивање 
уго вора најповољнијем понуђачу и закључивање уго-
вора са изабраним понуђачем за случај да се предмет 
јавне набавке у целости финансира из буџета града, 
по спроведеном поступку јавне набавке;

• пружање стручне помоћи индиректним кори сни-
цима буџетских средстава из области јавних наба вки;
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• спровођење поступака набавки добара, услуга 
или радова на које се закон не примењује, а сходно 
начелима јавних набавки и интерног акта;

• достављање кварталних и годишњих извештаја о 
спроведеним поступцима јавних набавки Републичкој 
управи за јавне набавке;

• праћење извршења уговора закључених по спро-
веденом поступку јавне набавке;

• чување документације о спроведеним поступцима 
јавних набавки;

• пружање тражених информација о спроведеним 
поступцима јавних набавки сходно Закону о слобо-
дном приступу информација од јавног значаја;

• спровођење обједињених набавки за више нару-
чилаца у складу са Законом;

• давање овлашћења другом наручиоцу за спро-
вођење поступка јавне набавке у случају указане по-
требе;

• спровођење поступака јавних набавки по овла-
шћењу других наручилаца који су индиректни кори-
сници буџетских средстава;

• вођење евиденције о свим спроведеним посту-
пци ма јавних набавки и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

Као тело за централизоване јавне набавке једини је 
наручилац за органе Града и Градску управу

Члан 22.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРА-
ДА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обавља:

• стручне, аналитичке, информатичке, организационе 
и административно – техничке послове везане за одр-
жа вање седница Скупштине града, Градског већа и њи-
хових радних тела, рад градоначелника, заменика гра-
доначелника, председника Скупштине, заменика пре-
дседника Скупштине и секретара Скупштине; 

• послове везане за сва именована и изабрана лица; 
• обраду и чување изворних аката о раду Ску-

пштине, Градског већа, градоначелника и његовог за-
меника, као и председника Скупштине, његовог заме-
ника и секретара Скупштине; 

• стручне послове који се односе на представке и 
пре длоге грађана; 

• послове поступања по захтеву за слободан при-
ступ информацијама од јавног значаја уз ко мпле тну 
примену Закона о слободном приступу информа ци-

јама од јавног значаја и Закона о заштити података о 
личности; 

• уређење и издавање Службеног гласника града; 
• координацију, припрему и ажурирање инфо рма-

ција за потребе интернет презентације Града; 
• праћење прописа и законитости одлука и аката 

које усваја Скупштина града и органи скупштине; 
• припрему информација и званичних саопштења; 
• послове који се односе на правилну примену 

Закона о Агенцији за борбу против корупције; 
• штампање материјала за органе Града; 
• послове протокола за потребе Скупштине, Гра-

дског већа, градоначеника и председника Скупштине; 
• послове видео и аудио преноса седница; 
• одржавање система у салама за одржавање се-

дни ца; 
• послове развоја и одржавања апликација еле-

ктронске управе; 
• стручне, организационе, административне и те-

хничке послове за потребе Радне групе за регула то-
рну реформу; 

• администрацију Електронског регистра админи-
стративних поступака; 

• развој, администрацију и оджавање интернет 
пре зентације града Лесковца;

• послове везане за стручну помоћ одборницима и 
осталим изабраним, именованим и постављеним ли-
цима; 

• израду аката из надлежности Скупштине града 
и Градског већа, Градоначелника и председника Ску-
пштине;

• послове у области остваривања сарадње са дру-
гим градовима и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града. 

Члан 23.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂА-
НИМА - ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР обавља:

• пружање информација грађанима и правним ли-
цима о начину и поступку остваривања њихових пра-
ва пред органима Градске управе;

• пружање стручне помоћи странкама приликом 
попуњавања образаца и састављања поднесака:

• непосредни пријем поднесака од странака за 
оства ривање права пред органима Градске управе;

• разврставање предмета по садржини материје и 
по органима Градске управе;
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• евидентирање предмета у основне евиденције си-
стема картотеке;

• здруживање аката и достављање предмета и аката 
органима Градске управе;

• обавештавање странака о стању решавања њи-
хових захтева;

• уручивање извода из матичних књига рођених и 
уверења о држављанству подносиоцима захтева;

• издавање аката грађанима којима је одлучивано 
по њиховом захтеву (решење, дозвола, сагласност, 
уверење, потврда и др.);

• обавештавање правних и физичких лица о ду го-
вањима на основу пореза на имовину, фирма ри не, еко 
таксе – упит стања локалне пореске адми ни страције;

• издавања пореских уверења;
• вођење евиденције о управним и вануправним 

пре дметима и праћење ефикасности и ажурности 
Гра дске управе чија су одељења програмски повезана 
са Центром;

• послове сервиса "Виртуелни матичар"– пријем 
захтева електронским путем и достављање "Пост-
експресом"извода из матичних књига и уверења о 
држављанству; 

• послове сервиса "Е–дијаспора"– пријем захтева 
еле ктронским путем и достављање аката по захтеву 
странака; 

• послове сервиса "48 сати"– праћење, израда изве-
штаја о раду "Система 48 сати"и достављање истих 
Гра доначелнику и потписницима протокола "Си стема 
48 сати";

• истраживање јавног мњења о раду јавних и јавно 
комуналних предузећа;

• подношење захтева који не подлежу поступку 
спро вођења обједињене процедуре електронским пу-
тем (информација о локацији, потврда пројекта па-
рцелације/препарцелације, услови за израду про јекта 
парцелације, потврда пројекта исправке граница су-
седних парцела);

• ажурирање интернет презентације "Јединственог 
шалтера";

• послове везане за јавну доступност података;
• пружање информација о начину подношења гра-

ђе винске дозволе електронским путем;
• пријем и подношење захтева предузетни ка Аге-

нцији за привредне регистре (оснивање, брисање, 
промене везане за радње пре дузетника и др.);

• прибављање документације по службеној дужно-
сти за потребе Градске управе;

• послове телефонског центра;
• пријем жалби, питања, сугестија и похвала гра-

ђана;
• пријем захтева за приступ "Информацијама од 

јавног значаја";
• ажурирање интернет презентације Градског услу-

жног центра;
• припремање нацрте одлука и других општих 

аката из свог делокруга и
• друге послове из ове области у складу са Законом 

и Статутом града.

Члан 24.

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ обавља:
• непосредно одржавање комуналног и другог за-

коном уређеног реда од значаја за комуналну дела-
тност, на месту одржавања реда, спречавањем нару-
шавања, односно, успостављањем нарушеног кому-
налног реда, а нарочито: 

1. спречавање ометања у вршењу комуналних де-
ла тности и заштита комуналних објеката од прља ња, 
оштећивања и уништавања; 

2. заштиту зелених површина и површина ја-
вних намена од бесправног заузећа и оштећивања 
(остављањем возила, ствари и других предмета, за-
прека за возила, постављањем привремених монта-
жних објеката и слично); 

3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других 
делатности на површинама јавне намене и другим 
ја вним местима на којима није дозвољена продаја 
одређених производа; 

4. спречавање радњи којима се нарушава опште 
уређење Града (прљање и оштећивање фасада и дру-
гих спољних делова зграде, као и споменика и ску-
лпту ралних дела; исписивање порука, обавештења, 
црте жа на спољним деловима зграде и површинама 
ја вне намене; лепљење плаката, огласа, обавештења, 
смрто вница, реклама и друго, постављање средстава 
за оглашавање, ван предвиђеног места; уништавање 
и оште ћивање ограде и зеленила и других елемената 
уређе ња површина око зграда; прљање, оштећивање или 
премештање објеката и уређаја на површинама јавне 
намене и површинама у јавном коришћењу; прља ње 
и оштећивање градског мобилијара; остављање грађе-
винског и другог отпада на површинама јавне намене; 
спаљивање смећа и отпадних гума и друге врсте отпада; 
ометање коришћења и оштећивање површина јавне 
намене и у јавном коришћењу од кретања, заустављања 
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и паркирања моторних возила; оштећивање и уклањање 
затварача са отвора на површинама јавне намене и у 
јавном коришћењу; постављање запрека за возила су-
протно прописима града; изливање отпадних вода и 
дру ге нечистоће на површине јавне намене; вршење 
дру гих радњи којима се нарушава уредност и чистоћа 
града, као и контрола извршавања прописаних обавеза 
у погледу одржавања објеката и простора у чистом и 
уре дном стању); 

5. контролу уклањања снега и леда; 
6. спречавање просјачења и употребе запаљивих и 

експлозивних средстава на јавним местима (петарде 
и слично); 

7. контролу извођења и шетања кућних љубимаца 
без поводника и заштитне корпе;

8. заштиту гробаља од неовлашћеног коришћења; 
9. обезбеђивање услова за несметано спровођење 

мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, 
противпожарном путу и степеницама и др.); 

10. обезбеђивање поштовања радног времена уго-
ститељских и других објеката чијим се радом може 
угро зити мир и спокојство грађана; 

11. контролу паркирање (контрола коришћења па-
рки ралишта у складу са прописима и сигнали заци-
јом, паркирање на резервисаним паркинг местима и 
прилазима паркинг месту);

12.контролу употребе симбола и имена Града. 
• обавештавање грађевинске инспекције о изво-

ђењу грађевинских радова на објекту;
• обавештавање надлежне инспекције по питањима 

у јавном градском, приградском и другом локалном 
са обраћају у складу са законом и прописима Града, 
који се односи нарочито на: 

1. јавни линијски и ванлинијски превоз путника 
(не сметано одвијање линијског превоза путника, 
при јем и искрцавање путника у јавном линијском и 
ва нли нијском превозу путника на стајалиштима која 
су за то одређена и др.); 

2. ауто-такси превоз (откривање нелегалног такси 
превоза, коришћење такси стајалишта у складу са 
прописом и хоризонталном и вертикалном сигна лиза-
цијом, спречавање паркирања такси возила ван такси 
стајалишта, паркирање на аутобуским стајалиштима, 
уредност и чистоћа такси возила и др.); 

3. ванлинијски превоз путника и робе за сопствене 
потребе, укрцавање и искрцавање путника на аутобу-
ским стајалиштима које је забрањено градском одлу-
ком; 

• заштиту општинских и некагорисаних путева, 
ули ца и државних путева из надлежности Града и 
при падајућих путних објеката од непрописног за-
узећа и оштећивања, односно сваког чињења ко јим се 
оштећује или би се могао оштетити пут или оме тати 
одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бици-
клистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насе-
љу, саобраћајних ознака и сигнализације;

• заштиту културних добара и других јавних обје-
ката од значаја за град;

• контролу над применом закона и других прописа 
и општих аката, као и других послова из надлежности 
Града;

• послове подршке у спровођењу прописа којима 
се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, 
очу ва ње градских добара и извршавање других за да-
така из надлежности Града; 

• пружање помоћи надлежним органима Града, пре-
дузећима, организацијама и установама у спровођењу 
њихових извршних одлука (асистенција);

• предузимање хитних мера заштите животне сре-
дине, заштите људи и имовине од елементарних и 
дру гих непогода, заштите од пожара и друге заштите 
из надлежности Града; 

• послове везане за учествовање у вршењу спаси-
лачке функције и пружање помоћи другим органима, 
правним и физичким лицима на отклањању последица 
елементарних и других непогода и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
 1. Кабинет Градоначелника.
 2. Служба за управљање кадровима.

Члан 25.

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Кабинет градоначелника обавља саветодавне и прото-
коларне послове, послове односа са јавношћу и адми-
нистративно - техничке послове који су од значаја за 
рад Градоначелника. 

Члан 26.
У Градској управи, градоначелник поставља највише 
пет помоћника градоначелника за поједине области 
од значаја за Град, и то за: 

• економски развој и финансије;
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• комуналне делатности и урбанизам;
• примарну здравствену заштиту и бригу о породи-

ци;
• образовање, културу, спорт и омладину;
• пољопривреду, заштиту и унапређење животне 

сре дине, 
као и за друге области од значаја за Град које ће се 

утврдити Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи. 

Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, пре-
длажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са пи-
тањима која су од значаја за развој у областима за које 
су постављени и врше друге послове утврђене овом 
одлу ком и Правилником о унутрашњој организацији и 
си стематизацији радних места у Градској управи. 
За свој рад помоћници градоначелника одговарају 
гра доначелнику. 

Члан 27.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 
оба вља:

• послове праћења и спровођења закона из области 
радних односа;

• послове везане за остваривање права и обавеза из 
радног односа запослених;

• пријаву и одјаву надлежним Фондовима, израду 
појединачних аката о правима, и обавезама из радних 
односа за запослене; 

• послове на изради Правилника о организацији и 
систематизацији радних места;

• стручне послове у поступку запошљавања и избо ра 
кандидата;

• припрему предлога Кадровског плана;
• организацију стручног усавршавања службеника;
• процену ефеката спроведених обука;
• анализу потреба за обуком и додатним образо ва-

њем сваког службеника;
• припрему предлога годишњег Програма стручног 

усавршавања службеника и предлога финансијског 
плана за извршавање годишњег Програма стручног 
усавршавања;

• анализу резултата и праћење ефеката оцењивања 
службеника;

• вођење кадровске евиденције запослених и пе-
рсо налних досијеа;

• остале послове од значаја за каријерни развој 
службеника;

• послове ради правилне примене Закона о Аге нцији 
за борбу против корупције, Закона о заштити узбу-
њивача, Закона о заштити података о личности, За ко на о 
слободном приступу информацијама од ја вног значаја и

• друге послове из ове области у складу са Законом 
и Статутом града.

IV РУКОВОЂЕЊЕ ГРАДСКОМ УПРАВОМ

Члан 28.

Радом Градске управе руководи начелник Градске 
управе. 
Начелника Градске управе поставља Градско веће, на 
основу јавног конкурса, на пет година. 
За начелника Градске управе, може бити постављено 
лице које има стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
ди јама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма стер 
академским студијама, мастер струковним сту ди ја ма, 
специјалистичким академским студијама, спе ци ја-
листичким струковним студијама, односно на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири го ди не 
или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и најмање пет година 
радног искуства у струци.

Члан 29.

Начелник Градске управе усклађује рад Градске упра-
ве и обезбеђује функционисање Градске управе као 
јединственог органа, одговара за законитост рада, ре-
шава сукобе надлежности између унутрашњих орга-
низационих јединица, даје мишљења Скупштини гра-
да, Градоначелнику, Градском већу и радним телима 
Скупштине града о нацртима прописа, као и друга 
правна мишљења, издаје појединачна акта о радним 
односима запослених у Градској управи, врши ди-
сциплинска и друга овлашћења према запосленима у 
Градској управи, решава о изузећу службеног лица у 
Градској управи. 

Члан 30.

Начелник Градске управе има заменика који га за ме-
њује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 
Заменик начелника Градске управе поставља се на 
исти начин и под истим условима као начелник Гра-
дске управе. 
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Члан 31.

Начелник Градске управе образује колегијум руко-
водилаца организационих јединица у циљу стварања 
услова за организовање и обезбеђивање зако нитог и 
ефикасног обављања послова Градске управе. 
Колегијум ради у седницама које сазива начелник 
Градске управе. 
Према потреби, начелник Градске управе може по-
звати и друге запослене да присуствују и учествују у 
раду колегијума. 

Члан 32.
Начелник Градске управе за свој рад и рад Градске 
управе одговара Скупштини града, Градоначелнику и 
Градском већу у складу са Статутом града и актом о 
организацији Градске управе. 

Члан 33.
Начелник Градске управе не може вршити никакву 
јавну или другу дужност која је неспојива са његовим 
положајем и овлашћењима. 

Члан 34.
Радом основних организационих јединица Градске 
управе руководе: 

-шеф Одељења - радом Одељења, осим Одељења 
ко муналне полиције којим руководи начелник Кому-
налне полиције.
Радом ужих организационих јединица Градске управе 
руководе:

-шеф Одсека - радом Одсека,
-шеф Канцеларије – радом Канцеларије
-руководилац Групе – радом Групе.

Члан 35.
Шеф Одељења одлучује, доноси, потписује акте и 
одго вора за законитост аката из надлежности орга-
ни зационе јединице којом руководи, организује рад, 
стара се о распореду и извршавању послова, испу-
њавању радних дужности запослених и обавља друге 
послове које утврде Скупштина града, градоначелник, 
Градско веће и начелник Градске управе. 
Шеф Одељења одговоран је градоначелнику и на-
челнику Градске управе за благовремено и законито 
вр шење послова у организационој јединици којом ру-
ководи. 

Члан 36.

Шефове Одељења распоређује начелник Градске 
упра ве. 

Шефове Одсека и руководиоце Група распоређује 
начелник Градске управе на предлог шефа Одељења. 

Члан 37.

Радом посебних организационих јединица руководе: 

- шеф Кабинета – радом Кабинета градоначелника, 
- шеф Службе – радом Службе за управљање ка-

дровима. 

Члан 38.

Шефа Кабинета градоначелника и запослене у Каби-
нету распоређује начелник Градске управе на предлог 
градоначелника. 
Шефа Службе за управљање кадровима распоређује 
начелник Градске управе.

V ЈАВНОСТ РАДА

Члан 39.
Рад Градске управе доступан је јавности, у складу са 
за коном. 

Члан 40.

Градска управа обезбеђује јавност рада давањем 
инфо рмација средствима јавног информисања, изве-
штавањем Градоначелника, Скупштине града и Гра-
дског већа о свом раду и на други начин утврђен за-
коном и другим прописима. 
Информације из става 1. овог члана може давати на-
челник Градске управе или лице које он овласти. 

Члан 41.

Градска управа не може давати информације из члана 
40. ове Одлуке чија садржина представља државну, 
војну, службену или пословну тајну. 

VI ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА 
ДРУГИМ ОРГАНИМА ГРАДА

Члан 42.

Однос Градске управе према Скупштини града за-
снива се на правима и дужностима утврђеним за ко-
ном, Статутом града, овом Одлуком и другим актима.
Градска управа припрема нацрте прописа и других 
аката које доноси Скупштина града и извршава 
одлуке и друге акте Скупштине града. 
Градска управа обавезна је да Скупштину града 
оба вештава о обављању послова из свог делокруга, 
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да даје обавештења, објашњења и податке који су 
неопходни за рад Скупштине града. 
Градска управа најмање једном годишње доставља 
изве штај о раду на извршењу послова из изворне на-
длежности Града и поверених послова.

Члан 43.

Однос Градске управе према Градоначелнику заснива 
се на правима и дужностима утврђеним законом, 
Статутом града и одлукама Скупштине града. 
Градска управа припрема нацрте прописа и других 
аката које доноси Градоначелник и извршава акте 
које доноси Градоначелник.
Градоначелник, у спровођењу одлука и других ака-
та органа Града, може Градској управи издавати упу-
тства и смернице за рад. 
Градска управа, по потреби, а најмање jедном го ди-
шње доставља Градоначелнику извештај о раду на 
извршавању послова из надлежности Града и пове-
рених послова.

Члан 44.

Однос Градске управе према Градском већу заснива 
се на правима и дужностима утврђеним законом, 
Ста тутом града, одлукама Скупштине града и другим 
акти ма. 
Градска управа припрема предлоге прописа и других 
аката које доноси Градско веће и извршава акте које 
доноси Градско веће.
Градско веће врши надзор над радом Градске управе. 
У поступку надзора над радом Градске управе, на 
захтев Градског већа, Градска управа подноси изве-
штај о свом раду једном годишње. 
Градско веће може укинути или поништити акте Градске 
управе када у вршењу надзора над радом Градске 
управе, утврди да наведени акти нису у складу са 
законом, прописом донетим на основу закона, односно 
одлуком Скупштине града, са нало гом да се донесе 
нови акт који ће бити у складу са важећим прописима. 
Уколико се не поступи по налогу из става 5. овог члана, 
Градско веће може покренути питање одговорности 
руководиоца и запосленог који је непосредно радио 
на доношењу спорног акта. 
Градско веће решава по жалбама изјављеним против 
првостепених аката Градске управе донетих у оквиру 
изворних послова града, осима ако законом није 
друга чије одређено.

Члан 45.

У вршењу права надзора над радом Градске управе, 
Скупштина града, Градоначелник и Градско веће могу 
да предузму одговарајуће организационе, кадровске 
и друге мере утврђене законом ради обезбеђења ефи-
каснијег извршавања задатака и послова Градске упра-
ве.
Начелник Градске управе и руководиоци органи за-
ционих јединица дужни су да поступе по мерама из 
ста ва 1. овог члана. 

VII МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 46.

Међусобни односи организационих јединица Градске 
управе заснивају се на правима и дужностима утвр-
ђеним законом, Статутом града, овом одлуком и дру-
гим прописима.
Организационе јединице Градске управе дужне су да 
међусобно сарађују када то захтева природа послова 
и да размењују потребне податке и обавештења не-
опходна за рад и реализацију посла. 

VIII ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА 
ГРАЂАНИМА, ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 

ДРУГИМ СТРАНКАМА

Члан 47.

Запослени у Градској управи дужни су да грађанима, 
правним лицима и другим субјектима: 

- омогуће несметано, благовремено и ефикасно 
оства ривање права, обавеза и правних интереса, дају 
по требне податке, обавештења и упутства, 

- пружају одговарајућу правну помоћ, 
- разматрају представке, петиције и предлоге у ве-

зи са својим радом и поступе по њима, као и да пре-
длажу предузимање одговарајућих мера и да о томе 
оба весте грађане, 

- сарађују са грађанима, правним лицима и другим 
стра нкама и 

- поштују достојанство личности и чувају углед 
орга на Града. 
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Члан 48.

У поступку пред Градском управом, у коме се решава 
о правима, обавезама и интересима грађана и правних 
лица, примењују се прописи о управном поступку. 

Члан 49.

Послове Градске управе који се односе на остваривање 
права, обавеза и интереса грађана и правних лица 
могу обављати лица који имају прописану школску 
спре му, положен стручни испит за рад у органима 
држа вне управе и одговарајуће радно искуство, у 
складу са законом и другим прописима. 

IX РАДНИ ОДНОСИ

Члан 50.

Права, обавезе и одговорности запослених у Градској 
управи утврђена су Уставом, законом, колективним 
уговорима, актима органа Града и другим прописима. 

Члан 51.

Лице може бити примљено у радни однос у Градској 
управи ако поред општих услова утврђених законом, 
испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме 
и радне способности утврђене законом и актом о 
систематизацији радних места. 
Извршилачко радно место попуњава се трајним пре-
мештајем, спровођењем интерног конкурса, преу-
зимањем службеника или заснивањем радног односа 
након спроведеног јавног конкурса.
Положај се попуњава постављењем. 

Члан 52.

О правима и дужностима из радних односа запо-
слених одлучује начелник Градске управе у складу са 
законом и другим прописима. 
О правима, обавезама и одговорностима из радног 
односа начелника Градске управе одлучује Градско 
веће.

КАДРОВСКИ ПЛАН И ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИТЕМАТИЗАЦИЈИ РА ДНИХ 
МЕСТА

Члан 53.
Кадровски план је акт који приказује број запослених 
у Градској управи према радним местима и звањима, 
број запослених са радним односом на неодређено 

време који су потребни у години за коју се доноси 
кадровски план, број приправника чији се пријем 
планира и број запослених чији се пријем у радни 
однос на одређено време планира због повећања 
обима посла.
Нацрт кадровског плана припрема начелник Градске 
управе у складу са буџетским календаром, тако да 
буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом.
Кадровски план усваја Скупштина града, истовремено 
са Одлуком о буџету града Лесковца.

Члан 54.

Организација и систематизација радних места у Гра-
дској управи заснива се на кадровском плану.
Органи зација и систематизација радних места у Гра-
дској управи одређује се Правилником о организацији 
и ситематизацији радних места (у даљем тексту: Пра-
вилник).
Правилником се утврђују описи радних места, звања 
у којима су радна места разврстана, потребан број 
извршилаца за свако радно место, врсте и степен обра-
зовања, радно искуство и други услови за рад на сва ко 
радно место.
У поступку припреме Правилника, послодавац при-
ба вља мишљење репрезативног синдиката.
Правилник на предлог начелника Градске управе 
усва ја Градско веће.

Члан 55.

Ради оспособљавања за вршење одређених послова 
кроз практичан рад у Градској управи могу се при-
мити приправници под условом утврђеним зако ном и 
актом о систематизацији. 

Члан 56.

Пуно радно време у Градској управи износи 40 часова 
недељно. Радна недеља траје пет радних дана. 

Члан 57.

Радни однос запослених у градској управи престаје 
под условима и начин утврђен законом и другим 
прописима.

X СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 58.
Средства за финансирање послова Градске управе 
обезбеђују се из буџета Града и буџета Републике 
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Србије за поверене послове, као и из осталих прихода 
остварених допунским активностима Градске управе. 
Висина средстава за поједине намене утврђује се у 
скла ду са законом и другим прописима којима се уре-
ђује финансирање органа Града.

Члан 59.

Градска управа може остваривати приходе својом 
делатношћу када то не утиче на редовно обављање 
послова из њеног делокруга. 
Приходи остварени обављањем послова из става 1. 
овог члана уносе се у буџет Града. 

Члан 60.

Распоред средстава за финансирање послова Градске 
управе врши се на основу оперативних месечних и 
тромесечних планова које доноси начелник Градске 
управе или лице које он овласти. 
За законито и наменско коришћење средстава из става 
1. овог члана одговоран је начелник Градске управе и 
шеф Одељења за финансије. 
Захтеве за плаћање и друга акта за исплату и коришћење 
средстава из става 1. овог члана, потписује начелник 
Гра дске управе или лице које он овласти. 

XI АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 61.
Градска управа доноси правилнике, наредбе, 
упутства, решења и закључке. 

Члан 62.

Правилником се разрађују поједине одредбе прописа 
Града или уређују одређена права запослених из радног 
односа.
Наредбом се ради извршења појединих одредаба закона 
и градских прописа наређује или забрањује поступање 
у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се ближе прописује начин рада и вршења 
одређених послова у складу са прописима Града.
Решењем се одлучује о појединим управним и другим 
појединачним решењима, у складу са законом и другим 
прописима .
Закључком се одлучује о питањима која се тичу по-
ступака и о питањима која се као споредна појаве у вези 
са спровођењем поступака, а о којима се не одлу чује 
решењем.

Члан 63.

Акти које доноси Градска управа у вршењу послова 
из надлежности Града оверавају се печатом Градске 
управе. 
Број, изглед, садржину и начин чувања и руковања 
печатом Градске управе утврђује начелник Градске 
упра ве у складу са законом, Статутом и другим про-
пи сима. 

XII KAНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 64.
Прописи о канцеларијском пословању органа државне 
управе примењују се и на пословање Градске управе.
Канцеларијско пословање обухвата; примање, прегле-
дање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад 
и отпремање поште, административно-техничко обра-
ђивање аката, архивирање и чување архивираних пре-
дмета који су примљени у рад организационе јединице 
или који настану у раду организационе јединице.
На канцеларијско пословање организационих јединица 
примењују се прописи којима се уређује канцеларијско 
пословање.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
Начелници Градских управа Града Лесковца за по-
једине области, којима је ступањем на снагу ове Одлу-
ке положај укинут имају иста права и дужности као 
службеник коме је протекло време на које је по стављен 
или који је поднео оставку на положај у скла ду са 
Законом.
Запослени у Градским управама за поједине области 
настављају са радом на пословима које су обављали у 
тим управама до распоређивања по новом Правилнику 
о организацији и систематизацији радних места.
Документацију, предмете, опрему и средства за рад 
постојећих градских управа за поједине области 
преузеће Градска управа Града Лесковца. 

Члан 65.

Предлог Правилника о организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи биће достављен 
на усвајање Градском већу Града Лесковца у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 66.

Начелник Градске управе извршиће распоређивање 
запослених у Градској управи у року од 15 дана од 
да на ступања на снагу Правилника из члана 65. ове 
Одлуке. 

Члан 67.

Конкурси који су од стране појединих Градских упра-
ва и Служби расписани а нису завршени до по че-
тка примене ове Одлуке завршиће се у оквиру је ди-
нствене Градске управе.

Члан 68.

На питања која нису регулисана овом Одлуком не по-
средно се примењују одредбе закона и других про-
писа којима се уређује организација и рад Градске 
управе.

Члан 69.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца".

Члан 70.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлу ка о Градској управи града Лесковца ("Службени 
гла сник града Лесковац", бр. 15/08, 6/09, 8/09, 11/09, 
18/09, 10/10, 3/12, 10/13 и 13/13). 

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић 

42.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др.закон), члана 6. 
Закона о начину одређивања максималног броја за по-
слених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 
68/15 и 81/16- Одлука УС), Одлуке Владе Републике 
Србије о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему државних органа, систему јавних слу-
жби, систему аутономне покрајине Војводине и си сте-
му локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени 
гла сник РС", број 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16) и 
чла на 25. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Ску пштина града Лесковца на 10. седници одржаној 14. 

и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Члан II Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе гра-
да Лесковца за 2015. годину ("Службени гласник гра-
да Лесковца"број 2/16 и 54/16) који гласи:
"Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе града 
Лесковца, утврђује се максималан број запослених на 
неодређено време по организационим облицима за ка-
лендарску 2015. годину, и то:

ГРАДСКЕ УПРАВЕ број запослених на 
неодређено време

Градска управа за урбанизам и 
стамбено-комуналне послове

53

Градска управа за инспекцијске 
послове

60

Градска управа за финансије 51
Градска управа за јавне набавке 12
Градска управа за имовину и 
имовинско-правне послове

18

Градска управа за привреду и 
пољопривреду

74

Градска управа за друштвене 
делатности

35

Градска управа за заштиту 
животне средине

23

Градска управа за опште 
послове

162

Градска управа за послове 
Градске скупштине и Градског 
већа

36

Градска управа за пружање 
услуга грађанима – Градски 
услужни центар

21

ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

број запослених на 
неодређено време

Градско јавно 
правобранилаштво

13
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СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ 

број запослених на 
неодређено време

Служба за буџетску 
инспекцију 

8

ЈАВНА И ЈАВНА 
КОМУНАЛНА 
ПРЕДУЗЕЋА

број запослених на 
неодређено време

ЈП "Урбанизам и изградња 
Лесковац"

56

ЈП "Дом" 49
ЈП "Пијаца" 122
ЈКП "Водовод" 338
ЈКП "Комуналац" 194
ЈКП "Топлана" 75
ЈКП "Грделица"– Грделица 71
ЈП "Градска аутобуска 
станица Лесковац"

60

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И 
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

број запослених на 
неодређено време

 Установа за спорт и физичку 
културу СРЦ "Дубочица"

 94

УСТАНОВЕ И ДРУГЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, 
КУЛТУРЕ, СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ 

број запослених на 
неодређено време

КУЛТУРЕ број запослених на 
неодређено време

Предшколска установа 
"Вукица Митровић"

274

Центар за економику 
домаћинства "Даница 
Вуксановић"

 25

Народни музеј  45
Историјски архив  20
Народна библиотека "Радоје 
Домановић"

 34

Народно позориште  44
Центар за стручно 
усавршавање у образовању

 13

Лесковачки културни центар  30
Дом културе – Брестовац  8
Дом културе – Вучје  11
Дом културе – Грделица  12
Дом културе "Тихомир Ракић 
Вељко"– Печењевце

 7

Дом културе Рома – Лесковац  12

ЈАВНА СЛУЖБА 
број запослених 
на неодређено 

време
Туристичка организација 
Лесковац

 32

АГЕНЦИЈЕ И ФОНДОВИ 
број запослених 
на неодређено 

време
Агенција за локални 
економски развој

0

Стамбена агенција града 
Лесковца

0

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

број запослених 
на неодређено 

време
Центар за социјални 
рад (запослени који се 
финансирају из буџета града)

30

Геронтолошки центар 
Лесковац (запослени који се 
финансирају из буџета града)

9

Укупно 2231

Мења се и гласи:
"Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја за по-

сле них на неодређено време у систему лока лне са-
моуправе града Лесковца, утврђује се макси малан 
број запослених на неодређено време по орга ни за-
ционим облицима за календарску 2015. годину, и то:

ГРАДСКА УПРАВА 
број запослених 
на неодређено 

време
Градска управа 544

ГРАДСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

број запослених 
на неодређено 

време
Градско правобранилаштво 14

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ 

број запослених 
на неодређено 

време
Служба за буџетску 
инспекцију 

7
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ЈАВНА И ЈАВНА 
КОМУНАЛНА 
ПРЕДУЗЕЋА

број запослених 
на неодређено 

време
ЈП "Урбанизам и изградња 
Лесковац"

60

ЈП "Дом" 49
ЈП "Пијаца" 122
ЈКП "Водовод" 338
ЈКП "Комуналац" 189
ЈКП "Топлана" 76
ЈКП "Грделица"– Грделица 71
ЈП "Градска аутобуска 
станица Лесковац"

60

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И 
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

број запослених 
на неодређено 

време
 Установа за спорт и физичку 
културу СРЦ "Дубочица"

 93

УСТАНОВЕ И ДРУГЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, 
КУЛТУРЕ, СПОРТА И 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

број запослених 
на неодређено 

време

Предшколска установа 
"Вукица Митровић"

274

Центар за економику 
домаћинства "Даница 
Вуксановић"

25

Народни музеј 45
Историјски архив 20
Народна библиотека "Радоје 
Домановић"

34

Народно позориште 44
Центар за стручно 
усавршавање у образовању

13

Лесковачки културни центар 30
Дом културе – Брестовац 8
Дом културе – Вучје 11
Дом културе – Грделица 12
Дом културе "Тихомир Ракић 
Вељко"– Печењевце

7

Дом културе Рома – Лесковац 12

ЈАВНА СЛУЖБА 
број запослених 
на неодређено 

време
Туристичка организација 
Лесковац

 32

АГЕНЦИЈЕ И ФОНДОВИ 
број запослених 
на неодређено 

време
Стамбена агенција града 
Лесковца

 0

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

број запослених 
на неодређено 

време
Центар за социјални 
рад (запослени који се 
финансирају из буџета града)

31

Геронтолошки центар 
Лесковац (запослени који се 
финансирају из буџета града) 9

Укупно 2230

II

У осталом делу Одлукa о максималном броју запо-
слених на неодређено време у систему локалне са-
моуправе града Лесковца за 2015. годину остаје не-
промењена. 

III

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Леско-
вца".

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић 

43.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", брoj 129/07, 
83/14 - др.закон и 101/16 – др. закон), члана 16. став 
1. тачка 4) Закона о ефикасном коришћењу енергије 
("Службени гласник РС", број 25/13) и члана 25. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца"бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 
2017. године, донела је 
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ОДЛУКУ 

О УСПОСТАВЉAЊУ СИСТЕМА 
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

Предмет

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мере, активности и рокови 
за успостављање система енергетског менаџмента у 
граду Лесковцу.

Члан 2.
Систем енергетског менаџмента у граду Лесковцу 
чи не градоначелник и руководсто града, Одбор за 
ене рге тику града, као и енергетски менаџер града у 
оквиру надлежног органа градске управе за ене рге-
тску ефикасност и обвезници система који користе 
објекте у јавној својини.

Енергетски менаџер

Члан 3.
Енергетски менаџер се именује из реда стално запо-
слених или се ангажује уговором у складу са За коном 
о ефикасном коришћењу енергије.
Градоначелник града Лесковца именује енергетског 
менаџера са задатком да:

- прикупља и анализира податке о начину кори-
шћења енергије обвезника система;

- припрема програме и планове енергетске ефика-
сности;

- предлаже мере које доприносе ефикасном кори-
шћењу енергије и учествује у њиховој реализацији;

- стара се о припреми годишњег извештаја о оства-
ривању циљева садржаних у програму и плану ене-
рге тске ефикасности;

- предузима и друге активности и мере прописане 
Законом.
Послове енергетског менаџера може да обавља лице 
које има лиценцу за обављање послова енергетског 
ме наџера. 

Одбор за енергетску ефикасност

Члан 4.
Одбор за енергетску ефикасност (у даљем тексту: 
Одбор) је саветодавно тело које доприноси уна-
пре ђењу енергетске ефикасности и стварању дело-
творног система енергетског менаџмента у локалној 
самоуправи.

Одбор разматра и даје предлоге мера за унапређење 
енергетске ефикасности у граду Лесковцу ради 
оства ривања циљева утврђених прописима у области 
ефи касног коришћења енергије Републике Србије и 
гра да Лесковца.
Градоначелник града Лесковца именује чланове 
Одбо ра.
Одбор је састављен од 7 чланова.
Радом Одбора председава градоначелник или члан 
Одбора кога градоначелник овласти.
У раду Одбора учествују и енергетски менаџер, као и 
руководилац сектора надлежног органа Градске упра-
ве задуженог за енергетску ефикасност.

Члан 5.

У циљу успостављања система енергетског мена џмента 
Одбор предлаже Градском већу рокове и про цедуре за:

- Утврђивање листе објеката за које је локална само-
управа дужна да извештава по Закону о ефикасном 
коришћењу енергије и листе предузећа и установа ко-
ји су обвезници система енергетског менаџмента, а 
који користе објекте у јавној својини;

- Прикупљање података од значаја за успостављање 
си стема енергетског менаџмента у секторима произво-
дње, преноса, дистрибуције и потрошње воде и енергије;

- Израду Програма и Плана енергетске ефикасности 
у складу са Законом о ефикасном коришћењу ене рги-
је.

Члан 6.

Одбор се оснива на период од четири године.
У раду Одбора по потреби учествују и друга лица 
за послена у Градској управи, јавним предузећима и 
установама које је основао град Лесковац.
Средства неопходна за рад Одбора обезбеђују се из 
Буџета града Лесковца.
Одбор доноси Годишњи план рада и Пословник.
Пословником Одбора уређује се начин рада Одбора, 
поступак и врста аката које Одбор усваја.
Одбор о свом раду извештава градоначелника по 
потреби, а најмање једном у шест месеци.
Одбор подноси Годишњи извештај о раду Скупштини 
града Лесковца.

Члан 7.

Рад Одбора је јаван.
Јавност рада Одбора утврђује се Пословником.
Документа која усваја Одбор објављују се на зва ни-
чној интернет страници града Лесковца.
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Члан 8.
Обвезници система енергетског менаџмента који 
користе објекте у јавној својини су дужни да уче ству-
ју у процесу прикупљања података из члана 5. став 1. 
тачка 2. ове Одлуке, за које директор својим потписом 
гарантује тачност достављених података.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.
Рок за именовање енергетског менаџера је 2 месеца 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Рок за оснивање Одбора је 2 месеца од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.
Рок за израду Програма енергетске ефикасности је 4 
месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Рок за израду Плана енергетске ефикасности је 6 ме-
сеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца".

Број 06-2/17- I
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић

44.
На основу чл. 54. и 56. Закона о јавним агенцијама 
("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 – испр.) 
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца"бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 
и 54/16) Скупштина града Лесковца на 10. седници 
одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. 
фебруара 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ

О УКИДАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Члан 1. 
Укида се Агенција за локални економски развој, осно-
вана Одлуком о оснивању Агенције за локални еко но-
мски развој ("Службени гласник општине Ле ско вац", 
број 18/09). 

Члан 2. 
Сва права, обавезе и имовина Агенцијe за локални 
економски развој, са стањем на дан ступања на снагу 
ове Oдлуке преносе се оснивачу, Граду Лесковцу.

Биланс средстава, права и обавеза сачиниће надлежни 
орган Градске управе града Лесковца закључно са 
даном ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 3. 

Градска управа града Лесковца, закључно са даном 
ступања на снагу ове Одлуке, преузеће сву доку-
ментацију Агенције за локални економски ра звој. 
Обавезује се надлежни орган Градске управе града 
Лесковца да спроведе поступак брисања Агенције за 
локални економски развој из јавног регистра.

Члан 4. 

Председнику и члановима Управног одбора Агенције 
за локални економски развој, именованим Решењем 
Скупштине града Лесковца број 06-4/12-I од 6. но-
вембра 2012. године, Решењем број 06-3/14-I од 12. 
јуна 2014. године, Решењем број 06-7/15-I од 30. 
новембра 2015. године и Решењем број 06-9/15-I од 
29. децембра 2015. године, мандат престаје даном 
ступања на снагу ове Oдлуке. 

Члан 5. 

Агенција за локални економски развој престаје са 
радом даном ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Агенције за локални економски 
развој ("Службени гласник општине Лесковац", број 
18/09), као и сва нормативна акта које је донео на-
длежни орган Агенције за локални економски развој. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић 

45.
На основу члана 35, 130. и 215. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС"бр.72/09, 81/09- 
исправка, 64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) 
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
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Скупштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Члан 1.

Доноси се ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
НА СЕЉЕНО МЕСТО ПЕЧЕЊЕВЦЕ – (У даљем те-
ксту: План генералне регулације "ПЕЧЕЊЕВЦЕ").

Члан 2.

Укупна површина обухвата Плана генералне регула-
ције за насељено место "ПЕЧЕЊЕВЦЕ" износи 
259,63ha где је заступљено грађевинско, пољопри-
вредно, шумско и водно земљиште.
Опис границe обухвата ПГР-а ПЕЧЕЊЕВЦА почиње у 
најсевернијој тачки која представља тромеђу коју чине 
КП бр. 1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица). Гра ница из 
ове тачке иде у правцу југоистока, сече КП бр. 7138/1 
(реку Јабланицу) и прати источне међне ли није КП бр. 
1185, 1181, 1187/1, 1188/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 
1193/1, 1194/1, 1195/1 и 1196/1, сече КП бр. 7194 (пут) и 
долази до тромеђе коју са овим путем чине КП бр. 2860 
и 7149/1 (железничка пруга Београд – Скопље). Од ове 
тромеђе граница на ставља северним међним линијама 
КП бр. 2860 и 2865, источним међним линијама КП 
бр. 2865, 2864, 2861, 2855, 2854, 2853, 2847, 2848, 
2850, 2852, 2820, 2819 и 2818, сече КП бр. 7193 (пут) 
и прати источне међне линије 2924, 2923, 2922, 2921, 
2935, 2947, 2948, 3071, 3073, 3074, 3075, 3076/3, 3076/2, 
3080/2, 3081/2, 3084, 3086 и 3087/2, сече КП бр. 3088 
и прати источне међне линије КП бр. 3092, 3093, 3103, 
3104, 3109, 3110, 3111, 3112, 3118, 3119, 3124, 3125/2, 
3126, 3130, 3131, 3132/2, 3133/2, 3134, 3135, 3137, 3138 
и 3139 и долази до тромеђе коју чине КП бр. 3139 и 
7149/1 у КО Печењевце и КП бр. 993 у КО Брејановце. 
Од ове тромеђе граница улази у КО Брејановце, прати 
источне међне линије КП бр. 993, 992, 991, 990/1, 989, 
987/1 и 987/2, скреће у правцу југозапада пратећи јужну 
међну линију КП бр. 987/1, источне међне линије 
КП бр. 986/3, 1047/2, 985/1, 984/1 и 983/1 и западне 
међне линије КП бр. 982/2, 981/2, 981/1, 980, 977, 976 
и западну међну линију КП бр. 975/1 у дужини од 47 

метара. Граница затим скреће у правцу запада, сече 
КП бр. 994 (општински пут другог реда бр. 132), прати 
јужну међну линију КП бр. 1003, западне међне линије 
КП бр. 1002, 1001, 1000, 999, 998, 997/1, 996/1 и 995/1 
и долази до међне белеге бр. 2 која се налази на линији 
разграничења између КО Брејановце и КО Живково. Од 
међне белеге бр. 2 граница иде линијом разграничења 
ове две катастарске општине, сече КП бр.1027/1 
(река Јабланица) и скреће на север пратећи источне 
међне линије КП бр. 1027/5, 1028/1, 1029/1, 1040/1 и 
1040/2 и наставља северном међном линијом КП бр. 
1040/1 до међне белеге бр. 19 која се налази на линији 
разграничења између КО Брејановце и КО Печењевце. 
Од ове међне белеге граница прати јужну међну линију 
КП бр. 3231/1 и долази до међне белеге бр. 20, затим 
улази у КО Печењевце и наставља западном међном 
линијом КП бр. 3231/1, источном међном линијом КП 
бр. 3232 и долази до тромеђе коју чине КП бр. 3232, 
3233 и 3240. Од ове тромеђе граница прати западне 
међне линије КП бр. 3232 и 3231/2, јужне међне линије 
КП бр. 3226, 7173/2 (пут) и 7173/1 (пут) и долази 
до источне међне линије КП бр. 7175 (пут). Одавде 
граница скреће на југ пратећи источну међну линију 
овог пута, сече га и наставља јужном међном линијом 
КП бр. 3803, сече КП бр. 3788 (пут) и прати источну и 
јужну међну линију КП бр. 3802. Од овог места граница 
сече КП бр. 7140 (јаруга), прати источну међну линију 
КП бр. 4040, северне међне линије КП бр. 4040 и 4039 
и сече КП бр. 4036 до тромеђе коју чине КП бр. 4036, 
4025 и 4024/1. Граница даље наставља у правцу југа 
западном међном линијом КП бр. 4036, јужном међном 
линијом КП бр. 4018, источном и јужном међном 
линијом КП бр. 4017 (пут) и северном међном линијом 
КП бр. 4337 сече КП бр. 7139 (река Шараница). Од овог 
места граница скреће на север пратећи западну међну 
линију реке Шараница, скреће на југозапад источном 
међном линијом КП бр. 7178/1 (општински пут 11), 
сече овај пут пратећи јужну и западну међну линију КП 
бр. 3933. Граница даље прати западне међне линије КП 
бр. 3934, 3935, 3936, 3937, 3939, 3947/2, 3950/2, 3952, 
3961, 3966, 3902/6 и 3902/5, северне међне линије КП 
бр. 3965, 3964/2, 3964/1, 3963 и 3909, источне међне 
линије КП бр. 3902/1, 3896, 3895, 3894/2, 3894/1, 3893/2, 
3893/1, 3892, 3891, 3882, 3880/1, 7141/3 (јаруга), 2026, 
2027, 2034 и 2035, сече КП бр. 7172/2 (пут) и прати 
источне међне линије КП бр. 1781, 1780, 1782, 1783, 
1784, 1786, 1787/2, 1795, 1796, 1799, 1800/2, 1818, 1817, 
1813, 1812, 1811, 1809, 1808, 1807, 1805, 1804 и 1819/1. 
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Одавде граница сече КП бр. 7167 (пут), и наставља 
западним међним линијама КП бр. 1738 и 1739, јужном 
међном линијом КП бр. 1722 сече поток (КП бр. 7142) 
и западним ме ђним линијама КП бр. 1611, 1610, 1609/1, 
1609/2, 1608 и 1607 долази до западне међне линије 
КП бр. 7139 (река Шараница). Од овог места граница 
скреће у правцу североистока пратећи западну међну 
линију КП бр. 7139 (река Шараница), долази до тромеђе 
коју чине 7139 (река Шараница), 1579 и 7166 (пут). Од 
ове тромеђе граница прати западу међну линију КП бр. 
7166 (пут), 1558 (пут), 7139 (река Шараница) и 7138/1 
(река Јабланица) и долази до тромеђе коју чине КП бр. 
1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица), од које је и по чео 
опис границе. 

Члан 3.
Циљ израде Плана Генералне регулације "ПЕЧЕ ЊЕ-
ВЦЕ" je стварање услова за развој и организацију пре-
дметног подручја који је део градске територије је развој 
подручја у правцу максималног активирања по стојећих 
потенцијала, у делу приградског насеља, поштујући 
принципе одрживог развоја. Нови са држа ји и функције 
простора се планирају у циљу задо вољења потреба ста-
новника ширег подручја.Нео пходно је унапређење свих 
постојећих намена на предметном простору при ме ном 
принципа уну трашњег ширења насеља изгра дњом, 
доградњом и реконструкцијом, унапређење инфра-
стру ктурне опре мљености односно стварање услова 
за изгра дњу инфраструктурних објеката, одре ђивање 
пра ви ла уређења и правила грађења, по цели нама и 
зо на ма, прецизирање највећих дозвољених инде кса 
заузе тости и изграђености грађевинске парцеле, ма-
кси мална дозвољена спратност и висинске коте за већ 
при сутне функције у блоку, одређивање простора за 
ра зраду Планом детаљне регулације и локација за ра-
зра ду Урбанистичким пројектима , унапређење уку пне 
структуре функција, садржаја и јавних простора и по-
вршина, у складу са реалним развојним трендовима, 
по требама али и могућностима града и окружења.
Извршена је подела простора у грађевинском подручју, 
на целине према урбанистичким показатељима и дру-
гим карактеристикама, као и подела земљишта на 
грађевинско, пољопривредно, шумско и водно. 

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је Елаборат оверен потписом 
председника Скупштине града Лесковца и печатом 
града Лесковца.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
НАСЕЉЕНО МЕСТО ПЕЧЕЊЕВЦЕ 

(ПГР "ПЕЧЕЊЕВЦЕ") 

ОПШТИ ДЕО

УВОДНИ ДЕО

Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана генералне регулације за 
насељено место Печењевце представља Одлука о изра-
ди Плана генералне регулације за насељено место Пе-
чењевце (Сл. гласник града Лесковца, број 27/11 од 17. 
децембра 2011. год.). 
Законски основ за израду ПГР-а за насељено место 
Печењевце представља Закон о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014. 
и 145/2014.). 
Плански основ за израду ПГР-а за насељено место 
Печењевце је Просторни план града Лесковца (Слу-
жбени гласник града Лесковца, број 12/11).
За потребе израде ПГР-а коришћене су геодетске по-
длоге и прибављени услови надлежних предузећа и 
институција и саставни су део аналитичко-докуме нта-
ционе основе Плана.

1.2. Извод из Просторног плана града Лесковца 

Положај, функција, место у окружењу
Село Печењевце се налази у лесковачкој котлини, 12km 
северно од Лесковца. Насеље је збијеног типа, са ли-
нијски формираним грађевинским подручјем, дуж сао-
браћајница. Припада низијском делу територије гра да 
Лесковца, на просечној надморској висини од 215m. 
Кроз насељено место протичу реке Јабланица и Ша-
раница, које припадају сливу Јужне Мораве. Кроз це-
нтра лни део насеља у правцу север-југ пролази држа-
вни пут IIA реда бр.158. У центру насеља он се укршта 
са општинским путем 10 (Печењевце-Чекмин-веза 
држа вни пут IIA реда бр.158), који се пре пресека са ре-
ком Шараницом укршта са општинским путем 11 (Пе-
чењевце-Каштавар-Подримце-Пашина чесма). Рубним 
делом насеља (са источне стране) пролази магистра лна 
једноколосечна електрифицирана пруга, која је део ме-
ђународног коридора X, са службеним местом за при-
јем и отпрему путника у насељу. 
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Клима града Лесковца, те и насељеног места Печењевце 
је умерено-континентална (карактеришу је екстремно 
или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два 
прелазна периода пролеће и јесен). Основна природна 
богатства су: обрадиво пољопривредно земљиште, реке 
и шумско земљиште. 
Територија насељеног места Печењевце, налази се у 
рејону 8°MCS сеизмичког интензитета на олеати за 
повратни период од 500 година. Према Процени угро-
жености потреба и могућности за заштиту и спа са-
вање општине Лесковац, насељено место Пече њевце 
припада другом степену угрожености -односно зони 
средње угрожености.
Створене вредности на подручју плана
Назив села повезује се са Печењезима, номадима ту-
рско-татарског порекла, који су током XI века нападали 
територије Византијског царства. После пораза које 
им је нанела византијска војска 1048.год., један део се 
населио у области Ниша и Овчег поља. Према предању 
прво насеље налазило се на потесу зв. Зелени вир, који 
се налази јужно од ушћа Јабланице у Јужну Мораву 
и локалитета Тапан. Како се налазило у близини пута 
Ниш-Лесковац, због честих турских напада напуштено 
је и формирано је ново насеље на Селишту, а потом у 
тзв. "Старом Печењевцу". Школа, зграда општине, по-
штанска и железничка станица, подигнуте су после осло-
бођења од Турака. У чаршијском делу насеља налазиле 
су се друмска кафана, занатске и трговачке радње. Од 
1891.год. дo 1956.год. било је центар општине. Насеље 
је електрифицирано 1957.год.
Основни правци просторног развоја
За насељено место Печењевце не постоје урбанистички 
планови, а урбанистички је усмераван развој поједи-
начних привредних и комплекса јавне намене. 
У Просторном плану града Лесковца урађена је ана ли за 
досадашњих карактеристика популације и претпо ста-
вљена су друштвено-економска кретања у буду ћно сти. 

Табела 1.Број становника од 1948.до2002.
1948.
год.

1971.
год.

1991.
год.

2002.
год.

просечна стопа пада у 
процентима 1948.год. 

/2002.год.
1846 2088 1820 1776 -3,79%

Табела 2. Резултат пописа из 2011.год.
Укупно 
пописанa 
лица

Укупан 
број 
стано-
вника

Лица у 
иностра-
нству

Укупан 
број 

домаћи-
нстава

Укупан 
број 

станова

1 677 1 522 149 513 627

Утврђено је да ће до 2020.год. доћи до незнатног пада 
укупног броја становника на 1622. Насељено место 
при пада зони долинских насеља (надморске висине до 
300m). Приоритет просторног развоја долинских на-
сеља јесте: унапређење пољопривредне делатности, 
за штита пољопривредног земљишта, незнатно ширење 
гра ђевинског подручја са интензивирањем мањих про-
изводних погона и повећања степена финализације по-
љо привредних производа, уз развој мањих и средњих 
пре ра ђивачких погона и складишних просторија. Према 
функцијама које има развијене и улози коју треба да има 
у оквиру утврђене мреже насеља, одређено му је место 
општинског субцентра, од укупно пет на територији 
града: - Брестовац, Грделица, Вучје, Печењевце и Преде-
јане (варош), са гравитирајућим насељима: Брејановце, 
Живково, Прибој, Залужње, Каштавар и Чекмин, што 
подразумева повећање квалитета јавних служби за по-
требе сопственог и за становнике гравитирајућих на-
сеља. У области социјалне заштите уколико постоји 
инте рес и економска основа, могуће је изградити: вртић, 
обје кат за трајни смештај старих лица и сл.
Насељено место има добар саобраћајни положај, (у 
односу на коридор X, државни пут II реда и општинску 
путну мрежу), што представља потенцијал за развој 
нових активности и функција. Као ценатар мале привре-
дне гравитационе моћи, Печењевце формира јединствен 
појас привредног развоја са севернијим Брестовцем. 
Место припада микрорејону интензивне повртарске 
производње, где је најзаступљеније гајење паприке, 
парадајза, кромпира. У циљу пружања извесне гаранције 
произвођачима за пласман пољопривредних производа, 
развијати пољопривредну инфраструкуру: млинове, 
силосе, хладњаче, капацитете за прераду поврћа, пи-
ја це, и др. Изражен потенцијал насеља (у погледу: ра-
дне снаге, сировинске основе, изграђених капацитета 
про и зводно-прерађивачких активности,) обезбеђује 
инте нзивнији развој МСП-а и предузетништва. Тери-
торијални развој индустрије и МСП-а усмерава се у 
пре дузетничку зону и појединачне локалитете. По-
стоји могућност развоја, уз неопходна додатна ула га-
ња: културно-манифестационог облика туризма (који 
се базира на културно-историјском наслеђу и тради-
ционалним манифестацијама /кромпиријада/), туризма 
савременог облика –конгресног, као и сеоског–где би као 
насеље са интензивном пољопривредном производњом 
понудило туристима предности овог простора (кроз 
укљу чивање у рад).
Потребно је повећати безбедност у саобраћају на 
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државном путу II реда, општинским и локалним пу-
тевима кроз насељено место, као и проходност свих 
уче сника у саобраћају, посебно пешака и бициклиста, 
фо рмирањем уличних профила путева. 
Предвиђа се снабдевање водом из водосистема "Барје". 
Резервоар "Печењевце" је планиране запремине 2000 
m3. Отпадне воде одводе се у планирани ППОВ, чији 
је положај (оквирно дефинисан Просторним планом 
града Лесковца) ван обухвата ПГР-а. Доградити, моде-
рни зовати и ефикасно одржавати дистрибутивну еле-
ктроенергетску мрежу и трафостанице.
Због одређеног удела у продаји занатских и пољопри-
вредних производа, потребно је обезбедити локације за: 
сточну, кванташку и зелену пијацу. 
У циљу заштите пољопривредног земљишта, за нове 
активности ангажују се само неопходне површине, у 
непосредном контакту са изграђеним подручјем заокру-
жујући га у целине. Планом обухваћене шуме зашти-
тити и подићи на квалитетнији ниво, повезујући их са 
планираним зеленилом насеља.

1.3. Обухват плана

1.3.1. Опис границе обухвата плана
Опис границe ПГР-а почиње у најсевернијој тачки ко -
ја представља тромеђу коју чине КП бр. 1231, 1237 и 
7138/1 (река Јабланица). Граница из ове тачке иде у пра-
вцу југоистока, сече КП бр. 7138/1 (реку Јабланицу) и 
прати источне међне линије КП бр. 1185, 1181, 1187/1, 
1188/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 
1195/1 и 1196/1, сече КП бр. 7194 (пут) и долази до тро-
међе коју са овим путем чине КП бр. 2860 и 7149/1 (же-
лезничка пруга Београд – Скопље). Од ове тромеђе гра-
ница наставља северним међним линијама КП бр. 2860 
и 2865, источним међним линијама КП бр. 2865, 2864, 
2861, 2855, 2854, 2853, 2847, 2848, 2850, 2852, 2820, 
2819 и 2818, сече КП бр. 7193 (пут) и прати источне 
међне линије 2924, 2923, 2922, 2921, 2935, 2947, 2948, 
3071, 3073, 3074, 3075, 3076/3, 3076/2, 3080/2, 3081/2, 
3084, 3086 и 3087/2, сече КП бр. 3088 и прати источне 
међне линије КП бр. 3092, 3093, 3103, 3104, 3109, 3110, 
3111, 3112, 3118, 3119, 3124, 3125/2, 3126, 3130, 3131, 
3132/2, 3133/2, 3134, 3135, 3137, 3138 и 3139 и долази до 
тромеђе коју чине КП бр. 3139 и 7149/1 у КО Печењевце 
и КП бр. 993 у КО Брејановце. Од ове тромеђе граница 
улази у КО Брејановце, прати источне међне линије 
КП бр. 993, 992, 991, 990/1, 989, 987/1 и 987/2, скреће у 
правцу југозапада пратећи јужну међну линију КП бр. 

987/1, источне међне линије КП бр. 986/3, 1047/2, 985/1, 
984/1 и 983/1 и западне међне линије КП бр. 982/2, 
981/2, 981/1, 980, 977, 976 и западну међну линију КП 
бр. 975/1 у дужини од 47 метара. Граница затим скреће 
у правцу запада, сече КП бр. 994 (општински пут другог 
реда бр. 132), прати јужну међну линију КП бр. 1003, 
западне међне линије КП бр. 1002, 1001, 1000, 999, 998, 
997/1, 996/1 и 995/1 и долази до међне белеге бр. 2 која се 
налази на линији разграничења између КО Брејановце 
и КО Живково. Од међне белеге бр. 2 граница иде 
линијом разграничења ове две катастарске општине, 
сече КП бр.1027/1 (река Јабланица) и скреће на север 
пратећи источне међне линије КП бр. 1027/5, 1028/1, 
1029/1, 1040/1 и 1040/2 и наставља северном међном 
линијом КП бр. 1040/1 до међне белеге бр. 19 која се 
налази на линији разграничења између КО Брејановце 
и КО Печењевце. Од ове међне белеге граница прати 
јужну међну линију КП бр. 3231/1 и долази до међне 
белеге бр. 20, затим улази у КО Печењевце и наставља 
западном међном линијом КП бр. 3231/1, источном 
међном линијом КП бр. 3232 и долази до тромеђе коју 
чине КП бр. 3232, 3233 и 3240. Од ове тромеђе граница 
прати западне међне линије КП бр. 3232 и 3231/2, јужне 
међне линије КП бр. 3226, 7173/2 (пут) и 7173/1 (пут) 
и долази до источне међне линије КП бр. 7175 (пут). 
Одавде граница скреће на југ пратећи источну међну 
линију овог пута, сече га и наставља јужном међном 
линијом КП бр. 3803, сече КП бр. 3788 (пут) и прати 
источну и јужну међну линију КП бр. 3802. Од овог 
места граница сече КП бр. 7140 (јаруга), прати источну 
међну линију КП бр. 4040, северне међне линије КП бр. 
4040 и 4039 и сече КП бр. 4036 до тромеђе коју чине 
КП бр. 4036, 4025 и 4024/1. Граница даље наставља у 
правцу југа западном међном линијом КП бр. 4036, ју-
жном међном линијом КП бр. 4018, источном и јужном 
међном линијом КП бр. 4017 (пут) и северном међном 
линијом КП бр. 4337 сече КП бр. 7139 (река Шараница). 
Од овог места граница скреће на север пратећи западну 
међну линију реке Шараница, скреће на југозапад 
источном међном линијом КП бр. 7178/1 (општински 
пут 11), сече овај пут пратећи јужну и западну међну 
ли нију КП бр. 3933. Граница даље прати западне међне 
линије КП бр. 3934, 3935, 3936, 3937, 3939, 3947/2, 
3950/2, 3952, 3961, 3966, 3902/6 и 3902/5, северне међне 
линије КП бр. 3965, 3964/2, 3964/1, 3963 и 3909, источне 
међне линије КП бр. 3902/1, 3896, 3895, 3894/2, 3894/1, 
3893/2, 3893/1, 3892, 3891, 3882, 3880/1, 7141/3 (јаруга), 
2026, 2027, 2034 и 2035, сече КП бр. 7172/2 (пут) и прати 



Страна 194 — Број 2 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 16. фебруар 2017.

источне међне линије КП бр. 1781, 1780, 1782, 1783, 
1784, 1786, 1787/2, 1795, 1796, 1799, 1800/2, 1818, 1817, 
1813, 1812, 1811, 1809, 1808, 1807, 1805, 1804 и 1819/1. 
Одавде граница сече КП бр. 7167 (пут), и наставља 
западним међним линијама КП бр. 1738 и 1739, јужном 
међном линијом КП бр. 1722 сече поток (КП бр. 7142) 
и западним међним линијама КП бр. 1611, 1610, 1609/1, 
1609/2, 1608 и 1607 долази до западне међне линије 
КП бр. 7139 (река Шараница). Од овог места граница 
скреће у правцу североистока пратећи западну међну 
линију КП бр. 7139 (река Шараница), долази до тромеђе 
коју чине 7139 (река Шараница), 1579 и 7166 (пут). Од 
ове тромеђе граница прати западу међну линију КП бр. 
7166 (пут), 1558 (пут), 7139 (река Шараница) и 7138/1 
(река Јабланица) и долази до тромеђе коју чине КП бр. 
1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица), од које је и почео 
опис границе. 
Површина обухвата плана је 259,63ha.

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја

Опис границe грађевинског подручја ПГР-а почиње 
у најсевернијој тачки која представља тромеђу коју чине 
КП бр. 1231, 1237 и 7138/1 (река Јабланица). Граница из 
ове тачке иде у правцу југоистока, сече КП бр. 7138/1 
(реку Јабланицу) и прати западне међне линије КП бр. 
1185, 1181, 1187/1, 1188/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 
1193/1, 1194/1, 1195/1, 1196, 1197, 1215/1, 1214/1, 1213/1, 
2744/2, 2745, 2744/1, 2752/1, 2753/1, 2754/1 и 2758/1. 
Скреће на исток и прати јужну међну линију КП бр. 
2758/1, 2757, 2756/1 сече КП бр. 7194 (пут) и наста-
вља јужном међном линијом КП бр. 2770, 2771 а затим 
западном међном линијом КП бр. 2776/1, 2776/2, 2777, 
2787, 2799 и 2798.Од ове КП граница скреће на исток 
и прати северну међну линију КП бр. 2796, 2797, 2801, 
2802, 2803, 2805, 2806, 2807, 2808 и 7193(пут) сече 
КП бр.7149/1 (железничка пруга Београд – Скопље). 
Граница скреће на југ и прати источну међну линију 
КП бр.7149/1 (железничка пруга Београд – Скопље)
прелази на територију КО Брејановце.На територији 
КО Брејановце граница и даље прати источну границу 
КП бр. 7149/1 у дужини од 135 метара скреће на запад 
сече поменуту парцелу и наставља пратећи северну 
међну линију КП бр. 987/3 и западне међне линије КП 
бр. 986/1, 1047/1, 985/2, 984/2, 983/2, 982/1, 982/2, 981/2, 
981/1, 980, 977, 976 и делом западну међну линију КП 
бр. 975/1 у дужини од 46 метара скреће на запад сече 
КП бр. (пут) и наставља северно међном линијом КП 

бр. 1002 а затим западним међним линијама КП бр. 
2002, 1001, 999, 998, 997/1, 997/2, 996/2, 995/2 долази 
до граничне белеге бр. 2 на линији разграничења КО 
Брејановце и КО Живково. Од ове граничне белеге 
граница прати јужну међну линију КП бр. 1027/1 а затим 
источну КП бр. 1027/5 и наставља западном међном 
линијом КП бр. 1041/2, 1028/2, 1029/2, 1027/4, 1040/2 и 
1027/3 долази до граничне белеге бр.19. Од ове белеге 
граница прати линију разграничења КО Брејановце и 
КО Печењевце до граничне белеге бр.20, од ње граница 
прелази на територију К.о . Печењевце и прати западну 
међну линију КП бр. 3231/1 до тромеђне тачке између 
ове парцеле и КП бр. 3232 и 3233. Од ове тромеђне тачке 
граница прати источну, јужну и западну међну линију 
КП бр.3232, јужну међну линију КП бр. 3226 сече КП бр. 
7173 и наставља источном међном линијом КП бр. 2244 
све до тромеђне тачке између КП бр. 2244, 7171(пут) 
и 7173(пут). Од ове тачке граница прати јужну међну 
линију КП бр. 7171 (пут) до КП бр. 2147, где скреће и 
наставља њено југоисточном ме ђном линијом сече КП 
бр. 2145 (пут), скреће и на ста вља западном међном 
линијом поменутог пута а затим јужном међном линијом 
КП бр. 7171 (пут) до КП бр 2142/3.Од ове тромеђне тачке 
граница прати западну међну линију КП бр. 3803, сече 
КП бр. 3804 и наставља јужном међном линијом КП бр. 
3809 сече КП бр. 7140 (Јаруга) и наставља северном па 
запаном међном линијом бр. 4036, 4037 све до тромеђне 
тачке између КП бр. 4036, 4018 и 7177/1. Од ове тачке 
граница прати јужну међну линију КП бр. 4005 и 4007 
скреће западном међном линијом КП бр.4007, 4010. 
Граница скреће у правцу запада и прати јужну међну 
линију КП бр. 3997, 3995, 3996 а затим источну међну 
линију КП бр. 7178/1 све до КП бр. 4395 где скреће 
сече КП бр.4394 и наставља јужном и западном међном 
линијом КП бр. 3933. Граница даље прати источну међну 
линију КП бр. 2867 и 3932/1 до КП бр. 3939 где скреће и 
прати њену јужну и источну међну линију и тако долази 
до тромеђне тачке између КП бр. 3947/1, 3939 и 7178/1. 
Од ове тачке граница прати јужну међну линију КП бр. 
3947/1и 3947/2, скреће на запад и наставља западним 
међним линијама КП бр. 3947/2, 3950, 3950, 3952, 3961, 
3966 и 3902/6, затим јужном и западном међном линијом 
КП бр 2014 долази до КП бр. 3931 (Пут). Сече КП бр. 
3931 наставља западним међним линијама КП бр. 3862, 
3865, 3850/2, 3866, 3889/3, 3889/2, 3889/1, 3888, 3884/2, 
3868 и 3870 а затим јужним међним ли ни јама КП бр. 
3873, 3874, 3877, 3878 и 3879 долази до тромеђне тачке 
између КП бр. 3879, 3881/2 и 7141 (Јаруга). Од ове 
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тачке граница иде на север сече КП бр. 7141 и наставља 
западном међном линијом КП бр. 2051, 2045, 2047, 2042, 
2040, 2039, 2038, 2037/2, 2037/1, 2036 сече КП бр. 7172/1 
(Пут) и наставља ју жном међном линијом КП бр. 1781 и 
1780/2 долази до КП бр.1779. Од ове КП граница прати 
западне међне линије КП бр. 1779, 1785, 1787, 1798/3, 
1795/2, 1797 и 1798. Од тромеђне тачке између КП 
бр.1799, 1798 и 1800 граница скреће и прати југоисточну 
међну линију КП бр1800 у дужини 95 метара скреће 
сече поменуту па рцелу у правцу граниче линије између 
КП бр.1802/1 и 1805, затим наставља западним међним 
линијама КП бр.1802/2 и 1803 долази до КП бр. 1819/1. 
Одавде гра ница прати северну међну линију КП бр.1803, 
1801/8 и 1738 у дужини од 51 метар где скреће и сече КП 
бр. 1738, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744/2, 1745, 1746, 1750, 
1752/1, 1752/2, 1753, 1754, 1755 и 1756 правцем који је 
иде нтичан са граничном линијом између КП бр.1747 и 
1748. Граница даље прати јужне међне линије КП бр. 
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762/1, 1763 и1764, скреће 
и прати западну међном линијом КП бр. 1765 долази до 
кп.бр.7142 сече је и прати њену источну међну линију 
до КП бр.7139 (Река Шараница). Граница наставља 
западном међном линијом КП бр. 7139 до КП бр. 1768 
скреће на исток и сече КП бр 7139 (Река Шареница) и 
наставља северним међним линијама КП бр.2496, 2497 
и 2498. Граница скреће и прати источне међне линије 
КП бр.2501, 2503, 2505, 2508, 2511, 2514, 2516, 2519, 
2522 и 2524.Даље граница прати североисточну међну 
линију кат.парцеле 2524 у дужини од 44 метара, скреће 
и правом линијом сече КП бр. 2526 до тромеђне тачке 
коју чине кат.п. 2526, 2528 и 2548. Од ње граница прати 
североисточну међну линију КП бр.2528, 2529 и 2534, 
скреће и прати источне међ.линије кат.п.бр.2536, 2538, 
2541, 2543, 2545, 2547, 2586/1, 2586/2, 2589, 2591/1, 
2591/2, 2587, 2584. Од ове кат.парцеле граница скреће и 
прати североисточну међну линију КП бр.2584, 2582 и 
2581 у стом правцу наставља и сече КП бр.2578, 2577, 
2576, 2575, 2574, 2573, 2572, 2571, 2569, 2568, 2567/3, 
2567/2, 2567/1, 2566, 2565, 2564 и 2563 долази до КП 
бр.7139(Река Шареница). Затим скреће и прати источну 
међну линију поменуте парцеле до тромеђне тачке 
између КП бр.7139, 2562 и 2608/1. Од ове тромеђне 
тачке опис границе грађевинског подручја се поклапа 
са описом границе обухвата плана до места где почиње 
опис границе.
1.4. Анализа и оцена постојећег стања
Територија ПГР-а обухвата грађевинско, пољопри вре-
дно, шумско и водно земљиште.

Постојеће грађевинско подручје чине: објекти и по-
вршине јавне намене, мрежа и објекти јавне саобра ћа-
јне и комуналне инфраструктуре и објекти и по врши не 
остале намене – становање и привређивање. Поје ди-
начни објекти ван грађевинског подручја у малом броју 
јављају се дуж приступних путева на пољопри вредном 
земљишту.
Воде и водно земљиште чине реке Јабланица и Шара-
ница. Јабланица је лева притока Јужне Мораве, проме-
нљивог водног режима –може представљати незадржи-
ву бујицу, а током лета може и да пресуши; сврстана 
је у II категорију водотока. Према "Главном пројекту 
регулације" (урађеном од стране ВРО "Велика Морава", 
Београд, мај 1990.год.), извршено је осигурање у зони 
моста на државном путу II реда, чиме се постигло сни-
жење нивоа великих вода, односно усвојен је трапе зни 
профил са надвишењем од 0,25-0,30m. Корито Ша-
ра нице и остали већи део кoрита Јабланице, кроз гра-
ђевинско подручје, су нерегулисани и неуређени. Не уре-
ђеност представља последицу интеграције при ро дних и 
антропогених фактора. Природни фактори манифестују 
се бујном вегетацијом у кориту водотока, док се утицај 
антропогених фактора огледа у нередовном чишћењу, 
уклањању и проређивању вегетације.
Пољопривредно земљиште обухваћено је: услед по-
тре бе за новим површинама за изградњу објеката инфра-
структуре и јавне намене; у циљу формирања грађе ви-
нских блокова и формирања неопходних саобра ћа јних 
коридора. 
Шумско земљиште обухваћено је услед целовитог са-
гле давања система водоснабдевања и прецизног де фи-
ни сања положаја резервоара.
Грађевинско подручје плана
Објекти и површине јавне намене
Основна школа основана је 1877.год. и убраја се у ред 
најстаријих школа овог краја. Површина комплекса 
осмо годишње школе је 67,93а. У склопу комплекса је: 
школска зграда (П+1), фискултурна сала и отворени 
спорски "Mini-pitch" терен. Школски комплекс је у не-
посредном контакту са зоном становања. Пешачки при-
лаз комплексу је са саобраћајнице дуж реке Јабла ни це, 
док је колски прилаз са саобраћајнице са југоза падне 
стране.
У области здравствене заштите је објекат примарне 
здравствене заштите – здравствена станица (изграђена 
1980.год.), спратности П+1. Комплекс је површине 
32,2а и директно је ослоњен на државни пут IIА реда 
бр.158. 
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Објекти социјалне заштите деце као и одраслих не по-
стоје, тако да је потребно обезбедити недостајући про-
стор за ову намену.
Комплекс Дома културе "Тихомир Ракић-Вељко", у 
функцији је и центар је културних дешавања. Ослања се 
на државни пут; објекат је спратности П+1. Површина 
комплекса износи 39,74а.
Месна канцеларија, као део Градске управе за опште 
послове града Лесковца, је у објекту спратности П+1. 
Налази се у центру Печењевца, у комплексу пословног 
објекта и ослања се на државни пут IIА реда 158. 
У области државних институција је одељење Полицијске 
управе Лесковац (МУП-а Републике Србије), чији је 
комплекс уз државни пут, налази се јужно од комплекса 
"Радана".
Јединица поштанске мреже (ЈП ПТТ саобраћаја "Срби-
ја"), задовољава потребе локалног становништва.
Површине за спорт и рекреацију су оскудне и чине их: 
фудбалски терен уз реку Јабланицу и спотски те рен у 
оквиру школског комплекса. Капацитет дечјег игра-
лишта задовољава прописани стандард 0,15 -0,50 m2 /
становнику, али је додатни проблем његова уда љеност, 
због разуђености грађевинског подручја; јавни простори 
за игру деце предшколског узраста потпуно су одсутни. 
Имајући у виду да у насељеном месту Печењевце 
осим терена за фудбал не постоје никакви други са-
држаји (свлачионице, трибине за гледаоце), такође не ма 
могућност обављања разнородних спортских дисци-
плина сем поменутих, чак и рекреативно, постоји по-
треба за формирањем спортско рекреативног центра. 
Ветеринарска делатност обавља се у приватној ветери-
нарској амбуланти, у зони становања.
Црквени део, представља функционалну целину ко-
мплекса, састављеног још од гробља и обрадивих повр-
шина, и чине га: православна црква Св. Илије (изграђена 
1844.год., представља дело градитељске делатности 
Андреје Дамјанова), црквени конак и помоћна зграда на 
улазу. 
Мреже и капацитети јавне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре
Саобраћај - Насељено место Печењевце има врло по-
вољан положај према државној саобраћајној инфра-
стру ктури. Преко планиране петље "Мало Живково" 
оствариће директну везу на државни пут IА реда број 
1 државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хо-
ргош) - Нови Сад - Београд -Ниш - државна граница са 
Македонијом (гранични прелаз Прешево). Главна сао-
браћајница у насељу се поклапа са правцем пружања 

државног пута IIА реда 158 Мала Крсна – Велика Плана 
– Баточина - Јагодина - Ћуприја - Ражањ - Алексинац 
- Ниш - Дољевац – Лесковац - Владичин Хан - Врање – 
Бу ја новац – државна граница са Македонијом. Насеље 
танги ра са источне стране магистрална пруга E 70/E 
85: Београд - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - 
држа вна граница (Табановци).
По функционалном значају и улози у просторној орга-
ни зацији насеља, саобраћајна мрежа дели се на при ма-
рну и секундарну. Примарну саобраћајну мрежу кроз 
насељено место чине улице које се поклапају са пра-
вцима пружања следећих путева; државни пут IIА ре да 
158, општински пут 10 Печењевце-Чекмин-ве за држа-
вни пут II реда бр.132 и општински пут 11 Пе че њевце-
Каштавар-Подримце-Пашина чесма. На јкри тичније 
место примарне мреже представља сужење про фила 
државног пута IIА реда на мосту преко реке Ја бланице, 
где је ширина пута недовољна за одвијање двосмерног 
колског саобраћаја. Oпштински пут 10, од државног пута 
II реда, до пресека са реком Шараницом, је променљиве 
регулације, задовољавајућег габарита од 10-20 m; од 
пресека са реком Шараницом, до излаза из насељеног 
места ширина пута се знатно смањује –на 5,0 m. 
Секундарна саобраћајна мрежа се стихијски развијала и 
не формира грађевинске блокове. Koловози су у великој 
мери асфалтирани, док тротоара углавном нема а ако 
постоје они су неуређени. 
Бициклистички саобраћај је интезиван, јер теренски 
услови то омогућавају. Нема издвојених бициклисти-
чких стаза или трака, већ се саобраћај одвија коловозом. 
Ово ствара проблеме по безбедност учесника у сао-
браћају, посебно бициклиста и пешака на главној на-
се љској са обраћајници где је интензитет моторног сао-
браћај ја ко изражен, са знатним учешћем теретног са-
обраћаја. Уређени јавни паркинзи не постоје.
Заштитни пружни појас од 25 m није угрожен (не по-
стоје изграђени објекти, осим објеката у функцији же-
ле зничког саобраћаја). 
Од саобраћајних терминала у насељу постоје железничка 
станица и бензинска станица. Нема изграђене аутобуске 
станице, а њена се функција тренутно обавља преко ста-
јалишта у централном делу насеља поред главне улице.
Водоснабдевање - Насељено место нема изграђену во-
доводну мрежу. Снабдевање становништва је водом из 
бунара дубине 8.0-12.0m који се налазе у двориштима 
корисника не ретко у близини септичких јама и штала. 
Самим тим ови бунари представљају опасност по здра-
вље корисника.
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Одвођење отпадних вода - Насељено место нема 
изгра ђену канализациону мрежу. Отпадне воде одводе 
се у септичке јаме које често нису водонепропусне, што 
је са аспекта санитарне заштите становништва неа-
декватно. 
Атмосферске воде одводе се у слободну зелену повр-
шину.
Електроенергетска инфраструктура 
Електроенергетска инфраструктура
На простору обухвата Плана изграђен је систем 
електроенергетске мреже и то надземних, подземних 
водова и трафо станице различитих напонских 
нивоа, а све у циљу што стабилнијег и квалитетнијег 
напајања електричном енергијом конзумног подручја, 
како производних погона, које се у овом периоду не 
користе са максималним степеном искоришћења, тако и 
стамбених зона, које су максимално оптерећене.
Изграђене су следеће трафо станице са прикључним 10 
кV водовима и НН расплетом:

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

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

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

- Оптичких каблова магистралне равни транспортне 
мреже;

- Дистрибутивне (секундарне) подземне бакарне 
при ступне мреже;

- Ваздушне разводне бакарне приступне мреже;
- Осталих уређаја, средстава и опреме које се по ста-

вљају на телекомуникационим мрежама и систе ми ма;
- Са јужне стране подручје је покривено сигналом 

радио базне станице мобилне телефоније и ЦДМА си-
гна лом са исте локације
Телекомуникациона приступна мрежа на подручју не 
покрива све потенцијалне кориснике. Старијег је датума. 

Постоје двојници у мрежи. Директни претплатници 
има ју могућност да користе широкопојасне сервисе и 
услуге . Потребна је реконструкција и доградња дистри-
бу тивне (секундарне) приступне мреже.
Комунална инфраструктура. Комплекс гробља, са 
цркве ним комплексом, чине КП бр. 3232, 3231/2, 3229, 
3228 и 3227 КО Печењевце; задовољава потребе стано-
вништва.
Пијаце на подручју плана не постоје. 
Подручје Плана је у систему сакупљања комуналног 
отпада. Проблем дивље депоније постоји на левој оба-
ли Јабланице, северно од комплекса гробља, где се не-
плански одлаже грађевински отпад, гуме и сл.
Јавно и друго зеленило: У насељеном месту не постоје 
дефинисане јавне зелене површине. Заштитно зеленило 
је у фрагментима присутно уз пругу и поред корита река 
Јабланице и Шаранице, али је у оквиру других намена, 
углавном пољопривреде. Остале зелене површине за-
сту пљене су као пратеће: у оквиру јавне намене - у шко-
лском комплексу и као пратећа у оквиру осталих намена 
-уз породично становање, у радној зони, црквеном ко-
мплексу. 

Остали објекти и површине
Становање
Oпште карактеристике. Једини присутан вид је поро-
дично становање. У великој мери присутна је градња на 
регулационој линији или на растојању мањем од 3,0m 
од регулационе линије. На великом броју грађевинских 
па рцела присутно је по два или више објеката. Стано-
вање је са елементима сеоског домаћинства: еконо-
мским објектима за гајење животиња, објектима за 
скла диштење пољопривредних производа, објектима за 
ма шине и возила и сл. У грађевинскоm подручјu при-
сутне су катастарске парцеле које су делом изгра ђене, а 
делом се користе у пољопривредне сврхе. Грађе вински 
фонд је чврстог бонитета. Спратност објеката је у на-
јвећем броју П - П+1, али су у мањем броју присутни и 
објекти спратности П+1+Пк – П+2. Парцеле по облику 
и величини у великом броју случајева нису грађевинске, 
већ представљају изграђене њиве.
У целини 1, јавља се одређен број парцела индивидуалног 
становања, без излаза на јавну саобраћајну површину 
(осло њене су на катастарску парцелу железничке пру-
ге). 
Становање које се ослања на комплекс "Радан". 
Становање у целини 4 карактерише: непосредан ко-
нта кт великог броја парцела са речним коритом реке 
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Шаранице; у мањој мери присутне парцеле обострано 
ослоњене на саобраћајницу, мањи број објеката непла-
нског становања на шумском земљишту. 
Ромски део насеља карактерише уситњена парцелација 
са само стамбеним објектима на парцели уз саобраћа-
јницу и потпуно одсуство парцелације на делу непла-
нског заузећа на шумском земљишту.
Елементи линијског центра присутни су дуж државног 
пута (као главне насељске саобраћајнице) –коридор са 

централним и комерцијалним садржајима.
Привредне делатности и туризам
Пољопривреда обезбеђује основну егзистенцију и за-
послење становништва. Поред плодног пољопри вре-
дног земљишта, потенцијал представљају и реке Ја бла-
ница и Шараница -за наводњавање обрадивих по вр-
шина. У области пољопривредне производње истиче се 
производња квалитетног воћа и поврћа и тради цио на-
лна производња кромпира. 

Насељено место Печењевце спада у прву зону инте-
нзивне повртарске производње – равничарски део 
гра да. Основна карактеристика је најмања повр ши на 
необрађених земљишта и уситњен посед са про се ком 
око 1-2 ha по домаћинству, односно 0,5 до 0,6 по ста-
новнику. Карактеристично је да се преко 70% обра-
дивог земљишта користи као оранице и баште, врло 
мале су површине под ливадама и пашњацима, а мање 
под вишегодишњим засадима. Велике су површине 
под поврћем на отвореном, мада су најзаступљеније 
ратарске културе, највише кромпир за рану и каснију 
потрошњу, затим кукуруз и пшеница, као и легуминозне 
биљке. 

У индустријском погледу представља насеље са дели-
мично развијеним нуклеусом производно – прера ђи ва-
чких делатности. Услед власничких трансфо рмација, 
комплекс прехрамбене индустрије "Радан" (који је у 
средишту сеоског ткива и у директном контакту са зоном 
становања) и фарма непосредно уз реку Шараницу, су 
без привредне активности. Koмплекс "Радана" је по-
вр шине 5,46 ha (чине га административне зграде, две 
фа бричке хале –раније производне линије кафе и еуро-
крема, складиште, котларница и колска вага).
У области туризма издваја се манифестација Дани кро-
мпира. Лов и риболов су добро развијени; у месту по-
стоји ловачко удружење "Добра глава".

Табела 3. Биланс пољопривредног земљишта

П
ЕЧ

ЕЊ
ЕВ

Ц
Е Број 

домаћи-
нстава

Број 
стано-
вника

обрадиво пољопривредно земљиштеу ha
необрадиво 

земљиште у ha
укупно

њиве повртњаци воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци
остало 
зем.

1526 1776 856,7812 1,1738 17,3381 63,4541 0,0311 938,7783 65,632 366,7838 1371,1941

Табела 4. Биланс површина постојећег стања

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА(h) %

Образовање 0,68 0,26

Здравство 0.32 0,12

Управа (месна заједница) 0,22 0,08

Спорт и рекреација 1.00 0,39

Зеленило 0.47 0.18

Дом културе 0,34 0,13

Железничка станица 11,60 4,47

Саобраћајне површине 13,04 5,02

Гробље 7,92 3,05

Објекти и површине јавне намене 35,59 13,71



Страна 199 — Број 2SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA16. фебруар 2017.

Неусловно становање
Становање

1,91
61,05

23,51

Породично становање 59,14

Радна зона 12,26 4,72

Објекти и површине остале намене 73,31 28,23

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 108,44 42,94

Пољопривредно земљиште 110,15 42,43

Шумско земљиште 19,99 7,70

Водно земљиште 20,54 7,91

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 150,68 58,04

УКУПНО ПГР 259,63 100

1.4.1. Непокретна културна добра и добра која ужи-
вају претходну заштиту у просторно-планској и 
урба нистичкој документацији

На предметном подручју Плана генералне регулације 
насељеног места Печењевце нема утврђених непокре-
тних културних добара.
Према "Закону о културним добрима ("Службени гла-
сник РС" бр.71/94) добра која уживају претходну за-
штиту штите се одредбама поменутог Закона.
Заштићена околина добара која уживају претходну за-
штиту, у погледу предузимања мера заштите и свих дру-
гих интервенција, има исти третман као и заштићена ку-
лтурна добра.
Споменици, бисте, спомен плоче и друга спомен обе-
лежја, посвећена значајним личностима и догађајима 
такође уживају претходну заштиту, по основу евиде-
нти рања у службеној документацији Завода у складу са 
За коном.
Добра која уживају претходну заштиту не смеју се уни-
штити или оштетити, нити се без сагласности сме ме-
њати њихов изглед, својство или намена, у складу са 
"Законом о културним добрима" (Службени гласник РС 
бр. 71/94).
Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства љу-
дског стварања непокретна културна добра и њи хова 
заштита налазе места у највишим планским доку ме-
нтима. Сходно томе кроз План генералне регулације 
насе љеног места Печењевце треба сагледати услове 
и мере заштите добара под претходном заштиттом и 
обе збедити њихову објективну валоризацију и аде-
ква тну трајну заштиту. Планом треба створити преду-
слове за пуно коришћење културне баштине у функцији 
најбољег развоја и напретка средине. То се подједнако 
односи на све врсте непокретних културних добара.

Програмом о изради Плана генералне регулације насе-
љеног места Печењевце треба превасходно дефинисати 
место културног наслеђа у Плану, затим утврдити на-
челне, опште услове и мере заштите, као и поступак 
при купљања и обраде података и изводе посебних усло-
ва и мера заштите.

Преглед непокретхих културних добара и добара 
која уживају претходну заштиту на подручју обухва-
ћеном одлуком о изради Плана генералне регулације 
за насељено место Печењевце 
На подручју обухваћеном Планом генералне регулације 
насељеног места Печеењевце, у тренутку добијања за-
хтева за издавање услова од значаја за предметни план, 
према документацији која се чува у Заводу за за штиту 
споменика културе Ниш, нема утврђених непо кре тних 
културних добара, а налазе се два добра која ужи вају 
претходну заштиту и више добара која имају споме-
ничка својства.

• Добра која уживају претходну заштиту на тери-
торији Плана генералне регулације насељеног ме-
ста Печењевце 
- Црква Светог Илије са звоником и гробљем
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Настала је у другој половини деветнаестог века, тачније 
1844. године. Према литератури изградио је градитељ, 
зограф и дрворезац Андреја Дамјанов Зографски (Ве-
лес 1813-1878). Овај градитељ претпоставља се да је 
подигао више од четрдесет цркава на територији да-
нашње Македоније, Србије, Грчке и Русије, међу којима 
и Саборни храм Силаска Светог Духа на Апостоле у 
Нишу.

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

• Добра која имају споменичка својства на те ри-
торији Плана генералне регулације насељеног ме-
ста Печењевце
- Зграда железничке станице
- Зграда Дома културе "Тихомир Ракић-Вељко"

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Концепција уређења и изградње
Имајући у виду положај и значај насељеног места 
Пе чењевце, концепција изградње и уређења заснива 
се на унапређењу постојећих и увођење нових фу-
нкци ја у насељу дефинисањем смерница за развој 
те ри торије, уз отклањање последица насталих сти хи-
јским насељавањем, недовољно развијеним инфра-
стру ктурним системом и нефункционалним си сте-
мом саобраћаја. Урбанизација насеља кроз изгра дњу 
инфра структуре битан је предуслов економског ра-
звоја.
Формирана саобраћајна мрежа у изграђеном делу на-
сеља употпуњује се недостајућим попречним ве зама, 
уз корекцију габарита појединих стамбених ули ца 
и прилаза. Формира се нова улична мрежа око пла-
ни ране радне зоне источно од комплекса "Радана", 
и повезује се са постојећим улицама. Насеље се по-
везује са планираним садржајима на простору у се-
верном делу насеља за зелену и сточну пијацу. Пла-
ниран је простор за локацију аутобуске станице. 
Издва ја се пешачки и бициклистички саобраћај, сву-
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да где је то могуће, а обавезно на главној улици где 
је интезиван моторни саобраћај са великим учешћем 
теретних возила. Одређен је положај новог моста 
пре ко реке Шаранице за повезивање комплекса ДП 
"По љопривреда". 
Планираним решењем омогућава се обезбеђење дово-
љног, сигурног, квалитетног и економичног снабде-
вања електричном енергијом свих потрошача, као и 
повећање енергетске ефикасности код дистрибуције 
и потрошње енергије. Очувати функционалност и де-
финисати грађевинске парцеле ТС "Ромско насеље" 
и ТС"Млин".
Интензивирати испитивање, а потом и коришћење 
обно вљивих извора енергије (енергије сунца, отпада 
од пољопривреде и сл.). Постоји могућност масо вни-
јег коришћења соларне енергије, како у јавним обје-
ктима, тако и у домаћинствима. 
У области фиксне телефонске мреже предвиђа се за-
мена постојећих аналогних комутација (централа) 
дигиталним. 
Предвиђа се децентрализација постојеће приступне 
мреже: АТЦ Печењевце –на 3 нова приступна чвора са 
потпуно новим кабловима. У чвору Печењевце пла нира 
се инсталација нових приступних уређаја. 
Уво ђењем елемената урбане опреме (јавни паркинзи, 
па ркови, скверови и линијско зеленило) постиже се 
јединствено и контролисано уређење јавних по вр шина. 
Унапређује се квалитет становања, као и садржаји ли-
нијског центра дуж државног пута IIА реда, 258. Пла-
нирано је проширење коридора комерцијалних и це-
нтралних делатности дуж општинског пута 10 (од др-
жавног пута II реда до пресека са реком Ша ра ни цом). 
Предвиђа се рационално коришћење потенцијала ре-
ка за наводњавање и редовно одржавање корита во-
до тока. Планираном регулацијом реке Шаранице за-
штитити грађевинско подручје од поплава. 
Пољопривредно земљиште ван планираног грађеви-
нског подручја има улогу у заокруживању насељеног 
места, са циљем заустављања негативне тенденције 
његовог линијског ширења дуж саобраћајница.
Шумско земљиште потребно је заштитити од даље 
не планске стамбене изградње и повезати у јединствен 
систем, са планираним зеленилом насеља. 

2.2. Подела на целине и зоне
Према положају, у односу на морфолошке каракте ри-
стике и намене површина, подручје плана поде ље но 
је на 5 просторних целина:

ЦЕЛИНА 1, П=80,0ha.
Обухват: налази се источно од реке Јабланице и огра-
ничена је са запада десном регулацијом реке Јабланице, 
а са истока железничком пругом. 
Земљиште: грађевинско и пољопривредно. 
Намене: у обухвату грађевинског подручја засту-
пљене су површине и објекти јавне и остале намене. 
Породично становање, које се развијало дуж држа-
вног пута и осталих саобраћајница, задржава се и уна-
пређује. Становање се дефинише заокруживањем у 
ободном делу грађевинског подручја, као и увођењем 
саобраћајнице дуж земљишта железница Србије, чи-
ме је омогућен излазак на јавну површину парцела 
које су у том подручју чија је намена породично ста-
новање.
Породично становање са парцелама које имају ка-
рактер пољопривредних газдинстава заступљено је у 
оквиру зоне и није посебно издвојено јер су парцеле 
са овом наменом присутне на територији целе зоне.
Становање са пословањем ослања се непосредно на 
постојећу радну зону "Радан", са могућношћу да пре-
ђе у пословање, односно радну зону уколико се за 
тим укаже потреба. 
Изражен је линијски центар дуж државног пута дру гог 
реда у чијем се проширењу налазе објекти и површине 
јавне намене, центар месне заједнице, ку лтурни центар, 
полицијска станица, пошта и сл. Ове намене унапређују 
се у складу са условима из Плана. Дуж ове саобраћајнице 
развијају се садржаји комерцијалне намене.
Планским решењем задржавају се постојеће радне зоне, 
омогућава се ревитализација, трансформација и про-
ширење, радног комплекса (Радан) у зону, исто времено 
диференцирајући је од зоне индивидуалног становања. 
Дата је могућност за уситњавање постојећег комплекса 
парцелацијом. 
Mањи привредни објекти на појединачним локаци-
јама у оквиру зоне становања, не смеју угрожа вати 
жи вотну средину и основну намену зоне којој при-
па дају.
Објекти и површине јавне намене: За комплекс на ко-
ме се налази културни центар предвиђена је израда 
Урба нистичког пројекта којим се дефинише простор 
за аутобуску станицу. За дефинисање простора ау то-
бу ске станице неопходна је израда пројекта па рце ла-
ције.
Планиране су нове саобраћајнице које заједно са по-
стојећим формирају мрежу у циљу квалитетнијег 
функционисања простора.
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У источном делу целине налази се железничка пруга 
са заштитним појасом и железничка станица, за коју 
је потребно урадити Урбанистички пројекат у циљу 
уређења простора и дефинисања садржаја потребних 
за њено функционисање.
Остали део целине 1 заузима пољопривредно земљи-
ште. 
ЦЕЛИНА 2, П=31,62 ha.
Обухват: Ова целина обухвата простор ограничен 
са источне стране регулацијом реке Јабланице, са 
северозападне границом Плана, а са југозапада делом 
општинског пута 10 и државног пута IIА реда, 258.
Земљиште: грађевинско и водно земљиште. 
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљени 
су објекти и површине јавне и остале намене. 
Породично становање, које се развијало дуж путних 
пра ваца, задржава се и унапређује. Простор који је по 
по стојећем стању пољопривредно земљиште прена ме-
њује се у становање. За овај простор предвиђена је ра-
зра да планом детаљне регулације. До привођења про-
сто ра намени ово земљиште се користи као пољо при-
вредно.
Између државног пута другог реда и реке Јабланице 
налази се неусловно становање које је затечено и које 
се задржава под посебним условима. 
Пољопривредно – производни комплекс налази се у 
северном делу обухвата. Конкретна намена комплекса 
дефинисаће се разрадом кроз урбанистички пројекат. 
Сточна и кванташка пијаца предвиђене су у делу 
изме ђу реке Шаранице и државног пута IIА реда, 258. 
Увођење зелене и кванташке пијаце олакшаће приступ 
тржишту локалних пољопривредних производа, који 
потичу са малих пољопривредних газдинстава. Пла-
ном је опредељен простор, али се детаљнија разрада 
предвиђа урбанистичким пројектом.
У складу са местом које Печењевце добија Просторним 
планом града Лесковца – општински субцентар- уна-
пређују се постојеће и формирају нове јавне намене: 
објекат здравства – амбуланта задовољава потребе ста-
но вништва те је потребно очувати функционалност 
по  стојећег комплекса на датој локацији, уз могућност 
уна пређења услед организационе трансформације. Де-
финишу се могућности и услови за изградњу обје ката 
со цијалне заштите (у оквиру јавног и приватног вла-
сништва): дечијег вртића, објекта дневног центра са ра-
зноврсним садржајима – клуб пензионера и сл., чиме се 
формира центар у северном делу насеља. 
Комерцијалне делатности и туризам предвиђене су 

на простору између државног пута и реке Јабланице. 
Зеленило се налази у северном делу целине између 
река Шаранице и Јабланице.
Водно земљиште представљају две реке које протичу 
кроз насеље: Шараница и Јабланица. Потребно је пре-
двидети рационално коришћење потенцијала река за 
наводњавање и редовно одржавање корита водо тока. 
ЦЕЛИНА 3, П=59,0 ha.
Обухват: Ова целина ограничена је са севера јужном 
границом целине 2 (насељском саобраћајницом и 
општинским путем 10), са запада границом Плана, са 
југа насељском саобраћајницом, а са истока целинама 
1 и 5, односно зеленилом у целини 5 и десном обалом 
реке Јабланице.
Земљиште: грађевинско, водно и пољопривредно зе-
мљиште. 
У оквиру грађевинског земљишта заступљени су 
обје кти и површине јавне и остале намене.
Основна школа - комплекс основне школе са објектом 
основне школе заузима простор на левој обали ре ке 
Јабланице и задовољава потребе за одвијањем на-
ставе. 
Од осталих намена заступљене су породично ста но-
вање и породично становање са парцелама које има ју 
ка рактер пољопривредних газдинстава. Ова на ме на се 
задржава и унапређује према условима из пла на.
Водно земљиште представљају две реке које протичу 
кроз насеље: Шараница и Јабланица. Потребно је пре-
двидети рационално коришћење потенцијала ре ка за 
наводњавање и редовно одржавање корита водо то ка. 
Пољопривредно земљиште заступљено је у северо-
западном делу целине, као и јужно од општинског 
пута 10, у централном делу стамбеног насеља односно 
ослања се на породично становање са парцелама које 
имају карактер пољопривредних газдинстава.
ЦЕЛИНА 4, П=65,0ha.
Обухват: Обухвата простор у југозападном делу Пла на, 
ограничен је са севера границом целине 3, на југои стоку 
делимично целином 5, са југа и запада гра ни цом Плана. 
Земљиште: грађевинско, водно, пољопривредно и 
шу мско земљиште. 
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљени 
су објекти и површине јавне и остале намене. 
Осим породичног становања са и без елемената пољо-
привредних газдинстава, заступљено је и затечено 
неу словно становање за који се прописују посебни 
усло ви а граничи се са водним земљиштем, односно 
реком Шараницом.
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У обухвату целине налази се ромски део насеља који 
треба уредити увођењем грађевинских парцела и зао-
кружити даље непланско ширење стамбене зоне, на 
ра чун шумског земљишта, те је за овај део предвиђена 
изра да плана детаљне регулације. 
Водно земљиште представља река Шараница. 
Пољопривредно земљиште има улогу у заокруживању 
насељеног места, са циљем заустављања негативне 
те нде нције његовог линијског ширења дуж саобраћа-
јница.
На пољопривредном земљишту одређен je неопходан 
простор за изградњу резервоара, чиме ће се створити 
предуслов за даљу изградњу мреже у насељу и њено 
ширење на нивоу насеља и шире. 
Шумско земљиште потребно је заштитити од даље 
непланске стамбене изградње и повезати у јединствен 
систем, са планираним зеленилом насеља. 
ЦЕЛИНА 5, П=24,67ha.
Обухват: Ова целина налази се у јужном делу обу-
хва та плана, са севера се граничи са целинама 3,4 и 
1, док се јужна граница поклапа са границом Плана. 
Земљиште: грађевинско, водно и пољопривредно. 
Намене: у обухвату грађевинског подручја заступљене 
су објекти и површине јавне и остале намене. 
Спортско рекреативна зона је издвојена као посебна 
намена формирана у виду комплекса као отворен спо-
ртски терен. Комплекс је потребно унапредити што 
се постиже уметањем пратећих садржаја и изгра-
дњом нових објеката.
Поред намене спорт и рекреација издваја се претежна 
намена заштитно зеленило, где се даје могућност за 
изградњу нових спортско-рекреативних објеката. 
Јавно зеленило предвиђено je као заштитна зона изме-
ђу хуманог гробља и становања, као и саобра ћа јних 
површина и водног земљишта, али се даје и могу ћност 
за изградњу нових спортско-рекреативних обје ката. 
Пољопривредно земљиште у овом сектору налази се 
између водног земљишта и границе плана.
Гробље са црквеним комплексом – гробље задово ља-
ва потребе становништва, планира се уређење по вр-
шина. 

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

2.3.1. Основне намене у обухвату Плана
У оквиру подручја плана заступљено је грађевинско, 
водно, пољопривредно и шумско земљиште. 

Грађевинско подручје заузима 162,19ha. 
Водно земљиште заузима 19,00ha или 7,32%од уку пне 
површине плана. У водном земљишту налазе се реке 
Јабланица и Шараница и водно земљиште је обра чунато 
у оквиру грађевинског подручја.
Пољопривредно земљиште заузима 73,28ha или 28,22% 
од укупне површине плана.
Шумско земљиште заузима 17,04ha или 6,56%од 
укупне површине плана.

Табела 5. Биланс површина основних намена

ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА(hа) %

ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ

152,19 58,62

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 19,00 7,32

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ

73,28 28,22

ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ

17,04 6,56

ОБУХВАТ ПЛАНА 259,63 100

2.3.2. Претежне и компатибилне намене
У обухвату плана дефинисана је 

- претежна намена;
- компатибилне и могуће пратеће намене претежној 

намени; 
- намене објеката чија је изградња забрањена у 

оквиру претежне намене. 
Претежна намена је преовлађујућа (основна) намена 
која је дефинисана графичким прилогом бр. 3. План 
на мене површина. 
Компатибилне и могуће пратеће намене намене пре-
тежној намени могу се наћи у оквиру преовла ђу јуће 
намене, под условом да делатност не угрожава прео-
влађујућу намену, јавни интерес и животну средину. 
Компатибилне намене у оквиру претежне намене, 
мо гу бити и 100% заступљене на појединачној грађе-
винској парцели, док се за изградњу примењују пра-
вила уређења и грађења дефинисана за претежну на-
мену.
Намена објеката чија је изградња забрањена су све 
намене чија би делатност угрозила животну средину 
и основну намену.
Дозвољена је трансформација/промена претежне на-
мене плана у допунску (пратећу) намену, без промене 
плана, према табели којом је дат однос претежних и 
пратећих намена (табела 6). 
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Табела 6. Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама

ДОПУНСКА (ПРАТЕЋА) НАМЕНА
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Јавне функције/
образовање, 
здравсво,управа, 
социјална заштита/

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

Зеленило - + + - + + - - - - - -

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

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

Саобраћајни 
објекти

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

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

Становање + + + + + + + + - - - -

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

Привређивање - + - - - + - - + - - -

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

Пољопривредно 
земљиште

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

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

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и 
урбана опрема компатибилни су са свим наменама и 
мо гу се без посебних услова реализовати на свим по-
вр шинама.

2.3.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и 
оста ле намене
У оквиру грађевинског земљишта налазе се површине 
и објекти јавне и остале намене. 
Површина јавне намене представља простор одређен 
планским документом за уређење или изградњу обје-

ката јавне намене или јавних површина за које је пре-
двиђено утврђивање јавног интереса у складу са по-
себним законом.
У површине јане намене спадају образовање, здра-
встве на заштита, социјална заштита, објекти државне 
и градске управе, јавно зелинило, спорт и рекреација, 
објекти и површине саобраћајне, комуналне и остале 
инфраструктуре.
У површине остале намене спадају: становање, радне 
зоне, комерцијалне делатности, верски објекти.

Табела 7. Биланс планираних површина 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (h) ПРОЦЕНАТ (%)

ГРАЂЕВИНСКО 
ПОДРУЧЈЕ

Објекти и 
површине јавне 
намене

Образовање 
0,68 0,26
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ГР
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Објекти и 
површине јавне 
намене

Здравство 0,32 0,12

Дечја и социјална 
заштита

2,1 0,81

Дом културе 0,23 0,09

Управа (месна заједница) 0,22 0,08

Спорт и рекреација 1,0 0,39

Зеленило 5,73 2,21

Саобраћајне површине 44,63 17,19

Гробље 7,91 3,05

Сточна и кванташка 
пијаца

3,4 1,31

65,21 25,51

Објекти и 
површине остале 
намене

Породично становање 79,64 30,67

Становање са 
пословањем

1,38 0,53

Становање под посебним 
условима

1,92 0,74

Комерцијалне делатности 1,72 0,66

Радна зона 12,34 4,75

97 37,36

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 152,19 58,62

ЗЕМЉИШТЕ ВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА

Пољопривредно земљиште 73,28 28,22

Шумско земљиште 17,04 6,56

Водно земљиште 19,0 7,32

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 109,32 42,11

УКУПНО ПГР 259,63 100

2.4. Услови за уређење и изградњу површина и објеката 
јавне намене и саобраћајне и остале инфраструктуре

2.4.1. Површине и објекти јавне намене
2.4.1.1. Општа правила за уређење и изградњу по вр-
шина и објеката јавне намене:

Површине и објекти јавне намене градиће се према сле-
дећим општим и посебним правилима:
Тип објекта зависи од његове функције али он мора би-
ти прилагођен условима локације,
– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом 
обје кта и његовим окружењем;
– У оквиру зона становања могу бити и образовање, 
де чија и социјална заштита, здравство, култура, инфо-
рмисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу 
делатност и не угрожавају непосредно окружење;

– Специјализоване школе или клубови могу бити пра-
теће намене у оквиру спортских и рекреативних цента-
ра;
– По архитектури објекти јавних намена треба да буду 
препознатљиви и уочљивији од објекта других намена;
– Најмања удаљеност објекта јавних потреба до објеката 
на суседним парцелама износи:
– до стамбених објеката, минимално 4,0m;
– до комерцијалних објеката, минимално 4,0m;
– Растојање основног габарита и линије суседне грађе-
винске парцеле износи, на делу бочног дворишта пре-
тежно северне оријентације минимално 2,5m, односно 
на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације 
минимално 5,0m;
– На парцелама се дозвољава изградња нових, доградња 
постојећих, а у свим сегментима фазна изградња;
– Паркирање и гаражирање возила, за редовне кори-
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снике, се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели 
изван површине јавног пута, а за посетиоце на посебном 
паркингу, на парцели објекта или у њеној близини;
– Величина објекта мора бити у складу са важећим про-
писима и нормативима за одговарајуће јавне делатности, 
која ће се обављати у објекту;
– Спратност и тип објеката зависи од његове функције и 
мора бити прилагођен условима локације;
- Јавни објекти ће се градити на планираним локацијама, 
у оквиру центра насеља и стамбеним зонама;
– Доградња постојећих објеката вршиће се на основу 
овог плана а изградња нових објеката или комплекс за-
хтева даљу планску разраду (план детаљне регулације 
или урбанистички пројекат;
– Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, 
али он мора бити прилагођен условима локације;
– Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом 
објекта и његовим окружењем;
– Уколико су поједине функције ових делатности у 
објектима градитељског наслеђа или амбијенаталних 
целина, морају задовољавати услове надлежне службе 
заштите.

2.4.1.2. Посебна правила за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене: 

Основно образовање
Основна школа - Школски комплекс се задржава на по-
стојећој локацији. Пешачки прилаз комплексу је са са-
обраћајнице дуж реке Јабланице, док је колски прилаз 
са саобраћајнице са југозападне стране.
Према структури школског земљишта комплекс осно-
вне школе је комплетан школски објекат имајући у 
виду да садржи: школску зграду, школско двориште, ве-
жбалиште – школске терене и школски врт.
Комплекс основне школе са објектом основне школе 
задовољава потребе за одвијањем наставе. Дозвољена је 
санација и реконструкција објекта. Могућа је доградња 
објекта у оквиру предвиђених параметара у циљу 
изградње садржаја који ће допринети квалитету наставе 
у складу са Правилником о нормативима школског про-
стора, опреме и наставних средстава за основну школу. 
Нормативи који се примењују при реконструкцији и 
доградњи објеката на комплексу:
Максимална спратност објекта: три надземне етаже

Школски простор 
Учионички простор.......................2,0m2/уч.
Школски простор...........................8,0m2/уч.
Школско двориште........................20,0 – 25.0m2/уч.
Ограђивање школског комплекса - транспарентном 
оградом висине 1,40m са капијом (контролисани улаз);

Здравствена заштита
У области здравствене заштите је објекат примарне 
здравствене заштите –здравствена станица. Комплекс 
је површине 32,2а и директно је ослоњен на државни 
пут II реда. Здравствена станица задовољава потребе 
становништва, тако да није потребна изградња нове. 
Дозвољена је санација и реконструкција објекта. Могућа 
је доградња објекта у оквиру предвиђених параметара у 
циљу изградње садржаја који ће допринети квалитету 
здравствене заштите у складу са важећим правилима у 
области здравства. 
Нормативи који се примењују при реконструкцији и 
доградњи објеката на комплексу:
Максимална спратност објекта: две надземне етаже
Површина објекта .......................0,06 – 0,09m2/ст.
Површина комплекса.....................0,4 – 0,6m2/ст.
Ограђивање комплекса - транспарентном оградом 
висине 1,40m са капијом (контролисани улаз);

Социјална заштита
Објекти социјалне заштите не постоје, тако да је по тре-
бно обезбедити недостајући простор за ову намену.
Просторна дистрибуција објеката социјалне заштите 
може се реализовати на свим просторима на којима је 
њихова функција компатибилна претежним планираним 
наменама (становање, јавне службе).
Приоритети у побољшању услуга социјалне заштите су 
у областима унапређења положаја старих, особа са по-
себним потребама и деце и младих.

Домови за смештај старих лица 
Максимална спратност објекта: две надземне етаже
Потребну величину нових комплекса и објеката одре-
дити применом следећех норматива: Површина објекта 
............................................................20,0m2/ст.
Површина комплекса......................40,0 – 50,0m2/ст.
У оквиру комплекса предвидети простор за зеленило 
у декоративној, заштитној и рекреативној функцији; 
у оквиру комплекса предвидети простор за седење и 
одмор (у засени-надстрешнице или на сунцу-клупе за 
се дење).
Социјално категорисани тип становања (станови за 
тра јно расељене, за лица са посебним потребама, си-
гурне куће, и др.) подразумева побољшање квалитета 
животних услова посебних категорија становника. 
Станови за овакве потребе се могу реализовати на основу 
посебних програма локалне заједнице и републике у 
свим зонама становања. У складу са принципима одр-
живог развоја, програм развоја социјалног стано ва ња 
треба организовати и као инструмент за по дстицање 
економског развоја подручја, уз поштовање права сва-
ког грађанина на квалитетно становање.



Страна 207 — Број 2SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA16. фебруар 2017.

Ограђивање комплекса - живом зеленом оградом или се 
не ограђује.

Дечја заштита
Потребна величину комплекса и објекта одредити 
применом следећех норматива: 
- Површина комплекса ........................25,0-30,0 m2 по 
кориснику; 
- Површина објекта ..............................8,0–10,0 m2 по 
кориснику; 
- потребна површина припадајућих отворених простора 
ван објекта мин 10 m2 по кориснику 
(од чега најмање 3,0 m2 по кориснику, би требaло да 
буду травнате површине); 
Максимална дозвољена спратност је једна, изузетно две 
надземне етаже; 
Ограђивање комплекса - транспарентном оградом ви-
сине 1,40m са капијом (контролисани улаз).

Култура
Комплекс Дома културе "Тихомир Ракић-Вељко" је у 
функцији и центар је културних дешавања. Ослања се 
на државни пут; објекат је спратности две надземне 
етаже.
Дозвољена је реконструкција и доградња постојећег 
Дома културе и изградња нових објеката у области ку-
лтуре, по нормативу 21,0 m2/ст. 
У циљу подизања нивоа у области културе и равно-
мерне расподеле дешавања и објеката, планира се 
изгра дња специјализованих институција културе, пре 
све га у општинским субцентрима, према следећим но-
рма ти вима: 
- за библиотеке: 30,0-35,0 m2/1000 ст; 
- за позоришта: 5 седишта/1000 ст;
- за биоскопе: 20-25 седишта/1000 ст. 
Потребна површина објекта, одређује се према 
нормативу: 
за позоришта 8,0 m2 а за биоскопе 4,0 m2 по седишту.
Месна канцеларија, као део Градске управе за опште 
послове града Лесковца, је у објекту спратности две 
надземне етаже. Дозвољена је санација и реконструкција 
објекта.
Администрација и управа
У области државних институција је одељење Полицијске 
управе Лесковац (МУП-а Републике Србије), чији је 
комплекс уз државни пут, јужно од комплекса "Радана".
Јединица поштанске мреже (ЈП ПТТ саобраћаја "Срби-
ја"), задовољава потребе локалног становништва.
Дозвољена је санација и реконструкција, као и доградња 
постојећих објеката у складу са правилима за ову врсту 
објеката.

Спорт и рекреација 
Спортско рекреативна зона је издвојена као посебна 
наме на формирана у виду комплекса као отворен спо-
ртски терен у сектору 5. Комплекс је потребно уна-
предити што се постиже уметањем пратећих садржа-
ја и изградњом нових објеката. Постојеће спортско-
рекреативне површине и дечија игралишта у оквиру 
школског комплекса се задржавају и не дозвољава се 
њихова пренамена у друге намене 
У сектору 5 поред намене спорт и рекреација издваја 
се претежна намена заштитно зеленило, где се даје 
могућност за изградњу нових спортско-рекреативних 
објеката. 
Поред дефинисане спортско рекреативне зоне, у пла-
нском периоду треба активности усмерити ка реко-
нструкцији постојећих капацитета и у осталим зонама 
где је ова намена дозвољена као компатибилна. 
Код изградње нових спортских објеката тежити отворе-
ном типу, са минималним захтевима у погледу одржа-
вања: рукомет, фудбал, мали фудбал, кошарка, одбојка, 
тенис, трим стазе, бициклистичке стазе и сл.; У циљу 
оплемењавања мреже спортских објеката, даје се и мо-
гућност формирања комплекса мањих аква-паркова, 
где је обавезна разрада комплекса Урбанистичким про-
је ктом или Планом детаљне регулације у случају када 
локална самоуправа треба да прибави грађевинско 
земљиште у своје власништво.
Дозвољава се изградња нових објеката, као и доградња, 
надградња, реконструкција, адаптација, употпуњавање 
потребним спортским садржајима отвореним или 
затвореним спортским објектима у оквиру спорта као 
пратеће намене. На локацијама предвиђеним за спо-
ртске комплексе или објекте не дозвољава се при-
времена изградња објеката друге намене која није у 
функцији спорта. На постојећим спортско-рекре ати-
вним површинама дозвољава се изградња пратећих 
са држаја свлачионице, купатило, умиваоници, тоалет, 
спра варница, кабинет особља, амбуланта, сауна, про-
сто рије за терапије, мултимедијални простор, мага-
цин, радионице, гаража, котларница, угоститељски 
про  стор, отворених и наткривених трибина, угости те-
љских објеката, објеката за обављање сродних дела-
тно  сти, у зависности од потреба потенцијалних ко ри-
сни ка. Спортски комплекси могу се формирати реви-
та ли зацијом постојећих уз доградњу нових са држаја; 
уколико се укаже потреба, могу се градити и као 
потпуно нови садржаји у јавном или приватном вла-
сни штву (фитнес клубови, тениски терени, куглане, 
базени и др), а могуће је спортске терене рализовати 
у оквиру других намена- најчешће у оквиру зелених 
по вршина, затим комерцијалних зона, радних зона и 
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зона становања. Спортско-рекреативне центре могу 
осни вати правна или физичка лица, а имају јавни или 
селективни (клупски) режим коришћења. Ове јединице 
могу се комбиновати са свим врстама намена и објеката.
Недостатак бављења другим спортовима може бити 
отклоњена уметањем нових садржаја у постојећи ко-
мплекс уколико су сродни, нпр атлетика, док се изу зетно 
специјализовани објекти попут базена, гимна стичке 
дворане или отворених терена, могући уз обавезну 
изра ду Урбанистичког пројекта. 
Обавезна је разрада спортских центара према следећим 
условима: 
Изградњу нових, доградњу постојећих недостајућим 
садржајима и унапређење вршити према општим пра-
ви ли ма и нормативима: 

- макс. индекс заузетости објектима је 30% (у заузе-
тост земљишта се не урачунавају партерни објекти: 
спо ртски терени и игралишта);

- макс. спратност је две надземне етаже, а хала ви-
сине 12,0m; 

- објекат се поставља на грађевинску линију одређену 
графичким прилогом План регулације и нивелације;
Комплекс се ограђује живом зеленом или транспаретном 
оградом висине до 1,40m.

Зеленило
У насељеном месту доминира породично становање са 
великом површином парцеле, тако да је индивидуални 
врт са корисним вртним делом (повртњак и, воћњак и 
сл) и декоративним елементима (предврт, место за се-
дење, цветне леје, декоративна вегетације) обавезни 
део окућнице. Што се тиче параметра који указују на 
квантитативно стање зеленила, ниво озелењености се 
односи на процентуално учешће зеленила у Печењевцу 
је 5,7% у оквиру грађевинског подручја и око 2 % за 
цело подручје ПГР-а. Према препорученом стандарду за 
мања насељена места требало би да је 7-10%. Међутим, 
с обзиром на велику површину под пољопривредним 
културама и поред очуваног природног предела у 
околини, ниво озелењености се може посматрати као 
задовољавајућ. 
Планирано је обавезно задржавање сквера (јавне зелене 
површине мање од 1hа) у целини 2 - на КП бр. 2700/1 на 
око 3,6 а који се даље уређује и повезује са линијским 
зеленилом уз државни пут и уз корито реке Јабланице. 
На скверу се налази спомен обележје и зеленило је 
меморијалног карактера. У истој целини планира се 
јавно зеленило на ушћу реке Шаранице и Јабланице у 
површини од 1,3 hа. Основна функција је рекреативна, 
јер је локација са великим потенцијалом. Постоји још 
један планирани сквер на КП бр. 2610 и делу 2609 са 

површином од око 2 ара који је погодан само за отворен 
простор са ниском вегетацијом.
Поред ове јавно зеленило је планирано у сектору 4 на 
три издвојене целине уз водене токове као скверови, 
који се уређују као отворене површине са могућношћу 
декоративног уређења. Основна фукција им је естетска, 
али и заштитна, као тампон између становања и друге 
намене. Осим садње одговарајуће вегетације (средње 
високог дрвећа, жбуња и травњака), постављање клупа 
за седење и другог мобилијара и формирање стаза од 
тврдог застора нису могуће друге интервенције.
Јавно зеленило је предвиђено у сектору 5 као буфер зона 
између хуманог гробља и становања, као и саобраћајних 
површина и водног земљишта. Главна функција је ре-
креативна, али и заштитна - смањење неповољних 
услова микросредине, ублажавање доминантних ветро-
ва, заштиту од повећане радијационе температуре, сма-
њење загађења. Дозвољено је уметање нових садр жаја, 
као допунских активности, које се односе на спорт, 
рекреацију и туризам, или даље уређење парка у смислу 
формирање платоа и стаза.
По питању својине над земљиштем, без обзира на то 
што се ради о површинама од јавног значаја -зеле ни-
ло специјалне намене, може бити приватне и држа вне 
својине, са обавезним поштовањем планиране наме-
не површина са правилима уређења и грађења. Мо-
гуће је даље одвијање пољопривредне производње до 
реализације, мада су ливада и пашњак сасвим при-
хватљива решења у заштитним појасевима, уз нео пхо-
дно прогушћавање вегетацијом по ободима. 

2.4.2. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Планирана саобраћајна мрежа је у већем делу насеља 
усклађена са већ реализованим улицама. Главна насе-
љска улица се поклапа са правцем пружања државног 
пута IIА реда 158 Мала Крсна – Велика Плана – 
Баточина - Јагодина - Ћуприја - Ражањ - Алексинац - 
Ниш - Дољевац – Лесковац - Владичин Хан - Врање – Бу-
јановац – државна граница са Македонијом, задржава се 
по стојећа геометрија улице. Ширина коловоза се креће 
од 6,5m-7,0m, обострано се планирају бициклистичке 
траке ширине 1,5m и тротоари променљиве ширине 
од 1,5-2,5m. Решење примарне саобраћајне мреже се 
углавном није мењало, уз додатно унапређење као и 
фо рмирањем нових саобраћајница уз максимално по-
штовање катастарског стања. Нова саобраћајна мрежа 
се формира у планираној индустријској зони. За део 
насеља које је формирано у контактној зони, де лом и 
на железничком земљишту, формирана је стамбена 
ули ца на земљишту Железница Србије, па се задржава 
овим планом као једино могуће решење за прилаз 
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стамбеним објектима. На целом простору плана на 
секундарној уличној мрежи зависно од просторних 
могућности формиране су стамбене улице ширина од 
5,0m, изузетно 4,0m и 3,5m у појединим деловима, за 
одвијање једносмерног саобраћаја. Аутобуска стаја-
лишта формирана су у централном делу насеља уз 
државни пут и биће у функцији до изградње аутобуске 
станице. Аутобуска станица се планира на парцели дома 
културе, са издвајањем дела за функционисање дома и 
његове активности, а преостали део би се користио за 
лоцирање аутобуске станице са станичним објектом. У 
југоисточном делу плана постоји железничка станица 
за путнички и теретни саобраћај. Просторни услови 
дозвољавају доградњу и модернизацију објеката и пру-
жне инфраструктуре. Елементи хоризонталне регу ла-
ције су дати у графичком прилогу, координатама осови-
нских тачака и попречним профилима, са одре ђеним 
корекцијама у габаритима сопствених катастарских 
парцела уређењем саобраћајних и пешачких простора. 
За паркирање возила за сопствене потребе власници 
породичних и стамбених објеката свих врста по правилу 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, 
изван површине јавног пута -1 паркинг/гаражно место 
на један стан. Власници осталих објеката обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели изван по-
вршине јавног пута према следећим новмативима: 
1) Здравствене, образовне, пословне, банке и адми-
нистративни објекти -1 паркинг место на 70,0m2 кори-
сног простора; 
2) Пошта -1 паркинг место на 150,0m2 корисног про-
стора; 
3) Трговине на мало -1 паркинг место на 100,0m2 кори-
сног простора; 
4) Угоститељски објекти -1 паркинг место на 8 столица; 
5) Хотелијерска установа -1 паркинг место на 70,0m2 
корисног простора; 
6) Позориште/биоскоп -1 паркинг место на 30 гледалаца;
7) Спортска хала -1 паркинг место на 40 гледалаца, 
2 паркинг места за сваки терен или игралиште и (за 
посетиоце) 2 паркинг места на сваких 200,0m2 објекта; 
8) Производни, магацински и индустријски објекти -1 
паркинг место на 200,0m2 корисног простора. 
Планом се не резервише простор за изградњу бензи-
нских станица, обзиром да у јужном делу плана постоји 
изграђена бензинска станица, али се оставља могућност 
изградње у оквиру пословних и радних комплекса и 
објеката. 
Нивелационо решење изведених улица се задржава или 
се врше незнатне корекције на нивелетама. Код израде 
нивелационог решења нових улица поштовати нивелете 
реализованих улица. Новопланиране улице реализовати 
са падовима који не би требало да буду испод 0,5% 

(изузетно 0,3%), са одвођењем атмосферских вода у 
кана лизацију, односно у зелене површине свуда где је то 
могуће. Максимални подужни падови за овај простор 
су 4% који се могу појавити на прилазу мостовима.
Постојеће инсталације на улицама које се поклапају 
са трасама државних путева се задржавају, а нове се 
планирају на простору тротоара и бициклистичких 
стаза. При евентуалном укрштању морају се постављати 
у заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 
1.35м рачунајући од најниже коте коловоза до горње 
ивице заштитних цеви.
Услови за изградњу бициклистичких и пешачких трака
Предвидети адекватну – стандардима утврђену грађеви-
нску конструкцију.
Размотрити и пројектно разрешити све аспекте кори-
шћења и несметаног приступа бициклистичкој и пеша-
чкој стази од стране инвалидних-хендикепираних осо-
ба.
Потребно је урадиту саобраћајну анализу постојећег и 
перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја 
и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утвр-
ђивања постојећих и перспективних, прелаза на којима 
је потребно обезбедити позивне пешачке сема форе, или 
упозоравајућу светлосну сигнализацију.
Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стајали-
шта 
Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на посто-
јећим стационажама и реконструишу се применом сле-
де ћих услова:
Почетак односно крај аутобуског стајалишта мора да 
буде удаљен мин 20,00m од почетка односно краја ле-
пеза прикључног пута у зони раскрсница. До изградње 
аутобуске станице 
уређење аутобуских стајалишта у непоредној близи ни, 
локације будуће аутобуске станице, се могу реконстру-
исати.
Дужина прегледности на деоницама предметног пута 
на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора 
бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у 
најнеповољнијим временским условима (снег на путу) 
за рачунску брзину кретања возила од 50,00km/h.
Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред ја-
вног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у 
смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стра-
не пута и тада подужно растојање два наспрамна ауто-
буска стајалишта (од краја левог до почетка десног) 
мора износити мин 30,00m.
Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред пре-
дме тног пута мора износити 3,50m, изузетно 2,50м, 
где теренски услови и окружење захтевају знатна 
инвестициона улагања за рачишћавање терена. 
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Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 
13,00m за један аутобус, односно 26,00m за два аутобуса.
Попречни пад коловоза аутобуског стајалишта мора би-
ти мин 2% од ивице коловоза пута.
Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора 
бити једнаке носивости као и коловозна конструкција 
предметног пута. Коловозну конструкцију димензио-
нисати за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од 
најмање 11,50t на осовини).
Постојеће инсталације на улицама које се поклапају 
са трасама државних путева се задржавају, а нове се 
планирају на простору тротоара и бициклистичких 
стаза. При евентуалном укрштању морају се постављати 
у заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 
1.35м рачунајући од најниже коте коловоза до горње 
ивице заштитних цеви.

Услови за изградњу бициклистичких и пешачких трака
Предвидети адекватну – стандардима утврђену грађе-
винску конструкцију.
Размотрити и пројектно разрешити све аспекте кори-
шћења и несметаног приступа бициклистичкој и 
пешачкој стази од стране инвалидних-хендикепираних 
особа.
Потребно је урадиту саобраћајну анализу постојећег и 
перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја 
и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утвр-
ђивања постојећих и перспективних, прелаза на којима 
је потребно обезбедити позивне пешачке сема форе, или 
упозоравајућу светлосну сигнализацију.

Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стаја-
лишта 
Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на посто-
јећим стационажама и реконструишу се применом сле-
де ћих услова:
Почетак односно крај аутобуског стајалишта мора да 
буде удаљен мин 20,00m од почетка односно краја лепе-
за прикључног пута у зони раскрсница. До изградње 
аутобуске станице уређење аутобуских стајалишта у 
непо редној близини, локације будуће аутобуске стани-
це, се могу реконструисати.
Дужина прегледности на деоницама предметног пута 
на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора 
бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у 
најнеповољнијим временским условима (снег на путу) 
за рачунску брзину кретања возила од 50,00km/h.
Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред ја-
вног пута пројектују се и граде тако да се гледајући 
у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве 
стра не пута и тада подужно растојање два наспрамна 

аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) 
мора износити мин 30,00m.
Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред пре-
дме тног пута мора износити 3,50m, изузетно 2,50 m, где 
теренски услови и окружење захтевају знатна инвести-
циона улагања за рачишћавање терена. 
Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 
13,00m за један аутобус, односно 26,00m за два аутобуса.
Попречни пад коловоза аутобуског стајалишта мора 
бити мин 2% од ивице коловоза пута.
Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора 
бити једнаке носивости као и коловозна конструкција 
предметног пута. Коловозну конструкцију димензио-
нисати за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од 
најмање 11,50t на осовини).

Правила уређења и грађења железничке инфрaстру-
ктуре 
Цевоводи (водоводи и канализација), електричне, те-
ле фо нске линије, подземни каблови и друге сли чне 
инсталације и уређаји могу се укрштати са железни-
чком пругом тако да се поставе кроз труп пруге испод 
колосека на најмањој дубини 1,8 метара, мерено од 
горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви, 
односно изводити паралелно са железничком пругом 
ван железничког подручја под условом да се њиховим 
постављањем, извођењем и коришћењем не угрожава 
безбедност железничког саобраћаја. При изради 
техни чке документације за изградњу ових објеката, 
као и осталих објеката у заштитном пружном појасу , 
инвести тор је у обавези да се обрати управљачу пруге за 
услове и сагласност. Железничким земљиштем управља 
ЈП "Железнице Србије" и не може се отуђити без 
сагласности железнице. У заштитном пружном појасу 
не могу се градити зграде, постављати постројења и 
уређаји и градити објекти на удаљености мањој од 
25,0m, рачунајући од осе крајњег колосека.

2.4.3. Водопривредна инфраструктура
Водовод-снабдевање водом 
Имајући у виду постојеће стање планира се:
Изградња примарног цевовода профила Ø300 mm поред 
државног пута II А реда број 158.
Изградња резервоара запремине 500 m3 на делу КП бр. 
2143 КО Печењевце. Овај резервоар планиран је на коти 
263 mnm и има улогу да регулише притисак у мрежи за 
Печењевце и насеља северно од њега. 
Изградња довода од планираног цевовода профила 
Ø300 mm до планираног резервоара. Овај цевовод је 
профила Ø280 mm.
Изградња дистрибутивне секундарне водоводне мреже 
у самом Печењевцу.
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Такође планирано је повезивање насеља Чекмин као и 
насеља Брејановце и Чифлук Разгојнски из Печењевца 
цевоводима профила не мањег од Ø150 mm.
Положаји свих планираних објеката водовода дати су у 
графичком прилогу.
Правила грађења
Минимална дубина укопавања цевовода је 1,0 m ради 
заштите од мраза. 
Притисак у мрежи мора бити у границама минималних 
и максималних прописаних притисака.
На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих 
објеката осим објеката водоснабдевања.
Димензије планираних водовода одредити на основу 
хидрауличког прорачуна узимајући у обзир потребну 
количину воде за гашење пожара у насељу у складу са 
Правилником о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу. 
Према Правилнику о техничким нормативима за спо-
љашњу и унутрашњу хидрантску мрежу дозвољено 
одсто јање између хидраната износи највише 80,0 m. 
Пре поручује се постављање хидраната у близини ра-
скр сница саобраћајница као и уградња надземних хи-
дра ната.
Избор врста цеви одредиће се техно-економском анали-
зом у складу са важећим санитарним прописима. Не 
препоручује се употреба салонитних цеви.
На местима скретања цевовода предвидети анкерне 
бло кове. 
На деоницама цевовода са већим падом предвидети 
стаби лизацију цевовода бетонским анкерима за које ће 
се цевовод фиксирати.
При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна 
о међусобном како вертикалном тако и хоризонталном 
одстојању појединих инсталација.
Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водово-
да и канализације у нивоу је минимум 1,5 m, ако је 
пречник водовода мањи од Ø200 mm или минимум 3,0 
m, ако је пречник водовода већи или једнак Ø200 mm.  
Код укрштања водовода и канализације међусобно 
одстојање обезбедити минимум 0,4 m у случају да је 
водовод изнад канализације.
Новопројектоване стамбене објекте прикључити на 
планирану водоводну мрежу.
Техничке услове и начин прикључења новопројектова-
них водоводних линија као и прикључење појединих 
објеката одређује надлежна комунална организација.
Све инфраструктурне мреже морају се међусобно 
ускладити и штитити једна од друге.

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских 
вода
Имајући у виду постојеће стање на подручју Плана, 

потребе корисника и конфуигурацију терена, планира 
се градња канализационе мреже сепаратног система у 
већем делу насеља, где год је то могуће. Постројење за 
пречишћавање отпадних вода, које се налази у близини 
ушћа реке Јабланице у Јужну Мораву, није у обухвату 
Плана. Постројење за пречишћавање атмосферских 
вода, пре њеног упуштања у реципијент реку Јабланицу, 
лоцирано је на КП бр. 2737 КО Печењевце која је на 
левој обали Јабланице у близини ушћа реке Шаранице. 
На канализациону мрежу Печењевца повезаће се кана-
лизација насеља Чекмин.
Имајући у виду конфигурацију терена планиране су и 
две црпне станице за препумпавање комуналних отпа-
дних вода.
Траса канализационе мреже дата је у графичком при-
логу.
Правила грађења 
Димензије планиране канализације за одвођење отпа-
дних и атмосферских вода одредити на основу хидрау-
личког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи 
пречник од Ø250 mm, усвојити пречник цеви Ø250 mm 
који је минимални. 
Канализациона мрежа у насељу води се у осовини сао-
браћајница.
Минимална дубина укопавања канализације треба да је 
таква да она може да прихвати отпадне воде из објеката 
који се прикључују на њу.
За исправно функционисање канализације предвидети 
довољан број ревизионих окана, и водити рачуна о ми-
ни малним и максималним падовима.
Падове усвојити тако да новопројектована канализација 
буде прикључена на постојећу канализацију.
Одстојање канализације од објеката при гравитационом 
одводу је минимум 3,0m.
Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности 
од статичких и динамичких утицаја, слегања терена, 
агресивности околног земљишта и других техно-
економских параметара.
Квалитет вода које се смеју испуштати у канализациони 
систем дефинисан је Правилником о МДК.
Техничке услове и начин прикључења новопројектоване 
канализације као и прикључење појединих објеката 
одређује надлежна комунална организација.

2.4.4. Енергетска инфраструктура
2.4.4.1. Електроенергетска инфраструктура

Правила уређења
На простору обухвата плана планирана је изградња 
нових трафо станица ТС 10/0.4 кV и то:

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

Изградња нових трафо станица одговарајућег типа, за 
потребе прикључења производних и привредних обје-
ката, као и за прикључење различитих типова обје-
ката који се буду дефинисали на просторима где је 
спровођење предвиђено урбанистичким пројектом, на 
ЕЕДС или повећање снаге на постојећим комплексима, 
дозвољена је и на самом комплексу тј. на земљишту 
остале намене. Повезивање новопланираних трафо ста-
ница на ЕЕДС, биће изведено одговарајућим подземним 
кабловским водовима, положеним у јавним површинама 
тј. тротоарским површинама саобраћајница, а места 
прикључења биће дефинисана техничким условима 
дистрибутивног предузећа.
Електроенергетска мрежа
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће 
количине ел.енергије, напонског преноса 10/0,4 kV, 
поставити у центар потрошње. ТС градити као МБТС, 
КБТС или зидане у централним зонама насеља. ТС 
гра дити на прописаним растојањима од постојећих и 
планираних објеката. ТС се могу градити и унутар обје-
кта као посебне просторије. ТС по правилу градити на 
сопственим парцелама, деловима парцела на којима 
се граде производни објекти, а које ће служити за на-
пајање електричном енергијом оваквих објеката, зеле-
ним површинама или на парцелама ЗЈН. Планирану 
10kV мрежу у централним зонама насеља градити по-
дземно. У рубним зонама насеља мрежу градити ва-
зду шно на бетонским стубовима. Мрежу по правилу 
гра ди ти на сопственим парцелама или на парцелама 
ЗЈН. Нисконапонску мрежу градити ваздушно на бето-
нским стубовима и самоносивим кабловским сно пом 
(СКС). Кућни прикључак извести СКС-ом по важе ћим 
законским и техничким прописима. Јавну расвету по-
ста вити на постојеће бетонске стубове или независне 
сту бове који се користе искључиво за свети љке јавне 
ра свете.
ЈР примарних саобраћајница мора бити на вишим сту-
бовима, а детаље као што су број стубова, светиљки, вр-
сту светиљки и др. одредити главним пројектом у скла ду 
са условима надлежног Српског комитета за осве тљење. 
Заштиту од атмосферског пражњења изве сти класичним 
громобранским инсталацијама према ва же ћим законским 
прописима.
Изградња објеката електроенергетске инфраструктуре 
као и саме линијске инфраструктуре дозвољена је на 
простору између регулационе и грађевинске линије.

Услови за изградњу електроенергетске мреже
Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу 
са главним пројектом према важећим законским про-
писима.

Услови за изградњу Трафостанице 10/0,4кV
ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Пра-
вилника о техничким нормативима за заштиту електро-
енергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист 
СФРЈ'',бр.74/90) ;
ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV;
Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно 
што ближе тежишту оптерећења;
Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет 
водова што једноставнији;
обезбедити лак приступ ТС (приступни пут – чврста 
подлога);
ТС мора имати што мањи утицај на животну средину 
(бука).
Услови за подземну електромрежу

• дубина рова за полагање електрокаблова је мини-
ма лно 0,80m;

• ел.мрежу полагати на минималном растојању 
од 0,30m од темеља објеката; по могућности мрежу 
полагати у простору зелених површина;

• укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, 
ван насеља, врши се полагањем кабловског вода у бе-
тонски ров или бетонску односно пластичну цев уву-
чену у хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег 
одржавања вода.

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

• међусобни размак електоенергетских каблова у 
истом рову одредити на основу струјног оптерећења, а 
ми ни мално растојање је 0,07m код паралелног вођења и 
минимално 0,2m код укрштања. Обезбедити кабловске 
водове од међусобног контаката како код паралелног 
вођења тако и код укрштања;

• код паралелног вођења електро и телекому ника-
ционих каблова минимално растојање је 0,50m за кабло-
ве напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 
35kV.

• растојање приликом укрштања са телекому ника-
ционим кабловима не сме бити мање од 0,50m; укршта-
ње са телекомуникационим каблом у насељу је под 
минималним углом од 30° по могућству што ближе 90°, 
а ван насеља минимални угао од 45°. По пра вилу еле-
ктроенергетски кабл се полаже испод телекому ника-
ционог кабла. 

• није дозвољено паралелно полагање електроене-
ргетског кабла испод или изнад водоводних и канали-
зационих цеви.
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• хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви је минимално 0,50m за 
каблове 10kV, односно 0,40m за остале каблове.

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

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

• није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни 
изнад ни испод гасоводних цеви.

• размак између ел.каблова и гасовода при укрштању 
и паралелном вођењу у насељеним местима је мини-
мално 0,80m, а изван насеља 1,20m. У ситуацијама када 
су просторни услови неадекватни ел.кабл се мора пола-
гати у заштитној цеви на минималном растојању 0,30m, 
дужина цеви мора бити најмање 2,00m са обе стране 
укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Услови за надземну електромрежу
• НН самоносиви кабловски склоп постављати на 

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

• није дозвољено полагање нисконапонских и само-
носивих кабловских снопова у земљу или у малтер,

• само у изузетним случајевима могу се водити во-
дови преко или у близини објеката за стални боравак 
љу ди (вођење водова преко објекта је и када се вод нала-
зи на 3,0m од објекта (10kV) или 5,0m од објекта (на пон 
већи од 10kV),

• када се водови воде изнад објеката неопходно је по-
ја чање изолације, а за објекте где се задржава већи број 
људи потребна је и механички појачана изолација,

• није дозвољено постављање зидних конзола или 
кро вних конзола и носача водова на стамбеним зградама 
преко којих прелазе ВН надземни водови,

• није дозвољено водити надземне водове изнад обје-
ката у којима се налазе лакозапаљиви материјали, на 
пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна 
удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m а 
изно си најмање 15,0m,

• одређивање сигурносних удаљености и висина од 
објеката, као и укрштање електроенергетских водова 
међу собно и са другим инсталацијама врши се у складу 
са Правилником о техничкоим нормативима за изградњу 
надземних и електроенергетских водова напона од 1kV 
до 400kV (''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88; "Службени лист 
СРЈ" бр. 18/1992), и

• заштиту од атмосферског пражњења извести кла-
сичним громобранским инсталацијама у облику фара-
дејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или 
штапним хватаљкама са раним стартовањем, у складу 
са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења (''Сл.лист СРЈ'', 
бр.11/96).
Услови за прикључење објекта на електроенергетску 
мрежу
- сваки објекат се напаја само преко једног прикључка, 
изузетно за двојни објекат када се уз сагласност ЕД 
могу одобрити два прикључка,
- прикључак служи за напајање само једног објекта; ако 
се преко једног огранка НН мреже напаја више објеката 
онда се огранак третира као мрежа,
- за прикључке се користе самоносиви кабловски сно-
пови,
- димензионисање приључка се врши на основу очеки-
ваног максималног једновременог оптерећења, начина 
извођења мреже, конструкције и облика објекта, поло-
жаја објекта у односу на НН мрежу, стуб НН вода је 
место прикључења (изузетно конзола или кровни но-
сач),
- минимални распон од стуба НН до објекта који се 
прикључује СКС-ом је 30,0m, за веће распоне планирати 
помоћни стуб.

2.4.4.2. Топлификација
Не предвиђа се централизовано напајање корисника то-
плотном енергијом у обухвату Плана.

2.4.4.3. Гасификација
На територији Плана генералне регулације није плани-
рана изградња гасовода и гасоводних објеката.

2.4.5. Обновљиви извори енергије
Даје се могућност изградње и коришћења обновљивих 
извора енергије и то за сопствене или за комерцијалне 
потребе (енергија се предаје електромрежи). 
Постављање соларних панела (топлотних колектора и 
фотонапонских модула) на постојећим и планираним 
обје ктима донело би значајне уштеде у енергетској по-
тро шњи. Соларни панели могу се постављати на кро-
во вима стамбених, пословних и производних обје ката, 
на слободним површинама унутар комплекса, на по-
љопривредном и шумском земљишту. Такође се пре-
поручује и што већа употреба изолационих елемената 
при ликом изградње објеката ради смањења потрошње 
и повећања енергетске ефикасности.
2.4.6. Телекомуникациона инфраструктура
Правила уређења
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Телекомуникациона мрежа на простору обухвата Плана 
је највећим делом изведена као кабловска. 
Правила грађења

2.4.6.1.  Комуникациони системи
ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. 
Минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80m. 
ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред 
тротоара или у тротоару на минималном одстојању од 
регулационе линије 0,50m. Код укрштања са другим 
инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а 
угао укрштања мора бити 90º. Код паралелног вођења 
са електроенергетским кабловима напона 1 kV, 10 kV 
и 20 kV минимално одстојање мора бити 0,50m. Код 
паралелног вођења са електроенергетским кабловима 
напона 35 kV минимално одстојање мора бити 1,00m. 
Код укрштања са електроенергетским кабловима ми-
ни ма лно вертикално растојање је 0,50m изнад; угао 
укр штања мора бити што ближи 90º а минимално 
30º; у случају да не могу да се задовоље ови услови 
телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев 
са размаком не мањим од 0,30m. Код паралелног вођења 
са водоводом, канализацијом, гасоводом минимално 
растојање мора бити 1,00 m, а код укрштања минимално 
растојање је 0,50m, а угао укрштања што ближи 90º. ТТ 
каблове који служе искључиво електродистрибуцији, 
водити у истом рову на растојању који се прорачуном 
покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20m.
У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у 
оба тротоара (у оквиру регулације), предвиђа се пола-
гање бакарних и/или оптичких каблова, а прелази 
саобраћајница предвиђају се код сваке раскрснице, 
односно прикључка пута и на сваких 100,00m, на пра-
вцу саобраћајнице без укрштања. Уколико је планом 
предвиђена саобраћајница, чија једна страна није пре-
двиђена за изградњу стамбених или пословних објеката, 
онда се само једном страном предвиђа ТК коридор.
Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне 
мреже полажу директно у земљу потребно је у исти 
ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за 
про влачење оптичких каблова у приступној мрежи. 
Изу зетно, код изградње подземне разводне мреже, заје-
дно у ров са кабловима разводне мреже могуће је по-
ложити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис ко рисника 
и крајњих корисника. Такође, у случајевима интензивне 
изградње где није могуће сагледати коначне потребе 
подручја, планирати резервне ПЕ цеви. Завр ша вање це-
ви планирати у одговарајућим приво дним окнима.
На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже 
планирати изградњу подземне оптичке приступне 
мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу.

Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и при-
водна) ће се градити односно реконструисати према 
сле дећим условима: 
код реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони 
и где је ТКК праволинијска користити круте ПВЦ цеви 
Ø110; 
при планирању кабловске ТК канализације као цеви 
ко ристити флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø110, ка-
ко би се повећао размак и смањио број ТК окана уз по-
штовање следећих принципа:
- главну кабловску ТК канализацију са стандардним 
ди мензијама окана 250x180 планирати само у изу зе-
тним случајевима код реконструкција постојећих ТК 
канализација и међусобног повезивања главних пра-
ваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капа-
цитета 1200x2, 1000x2 и 800x2. У осталим случајевима 
користити окна мањих димензија 180x110, 200x150 и 
250x150. Дубина ових окана је до 190cm.
-дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати 
у све већој мери, са монтажним мини окнима димензија 
100x80, 150x80 или 200x80, за правце полагања два или 
више кабла капацитета до 600x2. Уколико присуство 
других подземних инсталација онемогућава уградњу 
монтажних окана користити зидана мини окна. Дубина 
окна је од 100–130cm.
приводну ТК канализацију градити од мини окана ди-
мензија 60x60 или 120x60, уколико се полажу два или 
више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима 
где је по процени планера то оправдано. Дубина ових 
окана је до 100cm, изузетно до 130cm.
За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној 
мрежи, предвидети полагање каблова и цеви у тзв. 
мини/микро ровове у путном земљишту и у асфалтним 
површинама када нема слободних цеви ТК канализације 
и нема могућности њеног проширења (услови су са-
држани у Упутствима ЗЈПТТ - ПТТ Весник бр. 7-8/2003 
и 13-14/2003.године).
За смештај опреме приступних уређаја који захтевају 
унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је пословни про-
стор корисне површине око 15,00m2 опремљен еле-
ктро енергетским прикључком. Он се може обезбе дити 
адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом 
новог. Уколико се гради нови грађевински објекат онда 
је за планиране објекте потребно предвидети локације у 
тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је 
симетричност из разлога непрекорачења максималних 
дужина претплатничких петљи. 
У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се 
монтира у специјално урађене кабинете типских диме-
нзија. Кабинети се постављају на предходно израђена 
бетонска постоља димензија 344x130x105cm. У слу-
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ча ју мањих кабинета дужина темеља се смањује на 
320cm или 280cm. Саставни део кабинета су ODF, 
DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем 
пре носа. Кабинети се напајају из електроенергетске 
мреже, имају свој посебан прикључак и мерно место 
које се монтира уз кабинет. Локација outdoor кабинета 
задовољава услове да је осветљена, уочљива и није 
изложена саобраћајним и другим ризицима. 
На релацијама на којима је неисплатива изградња по-
дземне мреже или у случајевима када је потребно хитно 
решити захтев бизнис корисника (привремено решење) 
планирати полагање оптичких каблова вазду шно, по 
постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова.
Бежична приступна мрежа се примењује када урађена 
техно-економска анализа показује оправданост оваквог 
начина решавања приступне мреже - као привремено 
решење где не постоје услови за кабловску приступну 
мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се кори шће-
ње CDMA технологије за бежичне приступне мреже.
Планира се изградња, односно реконструкција оптичких 
каблова за повезивање нових локација приступних 
уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања 
базних станица мобилне телефоније и ЦДМА базних 
станица, за потребе повезивања локација великих ба-
зних корисника, за потребе изградње редудантне и поу-
здане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са 
ИП/МПЛС мрежом.
Планира се постављање мини ИПАН уређаја (заме-
њу ју МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали мањи број 
корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина 
метара. Уређај се на вишу раван телекомуникационе мре-
же повезује оптичким кабловима без металних еле мената. 
Уређај се напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од 
уређаја до корисника полажу се бака рни (ДСЛ каблови).

2.4.6.2.  Мобилна телефонија 
Ово подручје је делимично покривено сигналом моби-
лне телефоније различитих мобилних оператера. На 
подручју је могуће постављати системе мобилне теле-
фоније уз поштовање следећих услова:
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније 
могу се постављати на највишим објектима (стубови), 
кровне и горње фасадне површине објеката, уз обавезну 
сагласност власника, односно корисника тих објеката;
- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање 
свих правилника и техничких препорука из ове области, 
као и препорука светске здравствене организације;
- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускла-
дити са објектима у непосредном окружењу; користити 
транспарентне материјале за маскирање и прикривање 
опреме уколико се то захтева неким решењем; 

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације 
других оператера размотрити могућност заједничке 
употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине еле-
ктро магнетног зрачења у близини антенског система, а 
посебно утицај на оближње објекте становања који се 
налазе на истој или сличној висини као и антенски си-
стем.
Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније 
уз обавезно периодично мерење јачине зрачења како је 
то важећим правилницима дефинисано.

2.4.6.3.  КДС 
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се 
поставља и мрежа ТТ инсталација и електроинсталација 
– подземно или надземно у посебним случајевима. У 
изградњи нове и реконструкцији постојеће инфра стру-
ктурне мреже на простору саобраћајница обавезно је 
полагање окитен црева за касније провлачење кабло-
вских водова кабловских дистрибутера.
У деловима блокова у којима се не врши изградња 
нове инфраструктурне мреже и зонама индивидуалног 
становања могуће је постављање каблова на посто је ће 
надземне стубове, који су делови надземне ниско на-
понске, телекомуникационе мреже и мреже јавне ра-
свете уз претходну сагласност власника стубова. У изу-
зетним случајевима могуће је уз поштовање и при мену 
свих техничких прописа и норматива из ове обла сти 
постављање каблова на фасадама објеката, али тако да 
су што мање уочљиви. 
Оптичка канализација може се изводити и тамо где 
графички није представљена, а има потребе за њом.

2.4.7. Комунална инфрастуктура
2.4.7.1. Гробље

Хумано гробље
Предвиђено је задржавање постојећег комплекса гро-
бља површине 7.92ha који задовољава прописане но-
рма тиве. Грађевинска парцела дефинисана је планом. 
Састоји се од КП бр. 3227, 3228, 3229, 3230, 3231/2 
и 3232 КО Печењевце. Представља гробље средње 
величине (од 5–20 ha) са адекватним елементима уре-
ђења и опремања.
Гробље се састоји од површине за сахрањивање и при-
ступне површине која је величином и опремљеношћу 
у складу са величином површине за сахрањивање. Ми-
нимум комуналне опремљености гробља представља 
саобраћајни прилаз са паркинг простором, уређене 
парцеле са стазама између, по прописима, обележена 
гробна места, капела потребних капацитета, са обаве-
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зним инфраструктурним прикључцима, плато за испра-
ћај, чесма са решеном одводњом употребљене воде и 
одвођењем површинске воде са платоа и сл.
Општа правила уређења на постојећем гробљу - Даје се 
могућност унутрашње реорганизације у циљу уре ђења 
и рационалнијег коришћења капацитета и по вр шина. 
Ниво комуналне опремљености успоставити инфра-
структурним опремањем комплекса: формирањем но-
вих колско-пешачких комуникација, постављањем ја-
вне расвете, чесми и санитарних уређаја. 
Правила уређења и грађења - Простори за гробно место 
(гроб и гробницу), као и помоћни простори у оквиру 
гробаља, морају задовољавати следеће критеријуме:
1) Природна погодност тла за гроб: састав тла 
(оцедитост, прозрачност, стабилност), ниво подземне 
воде која мора бити минимално 50 cm испод најниже 
коте гроба и погодност конфигурације (без превеликих 
нагиба терена и задржавања површинске воде);
2) Потребне површине гробних места:
- утврђују се на темељу броја сахрана, типа и броја 
гробних места и потребне површине за гробно место и 
површине за остале садржаје на начин да је потребно 
предвидети 4 m2 по становнику;
- Површину за сахрањивање треба поделити на гробна 
поља у којима се предвиђа сахрањивање у једном 
гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три 
или четири умрла лица. Ширина бетонских прилазних 
стаза је 1,3 m, а растојање између гробних места 0,5 m. 
Основни елеменат садржаја гробља, односно парцела 
је гробно место. На гробљу треба предвидети ортого-
налан распоред гробних места ради оптималне иско-
ришћености земљишта, уз једноставније обележа вање 
на терену и истовремено максимално озелењавање 
међупростора. 
- Дубина гробног места је у земљаним гробовима на-
јмање 180 cm; Код земљаних гробова треба осигурати 
најмање 0,80 метара земље изнад ковчега;
3) Потребне површине гробница:
- Породична гробна места за сахрањивање две особе, 
као најчешћи вид сахрањивања су спољних димензија 
2,0 х 2,4 m са међуразмаком од 0,5 m у реду и 1,3 m 
изме ђу редова.
- Бруто димензија гробнице повећава се за 15–30 cm, 
на све четири стране од спољног руба зида; Гробнице 
мо рају бити изграђене од водонепропусног бетона; По-
вршина гробног места је за 5cm виша од бетонске стазе.
- Надгробни споменици се раде од природног камена на 
одговарајућем постољу. Висине надгробних споменика 
се типизирају на димензије по висини од 80, 100 и 120 
cm, а ширине за појединачна гробна места су 60cm, а за 
двојна гробна места су 120 cm

- Унутар гробног поља треба поставити корпу за отпа-
тке, тако да покривају гробна места у радијусу до 50 
m, затим контејнер у радијусу 100 m, који мора би-
ти ограђен и скривен од осталих површина и лако 
доступан, као и вода-чесма, која покрива радијус од 
највише 100 m. Гробље треба да има јавну расвету.
4) Гробље мора имати зелене површине које износе 
бар 10% површине гробља. Одморишта са клупама за 
седење треба поставити унутар гробног поља тако да 
појединачни гроб не буде удаљен више од 100 m;
5) Гробље може имати капелу, звоник и посебан мемо-
ријални део за посебне врсте сахране, – опроштајно-
церемонијалне површине са отвореним или затвореним 
опроштајним простором, сервисне функције за одржа-
вање и управљање гробљем, службено-радни део за 
при јем покојника, пратеће услуге продаје венаца, свећа, 
на дгробних обележја и сл. 
6) Паркиркинг за потребе гробља димензионирано у 
складу с посебним прописима треба бити изван гробља 
и одвојено од јавног пута. Прилаз посетиоца- корисника 
и колски улаз би требало да буду одвојени.
На постојећим гробљима води се рачуна о периоду ко-
ришћења. Потребно је да прође минимум 10 година 
да би се извршило сахрањивање у исто гробно место. 
По штовање турнуса сахрањивања је битан фактор у 
ра ционалном коришћењу земљишта. Постојеће повр-
ши не користити за сахрањивање уз уважавање услова 
про пи саних Законом о сахрањивању и гробљима и 
Одлу ком о сахрањивању и гробљима ("Сл. гл. општине 
Ле ско вац", бр. 3/01).

7) Дата је могућност изградње следећих објеката: ка-
пеле, објеката за обављање верских обреда, продају 
све ћа и цвећа. Максимална спратност објекта - При-
земље, максимално до 5m висине Максимални инде кс 
зау зетости - 10%. Положај објекта у односу на регула-
ци ју - објекат се поставља на минимум 3m од грани це 
гра ђе винске парцеле. Хоризонтална пројекција испа да 
поста вља се у односу на грађевинску, односно регула-
циону линију.

Комплекс се може ограђивати оградом – контролисани 
улаз, и то зиданом до висине од 0,90m (рачунајући од 
коте тротоара) или транспарентном до висине од 1,40m. 
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела 
подиже се до висине 1,40m уз сагласност суседа, тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Гробна парцела може бити ограђена ниском транспа-
рентном оградом максималне висине од 60cm.
Сточна гробља. Према просторном плану града Леско-
вца, сточна гробља планирати за подручје једне, изузе-
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тно две заједнице села. У складу са израженим потре-
бама, предлаже се формирање сточног гробља, у 
одно су на гравитирајуће подручје центра Печењевца, 
на територији: КО Прибој, Залужње или Чекмин што 
зна чи да је положај сточног гробља ван обухвата Плана 
гене ралне регулације за насељено место Печењевце.
2.4.7.2. Пијаце
У складу са просторним могућностима, карактером и 
специфичним хигјенским потребама положај сточне и 
кванташке пијаце дефинисан је у ободном, северном 
делу обухвата, на парцели у власништву града Лесковца. 
У циљу очувања, заштите и развоја животне средине 
планиран је појас заштитног зеленила у ширини од 10-
20m.
За формирање и уређење сточне и кванташке пијаце са 
пратећим садржајима утврђује се обавеза израде Урба-
нистичког пројекта за изградњу, којим ће бити преци-
зирана организација комплекса и појединачни објекти у 
оквиру пијаца у складу са утврђеним параметрима. 
Могућа је промена намене комплекса, односно дела 
комплекса у другу делатност (радна зона, пословање), 
уколико се она утврди као оправдана на структурално- 
организационом нивоу насеља као општинског субце-
нтра.
Сточна и кванташка пијаца могу се налазити и на истој 
локацији, али се морају третирати као две независне 
фу нкци оналне целине. Пијачни платои морају имати 
одговарајућу подлогу (бетон, асфалт), која омогућава 
чишћење и прање површина. У оквиру комплекса треба 
да постоји min 20% зелених површина. Унутрашње 
кому никације морају бити јасно дефинисане: путеви 
купа ца и путеви робе. Паркинг решавати ван ограде 
компле кса.
Сточна пијаца 
Комплекс сточне пијаце треба да садржи, поред про-
дајног 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, сани-
тарна инспекција и сл.) и др. Промет робе врши се из 
возила, наменских боксова и са везова; на сточној пи-
јаци могу се продавати и занатски производи везани 
за садржај делокруга рада пијаце: ужарски производи, 
делови механизације, половне машине, алати, саднице, 
и др.
Основни параметри за изградњу и уређење сточне пи-
јаце – израду урбанистичког пројекта: 
Површина комплекса............................................1.0-2,0ha
Максимални степен заузетости на парцели ..............30%

Максимална спратност објекта две надземне етаже
Ограђивање оградом максималне висине 2,0m.
Кванташка пијаца 
Простор кванташке пијаце поред продајног простора, 
треба да садржи: јавни санитарни чвор, ваге, мању 
упра вну зграду (по потреби – санитарна, тржишна 
инспе кција и сл.) и др. На кванташкој пијаци врши се 
про мет робе са обележених продајних места за возила, 
која се налазе искључиво на асфалтном делу пијаце; 
про ме тују се пољопривредни производи, огревно дрво 
и креч на велико и мало.
Основни параметри за изградњу и уређење кванташке 
пијаце – израду урбанистичког пројекта: 
Површина комплекса.............................................1.0-2,0ha
Максимални степен заузетости на парцели ..............30%
Максимална спратност објекта две надземне етаже
Ограђивање оградом максималне висине 2,0m.

2.4.7.3. Управљање отпадом
У циљу смањења загађења животне средине и дегра-
дације простора успоставља се одрживи интегрални си-
стем управљања отпадом. Отпад је свака материја или 
предмет који власник одбацује, намерава или мора да 
одбаци. Kомунални отпад који може бити кућни отпад, 
отпад са јавних површина и кабасти отпад; Комерција-
лни отпад је отпад који настаје у привредним субјекти-
ма, институцијама и другим организацијама, које се баве 
трговином, услугама, канцеларијским пословима, спо-
ртом, рекреацијом или забавом,. Индустријски отпад је 
отпад из било које индустрије или са локације на којој 
се налази индустрија. Дневна количина комуналног 
отпада (према анкети урађеној за израду Регионалног 
просторног плана) износи 0,4 kg/становнику, што је 
мање од републичког просека који износи 0,8-0,9 kg/
становнику. Однос између комуналног и индустријског 
отпада износи 75:25-у корист комуналног. У зависности 
од опасних карактеристика које утичу на здравље људи 
и животну средину, отпад може бити, неопасан отпад, 
инертан отпад и опасан. 
Регионална санитарна депонија "Жељковац", прихвата 
комунални отпад са територије 6 општина Јабланичког 
округа. У оквиру комплекса Регионалне санитарне де-
по није "Жељковац", а у циљу смањења запремински 
укупне количине отпада, у наредним фазама развоја, 
предвиђа се изградња рециклажног постројења-чврстог 
комуналног отпада. На регионалној санитарној депонији 
"Жељковац", дозвољено је искључиво одлагање само 
оних врста отпадака који не производе штетне ефекте 
на животну средину и који не представљају извор опа-
сности по здравље људи запослених на депонији.
Сакупљање отпада се врши у специјалним посудама, 
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типизираним контејнерима запремине 1,10m³ и типи-
зираним пластичним кантама, запремине 140 литара. 
Нови корисници услуга као власници, односно инве-
ститори изградње стамбених (породичних објеката), 
пословно-стамбених, пословних и других објеката у 
обавези су да прибаве одговарајуће посуде у броју и типу 
који одреди давалац услуге и да их поставе у оквиру 
својих парцела. Простор намењен за смештај контејнера 
треба да буде на месту приступачном за прилаз возила 
за одвоз смећа. За правна лица која користе пословни 
простор површине број и врсту посуда одређује да-
ва лац услуге, у зависности од: површине пословног 
про стора, врсте делатности и количине комуналног 
отпада, што је дефинисано Уговором са корисником. 
По суде за сакупљање отпада могу да набављају сами 
корисници услуга, апроксимативно, за правна лица која 
користе пословни простор површине веће од 1000m², за 
сваких 1000m² пословног простора поставља се један 
типизирани контејнер. У зонама намењених пословању 
у оквиру комплекса, предвидети простор за плато, у 
циљу одвојеног сакупљања - примарне селекције и 
одно шење комуналног отпада. 
Број типизираних пластичних канти за сакупљање ко-
муналног отпада у породичном типу становања, одређује 
се по следећем усвојеном нормативу: једна типизирана 
канта запремине 140 литара, за једно до маћи нство, у 
режиму пражњења -један пута седми чно. Тенденција 
је замењивање пластичних канти контејнерима, јер су 
канте у двориштима често неприступачне и лако се 
ломе.
Комунални отпад на површинама јавне намене, трго-
вима, тротоарима, пешачким површинама, парковима 
и на другим јавним зеленим површинама се сакупља 
постављањем посуда за сакупљање смећ а- у канте или 
корпе за смеће на локацијама окупљања и дуж стаза. 
Распоред канти за смеће, њихов изглед и капацитет се 
одређује пројектима уређења.

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

2.5.1. Становање
На планском подручју присутан вид становања је по-
родично, као становање ниских густина (зоне ретких 
насеља и породичне градње) и породично становање 
са елементима сеоског домаћинства: економским обје-
ктима за гајење животиња, објектима за складиштење 
пољопривредних производа, објектима за машине и 
возила и сл. Спратност објеката је у највећем броју П 
- П+1, али су у мањем броју присутни и објекти спра-
тности П+1+Пк – П+2. Парцеле по облику и величини у 

великом броју случајева нису грађевинске, већ предста-
вљају изграђене њиве.
Становање је планирано као основна/доминантна наме-
на, али је дозвољена изградња других делатности, које 
су компатибилне са становањем, као пратећи садржаји, 
с тим што делатност може бити и једина и доминантна 
намена на парцели. 
Дозвољене пратеће делатности су: пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија 
заштита, образовање, култура, верски објекти.
Поред тога, у зони становања се налазе и саобраћајне 
површине, улице, скверови, комунална инфраструктура 
и зеленило.
Намене које нису дозвољене су производња и обрада 
сировина, складишта, робни и дистрибутивни тра нспо-
рт, садржаји који изазивају велику буку и слично.
Ко нцепт развоја становања, у планском периоду, обу-
хвата унапређење постојећих стамбених зона.
Унапређење постојећих и изградња нових зона стано-
ва ња обухвата:
- погушћавање постојећих зона (изградња, доградња 
објеката и сл.); 
- изградњу нових стамбених објеката у зонама на пери-
фе рији насеља, по принципу "заокруживања запо четих 
зона"; 
- функционално унапређење – увођењем пратећих и 
допу нских намена (трговина, пословање, угостите-
љство, занатске делатности), који ће допринети бољем 
функционисању стамбених зона.
У складу са савременим тенденцијама и принципима 
одржи вог развоја, квалитет изграђеног стамбеног про-
сто ра треба да буде заснован и на коришћењу еко ло-
шки прихватљивих материјала и технологија, ене рге-
тској ефикасности и коришћењу обновљивих извора 
енергије, што као коначни резултат има угодност 
боравка и очување здравља, дуготрајност и јефтиније 
одржавање, као и очување животне средине и предела.

2.5.2. Радне зоне/привређивање
Предвиђа се задржавање и реактивирање постојећих 
објеката. Планским решењем предвиђа се, пре свега 
ревитализација, трансформација и проширење, радног 
комплекса (Радан) у зону, истовремено диференцирајући 
је од зоне породичног становања. Даје се могућност за 
уситњавање постојећег комплекса парцелацијом.
Предвиђа се ревитализација комплекса фарме кроз 
увођење нових намена (у функцији сточне пијаце, скла-
диштења пољопривредних производа и сл.) и могућност 
парцелације.
Mањи привредни објекти на појединачним локацијама 
у оквиру зоне становања, не смеју угрожавати животну 
средину и основну намену зоне којој припадају.
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2.5.3. Комерцијалне делатности
Под комерцијалним делатностима подразумевају се 
делатности у домену пружања услуга свих врста, пре-
васходно усмерених ка задовољењу најширег спе ктра 
за једничких потреба становништва: од задо вољења 
свакодневних потреба, до оних повремених и ванредних, 
у терцијарном и квартарном сектору. Делатност, као 
претежну, обављају привредни субјекти који су реги-
стровани за обављање трговине на мало и велико, уго-
ститељство, саобраћај, извођење грађевинских ра до ва, 
финансијско посредовање, активности у вези са не по-
кретностима, осигурање, образовање, здравство и со-
цијални рад и остале услужне делатности.
Услужне делатности су присутне у централној зони 
насеља, често у комбинацији са становањем, као и на 
неколико посебних локација, где су услужне делатности 
доминантна или једина намена на парцели.
У планском периоду, услужне делатности су предвиђене 
као компатибилна намена стамбеној намени, тако да 
се могу развијати, као пратећа и допунска намена ста-
новању или као доминантна намена на парцели, у свим 
зонама становања.

2.5.4. Центар
На подручју плана изражен је линијски центар дуж 
држа вног пута IIA реда број 158, са заступљеним ко-
ме рцијалним садржајима дуж регулације. Што се тиче 
садржаја администрације и културе, Дом културе и це-
нтар месне заједнице ослањају се на линијски це нтар 
дуж ове саобраћајнице. У северном делу насеља на 
градској парцели поред амбуланте планира се фо рми-
рање центра додавањем намене социјалне зашти те. Се-
верно од овог комплекса планирају се кванташка и сто-
чна пијаца.

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

2.6. Степен комуналне опремљености грађевинског зе-
мљишта који је потребан за издавање локацијских усло-
ва и грађевинске дозволе
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфра-
структуре (водовод, канализација, ТТ мрежа и друго) 
по ставља се у појасу регулације, у складу с потребама и 
правилима надлежног јавног односно јавно комуналног 
предузећа.
Локацијски услови могу се издати уколико грађевинска 
парцела у сеоској зони и зони ретких насеља и поро-

дичне градње, у периферној пословној, привредној и 
индустријској зони има излаз на јавну саобраћајну по-
вршину, у складу са рангом и правилима за најмању 
до звољену ширину појаса регулације, у којој је изгра-
ђена или је планирана минимално водоводна и еле-
ктроенергетска мрежа. Минимални стандард – као 
почетни и привремени – у овим зонама је обе збе ђење 
водонепропусне септичке јаме до изградње канали-
зационе мреже. Дозвољава се могућност коришћења 
бунара до изградње водоводне мреже.

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

2.7.1. Услови заштите непокретних културних доба-
ра, добара која уживају претходну заштиту и еви-
дентираних добара
Када су у питању утврђена непокретна културна добра, 
добра која уживају претходну заштиту и евидентирана 
добра, неоходно је израдити Студију којом би биле 
обухваћене следеће активности:
- Истраживање података, прикупљање документације 
и валоризација споменичких вредности евидентираних 
добара са израдом графичког приказа.
- Утврђивање посебних услова заштите за сваки поје-
диначни објекат или комплекс са дефинисањем граница 
заштите и заштићене околине.
До израде посебних услова заштите који ће се 
израдити тек након обезбеђивања услова за рад на 
терену, важе следећи услови заштите непокретних 
културних добара:
1. Сви радови на добрима која уживају претходну 
заштиту, односно њиховој заштићеној околини, могу 
се изводити само под условима Завода за заштиту 
споменика културе Ниш и на начин утврђен одредбама 
Закона о културним добрима;
2. Забрањује се свако ископавање, рушење, препра-
вљање, презиђивање, прерађивање и вршење било 
каквих радова који могу нарушити својства добара која 
уживају претходну жаштиту;
Забрањује се коришћење или употреба добара која 
ужи вају претходну жаштиту на овом подручју у сврхе 
које нису у складу са његовом природом, наменом и 
зна чајем, или на начин који може довести до његовог 
оште ћења;
3. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, 
нити споменичка својства добара;
4. Планским мерама треба створити оптималне услове 
за чување и трајну заштиту и презентацију добара под 
заштитом;
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На добрима која уживају претходну заштиту и на њихо-
вој заштићеној околини не смеју се изводити никакви 
радови, који могу променити њихов садржај, природу 
или изглед, без претходно прибављених услова и 
сагла сности надлежног Завода за заштиту споменика 
културе;
Добра која уживају претходну заштиту могу се кори-
стити у својој изворној, или одговарајућој намени, на 
начин који неће ни у чему угрозити њихова основна 
споменичка својства;
Добра под претходном заштитом не смеју се користити 
у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наме-
ном и значајем, или на начин који може довести до 
њиховог оштећења;
Власник, корисник, или други субјект који по било ком 
основу располаже добром под претходном заштитом, 
дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође 
до оштећења или уништења његових споменичких 
својстава. Није дозвољено да се руши, раскопава, 
преправља, презиђује, прерађује или да се изводе било 
какви други радови који могу променити изглед и 
вредност културног добра без претходно прибављених 
посебних услова и сагласности надлежног Завода.
Завод за заштиту споменика културе посебним правним 
актом утврђује конкретне услове чувања, коришћења и 
одржавања, као и услове за предузимање конкретних 
мера заштите за свако поједино непокретно културно 
добро или добро под претходном заштитом. АКТ О 
МЕ РАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује на-
длежни Завод, прибавља се пре израде Акта о урбани-
стичким условима. Пројектна документација (ИДЕЈНИ 
И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ) доставља се надлежном Заво-
ду на сагласност:
Планом генералне регулације треба планирати инте-
рве нције у простору које неће угрозити добра под пре-
тходном заштитом, већ допринети њиховој трајнијој 
заштити и пуној афирмацији њихових споменичких 
вредности;
Све интервенције предвиђене Планом генералне регу-
ла ције, које се ма на који начин односе на добра под 
претходном заштитом, могу се предузимати само под 
по себним конкретним условима које утврђује надлежни 
Завод за заштиту споменика културе.
Мере заштите добара која уживају претходну заштиту
Планом генералне регулације поред услова треба утвр-
дити и мере заштите добара под претходном зашти том, 
које ће се примењивати и реализовати као део акти-
вности на спровођењу Плана.
Обезбедити услове за израду посебне студије о валори-
зацији добара под претходном заштитом на територији 
подручја обухваћеног границама Плана генералне 

регула ције насељеног места Печењевце, која треба да 
садржи све релевантне податке о свим објектима, или 
локалитетима, обрађене тако да се на основу њих мо-
гу утврдити конкретни појединачни услови и мере 
заштите (Студију израђује територијално надлежни 
Завод за заштиту споменика културе Ниш, а финансира 
се од стране инвеститора израде Плана).
Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, 
примарни вид заштите, израдом потпуне генералне 
стручне и техничке документације свих евидентираних 
добара под претходном заштитом.
Планом генералне регулације треба предвидети и 
створити услове за потпуну и трајну заштиту доба ра 
под претходном заштитом ревитализацијом и презе-
нта цијом, конзерваторско-рестаураторским радови ма 
и другим одговарајућим методама, а пре свега укључи-
вањем у даље развојне токове.
Планом генералне регулације предвидети обавезу со-
пственика, корисника и других субјеката који распо-
лажу непокретним културним добрима, да сваком за-
шти ћеном објекту посвећују пуну пажњу приба вљајући 
и спроводећи посебне услове и мере заштите од на-
длежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, 
при ма каквим интервенцијама у складу са Законом.
Повећање габарита и спратности доградњама и сличним 
интервенцијама на добрима која уживају претходну 
заштиту треба планирати са највећом одговорношћу 
само у изузетним, оправданим случајевима и то у непо-
средној консултацији са Заводом за заштиту споменика 
културе Ниш. 
Планом генералне регулације треба створити преду-
слове за корекцију свих негативних појава у односу 
према добрима која уживају претходну заштиту. То се 
пре свега односи на елеминисање планираних и реа-
лизованих интервенција у простору, које директно или 
индиректно угрожавају споменичке вредности, али и 
на све реализоване или планиране неадекватне и не-
пожељне интервенције на појединим заштићеним обје-
ктима.
Планом генералне регулације инсистирати на успоста-
вљању хармоничног просторног склада у амбијентима 
са споменичким вредностима, пројектовањем у конте-
ксту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у 
окружењу и другим методама које доприносе оства-
ривању виших домета и унапређењу градитељског 
ства ра лаштва у обухваћеном простору.
Смернице за примену и спровођење услова и мера 
заштите
Услове и мере заштите треба оперативно користити 
и применити у процесу обраде плана, а нарочито при 
решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл.
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Услови и мере заштите, поред текста садрже и графичке 
прилоге који илуструју изложене податке и ставове и 
чине саставни део акта о условима и мерама заштите.
Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне 
примене у обради плана, обавезно чини и саставни део 
документационе основе плана.
Мишљење завода на нацрт плана
План генералне регулације се доставља Заводу за за-
штиту споменика културе Ниш на мишљење. Доста-
вљено мишљење Завода се обавезно прилаже приликом 
разматрања и доношења плана.
Обавеза уграђивања и примене услова и мера заштите
У случају да План генералне регулације не садржи 
акт о условима чувања, одржавања и коришћења и 
утврђеним мерама заштите културних добара и добара 
која уживају претходну заштиту на подручју Плана 
генералне регулације насељеног места Печењевце, 
Завод за заштиту споменика културе Ниш у складу са 
обавезом из "Закона о културним добрима", а у циљу 
отклањања пропуста који могу угрозити заштиту ку-
лтурних добара, о томе обавештава Министарство на-
дле жно за послове културе.
За достављање Акта о условима и мерама заштите, 
надлежној установи заштите припада накнада за дода-
тне трошкове на терет органа надлежног за припремање 
просторног, односно урбанистичког плана а на основу 
члана 107. Закона о културним добрима.
НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења 
и утврђеним мерама заштите културних добара и добара 
која уживају претходну заштиту у складу су са: 
''АКТ-ом о условима чувања, одржавања, коришћења и 
утврђеним мерама заштите културних добара и добара 
која уживају претходну заштиту од значаја за План 
генералне регулације насељеног места Печењевце, бр. 
426/2 од 22.04. 2015., донетим од стране Завода за за-
штиту споменика културе Ниш."

2.8.  Услови и мере којима се површине и објекти ја вне 
намене чине приступачним особама са инва ли дитетом 

Јавне саобраћајне и пешачке површине
У циљу обезбеђивања несметаног кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица: тротоари, пешачке 
стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге 
површине у оквиру улица, међусобно требају бити по-
везани и прилагођени за оријентацију, са нагибима ко ји 
не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).
Тротоари и пешачке стазе
- Максимална вредност попречног нагиба уличних 
тротоара и пешачких стаза, управно на правац кретања, 
треба износити 2%; 

- У коридорима основних пешачких кретања не по-
стављати стубове, рекламне паное или друге пре преке; 
- Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи ре-
кламни панои и сл., који се налазе непосредно уз пе-
шачке коридоре, треба уздигнути најмање 3,00m; a до-
ње делове крошњи дрвећа, треба уздигнути најмање 
2,50m, у односу на површину по којој се пешак креће. 
Пешачки прелази
- Место пешачког прелаза треба бити јасно означено, 
тако да се разликује од подлоге тротоара; 
- Пешачки прелаз треба бити постављен под правим 
углом у односу на тротоар; 
- За савладавање висинске разлике између тротоара и 
коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са 
ширином закошеног дела од најмање 45cm и макси ма-
лним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 
Места за паркирање
- Места за паркирање возила, која користе лица са 
посебним потребама, у колико постоје могућности, тре-
ба предвидети у близини улаза у објекат (стамбено-по-
словни и пословно-стамбени; објекат пословне и друге 
намене); 
- Најмања ширина ових места за паркирање износи 
3,50m и означавају се знаком приступачности; 
- Број потребних паркинг места одређује се према сле-
дећим нормативима: 
- На паркиралиштима уз стамбено-пословне и пословно-
стамбене објекте, и уз објекте осталих намена за јавно 
коришћење, предвидети најмање 5% места од укупног 
броја места за паркирање; 
- На паркиралишту уз бензинску пумпу, предвидети 
на јмање једно место, од укупног броја места за парки-
рање. 

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

2.9. Мере енергетске ефикасности изградње
Повећање енергетске ефикасности у секторима зграда-
рства, пословних комлекса и комуналних услуга, пре-
дста вља циљ, а истовремено и велики потенцијални 
извор енергије. Усмеравање орјентације објеката у 
одно су на положај локације према ружи ветрова, као 
и њихова материјализација савременим матерјалима 
омо гућава додатну уштеду енергије. Дата могућност за 
ко ри шћење обновљивих извора енергије даје додатни 

допринос повећању енергетске ефикасности објеката 
свих намена.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изгра-
ђени, коришћени и одржавани на начин којим се обе-
збеђују прописана енергетска својства у складу са ва-
жећим законом и правилницима. Ова својства се утвр-
ђују издавањем сертификата о енергетским сво јствима 
који чини саставни део техничке документације која се 
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Планом су дефинисана општа правила грађења која су 
заједничка за све зоне и целине у осталом грађевинском 
земљишту као и појединачна правила која су дефи ни-
сана за сваку карактеристичну зону. Правила грађе ња 
важе за изградњу нових објеката, за доградњу и реко-
нструкцију постојећих. Приликом реконструкције и 
до градње постојећих објеката важе урбанистички па ра-
метри дефисани за изградњу нових објеката. Планом су 
одређене претежне намене површина, а у оквиру сваке 
претежне намене површина дозвољена је изградња 
објеката компатибилних намена и садржаја.

3.1.  Правила грађења на грађевинском земљишту оста-
лих намена

3.1.1. Општа правила парцелације, препарцелације 
и формирање грађевинских парцела
Општа правила парцелације су елементи за одређи-
вање величине, облика и површине грађевинске парцеле 
која се формира.
Облик и површина грађевинске парцеле
Грађевинска парцела по правилу има облик правоуга-
оника или трапеза.
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има по-
вршину и облик који омогућавају изградњу објекта у 
складу са решењима из планског документа, односно 
општим правилима за парцелацију.
Формирање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до 
минимума утврђеног правила о парцелацији.
Деоба из претходног става може се утврдити пројектом 
парцелације односно препарцелације.
Грађевинска парцела може се укрупнити према плани-
раној или постојећој изграђености, односно планираној 
или постојећој намени грађевинске парцеле.
Укру пњавање из претходног става може се утврдити 
про јектом парцелације односно препарцелације.
При формирању грађевинских парцела парцелацијом 
или препарцелацијом максимално уважавати постојеће 
ката старске парцеле, а ако се ради о затеченим парце-
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лама које су мање од прописаних овим Планом, забра-
њено је њихово даље уситњавање парцелацијом, већ се 
оне могу само укрупњавати. 
Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може 
градити у складу са правилима парцелације и регулације 
из овог Плана, постају грађевинске парцеле.
Исправка граница суседних парцела
Исправка граница суседних катастарских парцела , 
спајање суседних катастарских парцела истог власника, 
као и спајање суседних парцела на којима је исто лице 
власник или дугорочни закупац на основу ранијих 
прописа, врши се на основу елабората геодетских 
радова за исправку граница суседних парцела. Исправка 
граница може се утврдити ако су испуњени услови за 
примену општих правила парцелације.
3.1.2. Општа правила за регулацију
Општа правила регулације, обухватају планске елеме-
нте за одређивање регулационе и грађевинске линије, 
положај објекта на парцели и друга правила регу ла ције. 
Систем елемената регулације заснива се на урба ни-
стичким мрежама линија (регулациона линија, грађе-
ви нска линија и осовинска линија јавне саобра ћајне 
површине).
Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску 
линију (осовину јавног пута) или на граничну линију 
(кеј, траса пруге, болница и сл.) и обележава за све по-
сто јеће и планиране јавне саобраћајне површинe.
Растојање између регулационих линија (ширина појаса 
регулације) утврђује се у зависности од функције и ра-
нга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као хо ри-
зо нтална, надземна и подземна регулација.
Локацијски услови могу се издати уколико грађевинска 
парцела има излаз на јавну саобраћајну површину, у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације по врстама улица:
1) сабирне улице - 10,00 m;
2) стамбене улице - 8,00 m;
3) саобраћајнице у сеоским насељима - 7,00 m;
4) колски пролази - 5,00 m;
5) приватни пролази - 2,50 m;
Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног 
пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне 
мреже.
Регулациона линија и осовина нових саобраћајница 
утвр ђују се у односу на постојећу регулацију и парце ла-
цију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност 
са о браћајне мреже.
Грађевинска линија утврђује се за изградњу нових и 
реконструкцију постојећих објеката у односу на регу-
лациону линију и представља крајњу линију од које се 
може вршити изградња објеката. Грађевинска линија 

се поклапа са регулационом линијом на грађевинској 
парцели или се налази на растојању које је за поједине 
зоне утврђено овим планом. Грађевински објекат по-
ставља се предњом фасадом на грађевинску линију, 
односно, унутар простора оивиченог грађевинском ли-
нијом и границама грађења (које чине прописана уда-
љења од граница суседних парцела). Дозвољена гра ђе-
винска линија подразумева дистанцу до које је могуће 
поставити објекте на парцели и која се не сме преко-
рачити према регулационој линији, а може бити више 
повучена ка унутрашњости комплекса.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе 
грађевинске парцеле.
Подземна грађевинска линија за остале подземне 
објекте (делови објеката, гараже и сл.) може се утврдити 
и у појасу између регулационе и грађевинске линије, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, 
ако то не представља сметњу у функционисању објекта 
или инфраструктурне и саобраћајне мреже.

3.1.3. Општа правила за изградњу објеката
Подручје плана је организационо подељено на прете-
жне намене које чине простор и које омогућавају фу-
нкци онисање различитих активности и остваривање 
ра зли читих потреба уз максимално раздвајање, функци-
она лно и просторно, конфликтних намена, односно 
акти вно сти које се могу очекивати у њима.
Пра вила за изградњу објеката по зонама и целинама 
обухватају услове који се односе на изградњу објеката 
по зонама и целинама из Плана, према потребама и спе-
цифичностма насеља, за све планиране намене.
Није дозвољена изградња објеката у заштитном појасу 
јавних путева ван насеља, а који се утврђује у складу са 
Законом о јавним путевима и износи за државне путеве 
другог реда 10,0 m, односно за општинске путеве 5,0 m 
са обе стране пута.
Постојећи изграђени објекти, чија намена не представља 
пратећу или допунску намену основној намени зоне у 
којој се налазе, задржавају се, без могућности даљег 
ширења или унапређења.
Типологија објекта - Објекат може бити постављен на 
грађевинској парцели као:
слободностојећи . ............не додирује ни једну линију 
грађевинске парцеле;
у прекинутом низу. додирује само једну бочну линију 
грађевинске парцеле;
у непрекинутом низу. ........ додирује обе бочне линије 
грађевинске парцеле;
полуатријумски ...... додирује три линије грађевинске 
парцеле;
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атријумски .......додирује све четири линије грађевинске 
парцеле;

Удаљеност новог објекта од другог објекта на грађеви-
нској парцели, утврђује се применом правила о уда-
љено сти новог објекта од границе суседне парцеле из 
овог плана.
При издавању Локацијских услова, типологија објекта 
се одређује на основу претежне заступљене типологије 
објеката у блоку.
Висина новог објекта на грађевинској парцели, утвр-
ђу је се применом правила о висинској регулацији, 
одно  сно дозвољеном висином објеката из важећег пра-
ви лника.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 
коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује 
се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, 
односно приступној јавној саобраћајној површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне 
осе објекта.
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне 
границе парцеле, референтна је висина фасаде окренуте 
према суседу, односно бочној граници парцеле.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидро-
техничке природе.
Релативна висина објекта се одређује према другим 
обје ктима или ширини регулације.
Релативна висина се одређује кроз следеће односе, и 
то:
висина новог објекта мања је од 1,5 регулационе шири-
не улице, односно од растојања до грађевинске линије 
наспрамног објекта;
Релативна висина објекта је:
- на релативно равном терену, на стрмом терену са наги-
бом који прати нагиб саобраћајнице и на стрмом терену 
са нагибом према улици (навише) једнака је виси ни 
објекта;
- на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад 
је нулта кота нижа од коте јавног или приступног пута 
- растојање од коте нивелете пута на средини фронта па-
рцеле до коте венца;
- висина венца новог објекта са венцем усклађује се по 
правилу са венцем суседног објекта;
- висина назитка поткровне етаже није ограничена. 
Огра ничава се само висина венца објекта.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту 
ниве лете јавног или приступног пута, односно према 
нултој коти објекта:
- Кота пода приземља нових објеката на равном тере-
ну не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута;

- кота приземља може бити виша од нулте коте највише 
½ спратне висине од нулте коте;
- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (на-
ниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете ја вног 
пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте 
највише ½ спратне висине;
- за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, 
преко приватног пролаза, кота приземља утврђу је се ло-
кацијским условима у складу са важећим прави лни ком;
У случају растојања грађевинске од регулационе линије 
3,0m и више, испади на објекту могу прећи грађевинску 
линију макс. 1,20m,и то на делу објекта вишем од 3,0m.
Изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели – Дозвољена је изградња и других објеката 
исте или компатибилне намене, уз поштовање свих про-
писаних параметара утврђених овим Планом. У случају 
да се гради више објеката на грађевинској па рцели/
комплексу, обезбедити потребне услове за техно лошко 
функционисање, као и оптималну органи зацију у одно-
су на сагледљивост, приступ и суседне кориснике. На 
истој грађевинској парцели, могу се градити и помоћни 
објекти, односно објекти који су у функцији главног 
објекта (гараже, оставе, непропусне септичке јаме, бу-
нари, цистерне за воду и слично). 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу пре-
ћи грађевинску, односно регулациону линију (рачу на-
јући од основног габарита објекта до хоризонта лне про-
јекције испада), и то:
- излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања 
ширина тротоара износи 3,00 m, а испод те ширине тро-
тоара није дозвољена изградња испада излога ло кала у 
приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже - 2,00 m на целој ширини објекта 
са висином изнад 3,00 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском ко-
нструкцијом - 1,00 m од спољне ивице тротоара на ви-
си ни изнад 3,00 m, а у пешачким зонама према конкре-
тним условима локације;
конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне 
надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) 
не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, 
односно регулациону линију више од 1,20 m и то на де-
лу објекта вишем од 3,00 m.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању 
мањем од 1,50 m од бочне границе парцеле претежно 
северне оријентације, односно, 2,50 m од бочне границе 
парцеле претежно јужне оријентације.
Отворене спољне степенице - могу се постављати на 
предњи део објекта ако је грађевинска линија мин. 3,0m 
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увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 
висину до 0,90 m; степенице које савлађују висину пре-
ко 0,90м улазе у оквир габарита објекта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подру-
мске етаже, када се грађевинска и регулациона линија 
не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу 
бити постављени на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подру мске 
етаже, када се грађевинска и регулациона лини ја по-
клапају, могу прећи грађевинску, односно регула циону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), уколико тиме нису 
угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:
- стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине 
од 2,60 m испод површине тротоара, а испод те дубине 
- 0,50 m;
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тро-
тоара - 1,00 m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне па-
рцеле, осим уз сагласност власника или корисника па-
рцеле.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели 
и простору за паркирање и гаражирање објеката - 
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати 
приступ на јавну саобраћајну површину.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају дире-
ктан приступ јавној саобраћајној површини не може 
бити мања од 2,50 m. Објекти у привредним и инду-
стријским зонама морају обезбедити противпо жарни 
пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за 
је дносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерно 
кре тање возила.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници 
породичних и стамбених објеката свих врста по прави-
лу обезбеђују простор на сопственој грађевинској па-
рце ли, изван јавне саобраћајне површине, и то - једно 
па рки нг или гаражно место на један стан.
Гараже објеката планирају се у или, подземно у габа ри-
ту или изван габарита објекта или надземно, на грађе-
винској парцели.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници 
осталих објеката обезбеђују простор на сопственој гра-
ђевинској парцели, изван јавне саобраћајне површи не 
према нормативима датим у поглављу 2.4.2. Саобра ћај 
и саобраћајна инфраструктура.
Одводњавање и нивелација - површинске воде се 
одво де са парцеле слободним падом према риголама, 
одно сно према улици (код регулисане канализације, 
одно сно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу 
се усмеравати према другој парцели.

Површинске и друге отпадне воде из економског двори-
шта у сеоским насељима одводе се регулисано до ђу-
бри шне јаме када се економско двориште налази уз ја-
вни пут.
Архитектонско обликовање - спољни изглед објекта, 
облик крова, примењени материјали, боје и дру ги еле-
ме нти утврђују се идејним архитектонским проје ктом. 
Архитектонским облицима тежити ка успо ста вљању 
јединствене естетски визуелне целине у окви ру грађе-
винске парцеле и саме зоне. Архитектуру прила годи ти 
намени и врсти објекта усклађујући је са тра дици јом 
и новим трендовима. Препоручена је изгра дња косог 
крова; кровни покривач је у зависности од наги ба кро-
вне равни. Обрада објеката треба бити од квали тетних 
материјала. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом огра-
дом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте трото ара) 
или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од сусе-
дне, могу се ограђивати транспарентном оградом до ви-
сине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију 
висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регу ла ци-
ону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду 
на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се 
до висине 1,40 m уз сагласност суседа, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати жи-
вом зеленом оградом која се сади у осовини границе 
гра ђевинске парцеле или транспарентном оградом до 
ви сине од 1,40 m, која се поставља према катастарском 
пла ну и операту, тако да стубови ограде буду на земљи-
шту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати 
ван регулационе линије.
У насељима се парцеле за изградњу пословних и других 
нестамбених објеката по правилу не ограђују.
Парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују, 
осим ако за то не постоји потреба из безбедносних ра-
зло га.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који 
представљају непосредну опасност по живот људи, као 
и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се 
на начин који одреди надлежни орган.
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски 
објекти и остали радни и пословни објекти инду стри-
јских зона (складишта, радионице и сл.) могу се огра-
ђивати зиданом оградом висине до 2,20 m.
Услови за уређење парцеле/комплекса - Дозвољена 
је фазна реализација комплекса и градња објекта, до 
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реализације максималних капацитета, тако да се у сва-
кој фази обезбеди несметано функционисање у смислу 
сао браћајног приступа, паркирања, уређења слободних 
и зе лених површина и задовољење технолошких и 
инфра структурних потреба.
Интерну саобраћајну мрежу у пословним и привредним 
комплексима планирати тако да опслужује све плани-
ране објекте и кружни ток за возила посебне намене 
(противпожарна и слично). 
Правила изградње за постојеће објекте
Код постојећих објеката дозвољена је замена постојећег 
објекта, реконструкција, доградња, надградња, адапта-
ција, санација, инвестиционо одржавање и текуће (ре-
довно) одржавање објекта, као и промена намене, уз по-
штовање свих прописаних урбанистичких параме тара 
који се примењују за нову изградњу. 
Реконструкција објеката који су у супротности са 
наменом дефинисаном планом
Постојећи објекти који су у супротности са планираном 
наменом површина могу се санирати и реконстрисати у 
обиму неопходном за побољшање услова живота и рада 
до привођења простора намени. 
Неопходним обимом реконструкције стамбених обје-
ка та за побољшање услова живота и рада сматра се: 
обно ва, санација и замена оштећених и дотрајалих ко-
нстру ктивних делова грађевине у постојећем габари-
ту; реконструкција свих врста инсталација; доградња 
са нитарних просторија до 12m2; адаптација простора 
уну тар постојећег габарита у стамбени простор.
Правила изградње на грађевинској парцели чија је 
површина мања од најмање површине утврђене за 
зону, односно не мања од 150,00 m², може се утврдити 
изградња стамбеног објекта спратности П+1, са два 
стана, индекса изграђености до 0,8.

3.1.4. Посебна правила изградње на земљишту оста-
лих намена

3.1.4.1. Правила грађења за зоне породичног стано-
вања
Зона породичног становања (зона ретких насеља и 
по ро дичне изградње)
Зона породичног становања односи се на парцеле по-
ро дичног становања које немају карактер пољопри вре-
дних газдинстава
Врста и намена објеката који се могу градити
Претежна намена: Претежно породично становање у 
ко мбинацији са пословањем, мала привреда (дуж лини-
јских центара пословање).
Пратеће намене у оквиру зоне становања: пословање, 
трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, 

дечија заштита, образовање, култура, верски објекти.
Намена објеката чија је градња забрањена у овој 
зони: све намене за које се на основу процене утицаја на 
животну средину установи да могу да угрозе животну 
средину и намену становање. Имајући у виду карактер 
самог насеља не предвиђа се урбана обнова односно 
претварање породичног у вишепородично становање

Услови за формирање грађевинске парцеле
Најмања површина за формирање грађевинске парцеле 
је:
Слободностојећи објекат ............................... 300.00m2
Двојни објекат .................400.00m2 (две по 200,00m2)
Објекат у прекинутом низу  .........................  200,00m2
Објекат у непрекинутом низу  .....................  200,00m2
Атријумски, полуатријумски објекат ..........  200,00m2

Најмања ширина за изградњу грађевинске парцеле је: 
Слободностојећи објекат ................................... 10.00m
Двојни објекат ...........................10.00m (два по 8,00m)
Објекат у прекинутом низу  ...............................  5,00m
Објекат у непрекинутом низу  ...........................  5,00m

Положај објекта у односу на регулациону линију и 
сусе дне парцеле и међусобна удаљеност објекта 
Минимално растојање између грађевинске и регулаци-
оне линије за објекат је 3,0 m.
У зони у којој постоје изграђени објекти, ово растојање 
утврђује се на основу позиције већине изграђених обје-
ка та (преко 50%).
За објекат који има индиректну везу са јавним путем 
преко приватног пролаза растојање између грађевинске 
и регулационе линије утврђује се локацијским условима. 
Међусобна удаљеност нових објеката, осим полуа-
тријумских објеката и објеката у непрекинутом низу је 
4,00 m, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије 
суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међу-
со бна удаљеност објеката, је за:
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
северне оријентације  ......................................... 1,50 m
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
јужне оријентације  ............................................. 2,50 m
двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном 
делу дворишта  .................................................... 4,00 m
први или последњи објекат у непрекинутом низу 
............................................................................... 1,50 m
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност 
износи мање од 3,00 m, у случају реконструкције не 
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могу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија.
За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле различито од вредности утврђених 
у ставу 1. овог члана, могу се нови објекти постављати и 
на растојањима која су ранијим правилима постављена 
и то:
слободностојећи објекти на делу бочног дворишта 
се ве рне оријентације  ........................................  1,00 m
слободностојећи објекти на делу бочног дворишта ју-
жне оријентације  ...............................................  3,00 m
Растојање новог објекта који има индиректну везу са 
јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 
грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима 
према врсти изградње у складу с овим планом.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле  ......40%

Највећа дозвољена спратност објеката свих врста је 
највише четири надземне етаже.
Изградња других објеката на истој грађевинској па-
рцели – Дозвољена је изградња и других објеката исте или 
ко мпатибилне намене, уз поштовање свих про пи саних па-
ра метара утврђених овим Планом. (по главље 3.1.3. Општа 
правила за изградњу објеката).
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
про сто ру за паркирање и гаражирање објеката дати су 
у општим правилима грађења (поглавље 3.1.3. Општа пра-
вила за изградњу објеката).

Зона породичног становања са елементима пољо-
при вредних газдинстава
Зона породичног становања односи се на парцеле поро-
дичног становања које имају карактер пољопри вредних 
газдинстава
Врста и намена објеката који се могу градити
Претежна намена: Претежно породично становање 
у комбинацији са пословањем, мала привреда и пољо-
привредна делатност (дуж линијских центара посло ва-
ње) и пољопривредом.
Пратеће намене у оквиру зоне становања: пословање, 
трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, 
дечија заштита, образовање, култура, верски објекти.
Намена објеката чија је градња забрањена у овој 
зони: све намене за које се на основу процене утицаја на 
жи вотну средину установи да могу да угрозе животну 
сре дину и намену становање. Имајући у виду карактер 
самог насеља не предвиђа се урбана обнова односно 
претварање породичног у вишепородично становање
Услови за формирање грађевинске парцеле

Најмања површина за формирање грађевинске па-
рцеле је ............................................................ 400.00m2
Најмања ширина за изградњу грађевинске парцеле је
.............................................................................. 12.00m

Положај објекта у односу на регулациону линију и 
суседне парцеле и међусобна удаљеност објекта 
Минимално растојање између грађевинске и регула ци-
оне линије у сеоској зони је 5,0 m.
У зони у којој постоје изграђени објекти, ово растојање 
утврђује се на основу позиције већине изграђених обје-
ката (преко 50%).
За објекат који има индиректну везу са јавним путем 
преко приватног пролаза растојање између грађевинске 
и регулационе линије утврђује се локацијским условима. 

Међусобна удаљеност нових спратних објеката је 
6,00 m, а приземних слободностојећих 5,00 m. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије 
су седне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међу-
со бна удаљеност објеката, је за:
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
............................................................................... 2,50 m
двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном 
делу дворишта  .................................................... 4,00 m
За изграђене стамбене објекте чије је растојање до гра-
нице грађевинске парцеле мање од 4,00 m не могу се на 
суседним странама предвиђати отвори стамбених про-
сторија.
За изграђене сеоске објекте чија међусобна удаље-
ност износи мање од 3,00 m, у случају реконструкције 
не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори стамбених просторија.
Растојање новог објекта који има индиректну везу са 
јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 
грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима 
према врсти изградње у складу с овим планом.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле .....30%

Највећа дозвољена спратност објеката свих врста је 
највише три надземне етаже.
Изградња других објеката на истој грађевинској па-
рце ли – Дозвољена је изградња и других објеката исте 
или компатибилне намене, уз поштовање свих про-
писаних параметара утврђених овим Планом. У случају 
да се гради више објеката на грађевинској парцели/ко-
мплексу, обезбедити потребне услове за технолошко 
функционисање, као и оптималну организацију у одно-
су на сагледљивост, приступ и суседне кориснике. На 
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истој грађевинској парцели, могу се градити и помоћни 
објекти, односно објекти који су у функцији главног 
обје кта (гараже, оставе, непропусне септичке јаме, бу-
на ри, цистерне за воду и слично). 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простору за паркирање и гаражирање објеката да-
ти су у општим правилима грађења (поглавље 3.1.3. 
Општа правила за изградњу објеката).
Економски објекти су објекти за гајење животиња 
(стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти 
за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти 
за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); 
пра тећи објекти за гајење домаћих животиња (испу сти 
за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог ста јњака, 
објекти за складиштење осоке); објекти за складиш-
тење сточне хране (сеници, магацини за склади штење 
ко нцентроване сточне хране, бетониране сило јаме и 
сило тренчеви); објекти за складиштење пољо при вре-
дних производа (амбари, кошеви) и други слични обје-
кти на пољопривредном газдинству (објекти за маши не 
и возила, пушнице, сушионице, магацини хра не и сл.).
Међусобна растојања економских објеката зависе од 
организације економског дворишта, с тим да се прљави 
објекти могу постављати само низ доминантни ветар у 
односу на чисте објекте.
Позиција економских објеката у односу на грађевинску 
линију утврђује се локацијским условима и применом 
најмањих дозвољених растојања за објекте .
Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје 
је 15,00 m.
Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од ста-
мбеног објекта, бунара, односно живог извора воде на-
јмање 20,00 m, и то само на нижој коти.
У случају да се економски делови суседних парцела не-
посредно граниче, растојање нових економских објеката 
од границе парцеле не може бити мање од 1,00 m.
У случају када се економски део једне парцеле непо сре-
дно граничи са стамбеним делом друге парцеле, ра сто-
јање нових економских објеката утврђује се при ме ном 
следећих правила: 
Међусобна удаљеност нових спратних сеоских објеката 
је 6,00 m, а приземних слободностојећих 5,00 m. 
За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи 
мање од 3,00 m, у случају реконструкције не могу се на 
суседним странама предвиђати наспрамни отвори ста-
мбених просторија.
Међусобна удаљеност сеоских објеката који имају 
инди ре ктну везу са јавним путем, преко приватног про-
ла за, утврђује се локацијским условима према врсти 
изгра дње.
На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у 

случају нове изградње, стамбено двориште се поставља 
на највишој коти уз јавни пут; најмања ширина при-
ступног економског пута на парцели износи 3,00 m, а 
економско двориште се поставља иза стамбеног дво-
ришта (наниже).
На парцели са нагибом терена према јавном путу (на-
више), у случају нове изградње, стамбено двориште 
се поставља на највишој коти; најмања ширина при-
ступног стамбеног пута је 2,50 m, а економског 3,00 m.
Ако су испуњени претходно наведени услови, економско 
двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти 
на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до 
ре гулационе линије утврђује се применом општих пра-
вила регулације утврђених овим правилником уве ћа-
ним за најмање 3,00 m зеленог простора.
Грађевинска парцела може се преграђивати у фу нкци-
оналне целине (стамбени део, економски део, еко но-
мски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да 
висина унутрашње ограде не може бити већа од ви си не 
спољне ограде.

Становање са пословањем (уз комплекс "Радан") 
Ова зона заузима површину од 1,39 ha, непосредно је 
ослоњена на комплекс "Радан" и подељена је у четири 
гру пације. Две се ослањају на државни пут другог А ре-
да, а две на улицу која води у правцу железничке пру ге.
За ову зону примењују се правила за породично стано-
вање и компатибилне намене. Уколико се укаже потреба 
да се парцеле трансформишу у намену привређивања, 
односно радну зону, могуће је уз обавезну израду Урба-
нистичког пројекта. 

Породично становање под посебним условима – по-
ред речних корита
Односи се на стамбене групације формиране уз речна 
корита – реке Шаранице и Јабланице.
Парцеле поред река су у одређеном броју испод мини-
малне површине одређене за грађевинску парцелу (при-
ме нити правила за парцеле мање површине од до зво-
љене) или се налазе у појасу између грађевинске и ре гу-
лационе линије. Грађевинска линија у односу на ре гу-
лацију река постављена је на 3,0m. Дозвољена је са на ција 
и реконструкција ових објеката. У случају нове изгра дње, 
уколико за то постоје услови, није дозвољено гра дити у 
појасу између грађевинске и регулационе ли ни је. 

3.1.4.2. Правила грађења за радне зоне/привређивање
Врста и намена објеката који се могу градити у овој 
зони
Доминантна намена: Производни комплекси наме-
ње ни привредној активности која се првенствено осла-
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ња на пољопривредну –ратарску и повртарску дела-
тност базирану на широкој сировинској основи кроз 
прерађивачке и пратеће услужне делатности, у ви ду 
прехрамбене индустрије (производња и прерада воћа 
и поврћа, производња кондиторских производа, меса 
и месних прерађевина, прерада и конзервисање мле-
ка, производња млинских производа, производња сто-
чне хране, семенске робе и др.), као и фармацеутске, 
биои ндустрије, финалне дрвне и металске и сл. инду-
стрије; Највећи значај требало би да заузме прои зводња 
финалних производа тзв. "здраве хране", по висо ким 
европским стандардима; Мањи складишно-ди стри-
бутивни центар за откуп, складиштење и органи зовану 
дистрибуцију пољопривредних производа са системом 
правилно размештених сабирних/откупних станица.
Пратеће намене у оквиру радне зоне: У оквиру при-
вредно-производних зона могу се градити: прои зво дни, 
комерцијално-пословни и мешовити: прои зводно-ко-
мерцијални комплекси. Комерцијално-посло вни ко-
мплекси могу се наћи, сем у склопу зона, и дуж прима-
рних саобраћајница и у оквиру осталих компа тибилних 
намена (велетрговине, складишта, мањи дистрибутивни 
центри –откупне станице, хипермаркети и др).
Намена објеката чија је градња забрањена у овој 
зони: све намене за које се на основу процене утицаја на 
жи вотну средину установи да могу да угрозе животну 
сре дину и намену радне зоне. 
У складу са планираним размештајем привредних акти-
вности дефинисана су: правила за привређивање у ра-
дним зонама (општа правила која важе у свим радним 
зонама и посебна правила грађења карактеристична за 
сваку радну зону), правила за привређивање ван радних 
зона (правила за постојеће појединачне комплексе 
привређивања и привређивање у оквиру намене 
становања).
Општа правила која важе у свим радним зонама 
За формирање нових комплекса важи:
-Минимална величина парцеле производних и коме-
рцијално-пословних комплекса (велетрговине, склади-
шта, хипермаркети и др.) је 800 m2; 
-Минимална ширина парцеле –фронта према улици је 
16,0m.
Позиционирање објекта на грађевинској парцели 
-Дозвољена је изградња већег броја објеката на је дној 
гра ђевинској парцели. Објекти су најчешће слобо дно сто-
јећи, а могу се груписати на различите начине у окви ру 
ко мплекса;
- Комплексе организовати тако да се: комерцијални обје-
кти, административно-управна зграда и садржаји ко ји-
ма приступају посетиоци (изложбени салони, про дајни 
простори и сл), позиционирају према јавној површини 

(улици), а производни објекти у залеђу парцеле;
- У простору између регулационе и грађевинске линије 
може се поставити портирница;
-Складиштење материјала и робе на отвореном делу 
парцеле визуелно заклонити објектима или зеленилом;
-Дозвољава се постављање рекламних стубова –би лбо-
рда, максималне висине 16 m; 
-За инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа 
висина, у складу са технолошким потребама; уколико 
су специфични објекти виши од 30,00m неопходно је 
при бавити мишљење и сагласност институција надле-
жних за безбедност ваздушног саобраћаја.
- Дозвољава се изградња специфичних објеката, као што 
су: силоси, димњаци, водоводни торњеви, рекламни 
сту бови, и др, који се не урачунавају у корисну БРГП.
-У оквиру комплекса предвидети простор за плато, у 
ци љу одвојеног сакупљања - примарне селекције и 
одно шење комуналног и индустријског отпада;
-У зависности од технолошког процеса у оквиру компле-
кса планирати неопходан манипулативни простор, 
саобраћајне, паркинг површине, пожарне путеве и др.
Уређење комплекса
У оквиру комплекса предвидети формирање појасева 
за штитног зеленила (компактни засади листопадне и 
четинарске вегетације). 
Посебна правила - Смернице за изградњу објеката 
карактеристичне за зону
У планираном стању издвајају се следеће просторне 
целине са доминантном наменом –привређивање:
"Нова радна зона"
Јужно од комплекса "Радан" формирана је нова радна 
зона, приближне површине 3,2 ha
Доминантна намена: производне делатности наве-
дене у општим условима; 
- могуће пратеће намене: мешовито пословање, зеле-
ни ло, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфра-
структуре;
- даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће 
се према условима из овог Плана, према следећим пра-
вилима:
- индекс заузетости парцеле је маx. 50%;
- минимално растојање између грађевинске и регу ла-
ционе линије је 5,00m;
- спратност макс. три надземне етаже;
- зелене површине мин. 10%.
Постојеће радне зоне
Поред општих правила, за ове зоне важе и посебна 
карактеристична за зону
"Радан"
- Комплекс се задржава на датој локацији; 
- у циљу интензивнијег коришћења простора даје се 
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мо гућност "уситњавања" комплекса, реконструкције и 
доградње објеката, према следећим условима:
Доминантна намена: производне делатности које не 
угро жавају животну средину;
- могуће пратеће намене: мешовито пословање, зеле-
ни ло, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфра-
стру ктуре;
- препорука је да минимална парцела која се добија 
"уситњавањем" комплекса буде 1 ha; 
- индекс заузетости парцеле је маx. 60%;
- минимално растојање између грађевинске и регула-
ционе линије је 5,00m;
- спратност макс. три надземне етаже;
- зелене површине мин. 10%.
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за комплекс.
Остале радне зоне и комплекси
- Ослањају се на државни пут IIА реда;
- Комплекси се задржавају на датим локацијама; 
- Уколико се врши деоба комплекса минимална парцела 
је 800 m2; 
- индекс заузетости парцеле је маx. 60%;
- минимално растојање између грађевинске и регу ла-
ционе линије према графичком прилогу План регу ла-
ције и нивелације;
- спратност макс. три надземне етаже;
- зелене површине мин. 10%.
Привређивање у оквиру намене становања 
Могу се јавити различити облици привређивања у оквиру 
намене становања, и то: као део стамбеног објекта, као 
други објекат на парцели породичног становања, али 
и као самостална намена на парцели; у свему према 
одговарајућим урбанистичким параметрима (за зону и 
целину у којој се налазе), дефинисаним у оквиру по гла-
вља 3.1.4.1. Правила грађења за зоне породичног стано-
вања.
Привређивање у зонама становања: не сме угрозити и 
ометати функцију основне намене у којој се развија и 
не сме угрожавати животну средину (буком, загађењем, 
саобраћајним оптерећењем, итд.). Простор за привре-
ђивање у оквиру намене становања појединачно или 
укупно у континуитету, не сме заузимати простор већи 
од 0,1ha. 
Комерцијално-пословни комплекси 
-мах. индекс заузетости 50%; 
-мах. спратност три надземне етаже;
-минимална површина парцеле 600 m2;
-растојање грађевинске и регулационе линије мин. 
5,00m;
-мин. проценат зелених површина 10%. 

3.2. Правила грађења на пољопривредном зе мљи-
шту

При изградњи објеката води се рачуна о основним при-
нципима заштите пољопривредног земљишта, на ро чито 
обрадивог више бонитетне класе на коме се по Закону 
може градити само у посебним условима. Обрадиво 
пољопривредно земљиште не може да се уситни на 
парцеле чија је површина мања од 0,5 ha. Обрадиво по-
љопривредно земљиште уређено кома сацијом не мо же 
да се уситни на парцеле чија је површина мања од 1,0 
ha.
Услови за коришћење пољопривредног земљишта 
за друге намене 
- За подизање вештачких ливада и пашњака на обра-
дивом пољопривредном земљишту четврте и пете ка-
та старске класе, као и за подизање шума без обзира на 
класу земљишта, по претходно прибављеној сагла сно-
сти Министарства;
- У другим случајевима ако је утврђен општи интерес 
на основу закона
- Сви радови који доприносе повећању његове вре-
дности као фактора пољопривредне производње, под 
условом строгог поштовања еколошких ограни чења, 
а нарочито спровођење хидротехничких мели ора ци ја 
на бази одговарајућих програма који су ускла ђени са 
водопривредним основама; умрежавање пољо при вре-
дног земљишта у разне видове заштитног зеленила; 
-опремање пољопривредног земљишта путном мре-
жом и другим видовима техничке инфраструктуре у 
фу нкцији унапређења економских услова пољопри вре-
дне производње. У свим случајевима се препоручује 
земљиште ниже бонитетне класе.
На пољопривредном земљишту се могу градити ста-
мбени објекти у оквиру пољопривредног домаћи нства, 
економски објекти и инфраструктурни обје кти, уз са-
гласност надлежног министарства. У еко но мске обје ка-
те спадају: производни објекти - обје кти за пре раду и 
финалну обраду производа по љо привреде и објеката за 
складиштење готових, секу ндарних пољопривредних 
производа.
Генерално, прерађивачке капацитете можемо поделити 
на: примарну прераду и производњу прехрамбених 
про и звода за широку потрошњу и чување пољо при-
вре дних производа. Објектима за примарну пољо-
при вредну производњу сматрају се млинови, сило си, 
хла дњаче, сушионице, све врсте складишта: полуо тво-
рене и затворене хале, надстрешнице, трапови, подна 
складишта, колске ваге, као и објекти у којима се прера-
ђују примарни производи биљног и животињског поре-
кла - воћа, поврћа, лековитог биља, прехрамбени прои-
зводни погони, млеко и слични сервисно-радни објекти.
Објекти за чување пољопривредних производа намењени 
су чувању готових пољопривредних производа, ђубри-
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ва, репроматеријала, семена и др. Ту се сврставају и 
магацини, објекти за складиштење и сушење, као и 
објекти за занатске производе и традиционалних заната. 
Објектима за смештај пољопривредне механизације 
сматрају се затворени простори и надстрешнице у 
којима се смешта механизација ради чувања и одржа-
вања (возила, машине, прикључни уређаји и др.), 
као и пољопривредни алати и опрема и други слични 
обје кти (гараже, хангари, машински парк и сл). Поред 
наведених, у економске објекте могу се сврстати и 
објекти за смештај стоке, помоћни објекти који су у фу-
нкцији пољопривреде (гараже, кошеви, амбари, оставе, 
настрешнице и слично).
Остали објекти у функцији пољопривреде, примарне 
производње и прераде: стакленици, пластеници (пољо-
привреда у заштићеном простору), виноградарске и 
во ћарске кућице, објекти за потребе гајења и прика зи-
вања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса 
домаћих животиња, објекти за гајење печурака и пу-
жева, рибњаци, ловачких објеката и ремиза, и др.
Правила за изградњу објеката за становање према 
правилима градње на грађевинском подручју за зоне 
породичног становања, то се односи на катастарске 
па рцеле која су у директном контакту са наменом ста-
новања и имају директан приступ на комунално опре-
мљену саобраћајницу постојећу и планирану.
Правила за изградњу објеката на пољопривредном 
домаћинству су: 1) објекти се граде на земљиштима 
ло шије бонитетне класе од III (водити рачуна о меро-
давности 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, уну-
тар комплекса могуће је планирати и пословне, услу-
жне 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 прои зводни 
процес као и санитарну и техничку вода, водо не про-
пусна септичка јама и др; могу се користити алте рна-
тивни извори енергије; 5) загађене отпадне воде морају 
се претходно пречистити пре испуштања у при родне 
реципијенте; 6) неоргански отпад мора се одво зити на 
одговарајуће депоније, а органски на даљу пре раду.
Типологија објеката. Објекти су слободностојећи 
обје кти или групације слободностојећих објеката међу-
со бно функционално повезаних.
Правила за формирање комплекса
-максимална спратност пословних објеката – две 
надземне етаже, док је максимална спратност објеката 

намењених за смештај пољопривредне механизације и 
складиштење пољопривредних производа две надземне 
етаже с тим да се дозољава и изградња подрумске етаже;
-највећи дозољени степен заузетости је 30%; највећи 
дозвољени степен изграђености је 0,60;
за парцеле веће од 1 hа степен заузетости и изграђености 
рачунаће се као за површине парцеле од 1 hа;
-минимална удаљеност ових објеката од границе сусе-
дне парцеле је 5,0 m, а од државног пута II реда је 10,0 
m, од општинских путева је 5,0 m;
-парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом 
висине максимално 1,4 m. Ограда и стубови ограде се 
постављају у оквиру парцеле.
- Стакленици и пластеници
У циљу побољшања пољопривредне производње на 
пољопривредном земљишту је дозвољена изградња 
или постављање стакленика и пластеника. Минимална 
уда љеност оваквих објеката од међних линија је мини-
мално 5,0 m.
- Виноградарске и воћарске куће
У подручју плана у свим зонама дозвољава се изградња 
или постављање помоћних објеката за пољопривредну 
производњу (кућице за оставу алата, воћарско – вино-
градарске, повртарске, цвећарске, и др. кућице). На 
парцелама за воћњак или виноград могућа је изградња 
виноградарских кућица. 
Најмање 70% површине парцеле мора се користити као 
воћњак или виноград. 
Минимална удаљеност од границе суседне парцеле су 
2,0 m, а од суседног објекта 10,0 m. Максимална спра-
тност објекта је П+Пк са подрумом (уколико то хидро-
технички услови дозвољавају). Висина објекта треба да 
је макс. 4,0 m до слемена. 
Површина воћарско-виноградарског објекта износи ма-
кс. 25,0 m2 (затворени део објекта). Дозвољена је изгра-
дња надстрешница, лођа, трема, пергола испред и у 
склопу објекта, с тим да тада укупна површина обје кта 
износи највише 30 m2. 
Парцеле на којима постоје изграђене виноградарске ку-
ћице задржавају се у затеченом стању.
Осим изградње виноградарских кућица, бунара, по-
љског нужника, магацина за смештај воћа и поврћа и 
слично, 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) ве-
ћим од 5 hа могућа је изградња објеката локационо 
ве заних за сировинску основу (прерада и финална 
обра да производа), као и објеката намењених туризму 
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(формирање атрактивног и туристичким потребама 
при мереног туристичког производа).
- Објекти за гајење печурака и пужева и објекти за 
потребе гајења и приказивања старих аутохтоних 
сорти биљних култура и раса домаћих животиња
Изградња оваквих објеката је усмерена на мање ква-
литетном земљишту, а у складу са нормама и прави лни-
цима који регулишу ове области: 
- комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: 
приступни пут, санитарна вода, електроинсталације и 
одвођење воде 
- минимална површина комплекса је 1,0 hа, поштујући 
прописане услове Закона о пољопривредном земљишту; 
- максимални степен заузетости парцеле је 30%. За 
парцеле веће од 1,0 hа степен заузетости и изграђености 
рачунаће се као за површине парцеле од 1,0 hа; 
- минимална удаљеност објекта од суседних парцела је 
5,0 m; 
- максимална спратност објекта је П+Пк, са изградњом 
подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају; 
- парцеле се могу ограђивати пуном или транспарентном 
оградом, висине макс. 1,4 m. Ограда и стубови ограде се 
постављају у оквиру парцеле.
- Рибњаци
За изградњу рибњака на пољопривредном земљишту 
потребни су сагласност надлежног министарства и Во-
дни услови од ЈВП ''Србијаводе'' уз следеће основне 
техничке услове: 
- границе рибњака морају бити означене видљивим 
озна кама; 
- рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и 
испуштање воде, уређајима за регулисање нивоа воде, 
као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље 
млађи и икре у или из рибњака; 
- рибњак мора бити заштићен од поплава; 
- за уклањање смећа и штетних отпадака из рибњака 
мора постојати уређено место или изграђен технички 
уређај, који онемогућава загађење рибњака и његове 
око лине; 
- уколико је могуће рибњак треба да је ограђен; 
- отворено фреатско окно не може да се користи за 
рибњак; 
- дозвољена је изградња објеката на површини од 20% 
од укупне површине рибњака; технички део (објекти 
за запослене, пословни објекти, објект за боравак као 
и потребни пратећи објекти – котларнице, машинске 
радионице, складишта) и изоловани производни део; 
могуће је организовање специјализованог објекта уго-
сти тељских услуга;
- у случају изградње рибњака обавезна је израда Урба-
нистичког пројекта.

- Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, 
сајмови и изложбе 
Објекти морају да испуњавају следеће услове: да се 
налазе изван насеља, да се не граде на земљишту које 
није подводно и угрожено од поплава, да није удаљен 
од главног пута, односно да има колски прилаз; да 
нису за последњих 20 година служили за сточна гро-
бља и као депонија. Комплекс мора да је ограђен пу-
ном или транспарентном оградом, висине макс. 1,4 
m, да има један пространи улаз; мора да има посебно 
издво јен простор за животиње за које се приликом ко-
нтроле утврдило да су заражене или су сумњиве на за-
разу. Величина простора зависи од обима и врсте про-
мета животиња водећи рачуна да просечна одређена 
површина се мора повећати за 15% површине за путеве 
и изградњу манипулативних и санитарних обеката.

3.3.  Правила грађења на водном земљишту

Водно земљиште је земљиште на коме стално или по-
времено има воде, због чега се формирају посебни хи-
дролошки, геоморфолошки и биолошки односи који 
се одражавају на акватични и приобални екосистем. 
Водно земљиште текуће воде је корито за велику во ду 
и приобално земљиште. Приобално земљиште пре-
дставља појас земљишта који се протеже непосредно уз 
корито за велику воду водотока који служи одржавању 
заштитних објеката и корита за велику воду и обављању 
других активности које се односе на управљање водама.
Правила уређења и грађења. На водном земљишту за-
брањена је изградња привредних и других обје ката чије 
отпадне материје могу загадити воду и земљи ште или 
угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре. 
Изградња је дозвољена изузетно у следећим случа је-
вима: 
а) изградња објеката у функцији водопривреде, одржа-
вања водотока; б) изградња објеката инфраструктуре у 
складу са просторним или урбанистичким планом; в) 
изградња објеката за наутику, туризам и рекреацију; г) 
изградња објеката за експлоатацију речног материјала.
Дозвољена је изградња објеката компатибилних водном 
земљишту под условом да се у пројектовању и извођењу 
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних во да 
у складу са стандардима прописаним законом и то: а) 
објекти за туристичко-рекреативне и спортске сврхе; 
б) пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пре-
свлачење и сл); в) дрвене сојенице, сплавови и на стре-
шнице; г) партерно уређење (спортски терени, опрема, 
мобилијар, плаже и сл.); 
д) рибњаци; и е) системи за пречишћавање вода.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије 
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за опрему и сл) могу бити површине до 40,0 m2, 
спра тности од једне де две надземне етаже. Највеће 
дозвољене висине сојеница, сплавова и настрешница су 
7,0 m. 
Водно земљиште у заштићеној зони водотока дефи-
нисано је границом водног земљишта и грађевинском 
линијом (графички прилог бр. 4 "План регулације и 
нивелације") у циљу обезбеђивања коридора за службе 
и механизацију за спровођење одбрана од поплава у 
складу са Законом о водама и водним условима. 
За све објекте и радове, који могу трајно, повремено 
или привремено утицати на водни режим и обрнуто, 
морају се благовремено прибавити водни услови за 
пројектовање, водне сагласности за грађење и водне 
дозволе за коришћење вода, заштиту квалитета вода, 
заштиту људи и добара од штетног дејства вода, а у 
складу са одредбама чл.113.-128. Закона о водама, ради 
јединственог управљања водама. 

3.4.  Правила грађења на шумском земљишту

На шумском земљишту се могу градити објекти за 
туристичко-рекреативне сврхе; пратећи објекти (шанк-
барови, настрешнице, одморишта, просторије за опре-
му и сл.); и партерно уређење (одморишта, стазе и 
сл.). Објекти се не смеју градити од бетона, већ се пре-
поручује употреба природних материјала (дрво, камен, 
шиндра) и традиционалних форми, уз сагласност 
надлежног министарства.
Под шумом се подразумева површина земљишта већа 
од 5 ари обрасла шумским дрвећем, шумско земљиште 
је земљиште на коме се гаји шума, као и земљиште на 
коме се налазе објекти намењени газдовању шумама и 
остваривању општекорисних функција шума и које не 
може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и 
под условима утврђеним Законом о шумама. Промена 
намене шума и шумског земљишта уз сагласност мини-
старства 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 ста-
мбених објеката сопственика шума на површини до 10 
ари. 
На шумском земљишту се могу градити следећи обје-
кти: објекти у функцији шумске привреде - радилишта, 
у оквиру радилишта се налазе објекти који су у функцији 
одржавања и експлоатације шума, стамбени објекти 
сопственика или за смештај радника и економски 
обје кти; пратећи појединачни објекти: надстрешнице, 

одморишта, просторије за опрему и сл; објекти техничке 
инфраструктуре (саобраћајне и паркинг површине, 
против пожарне пруге, енергетска мрежа, водовод, ка-
нализација, телекомуникације, топловод, гасовод, и др). 
Правила за изградњу објеката:
− висина објекта: мах две надземне етаже;
− економски објекти су: сточне стаје, ђубришне јаме, 
санитарне просторије, санитарни пропусник, мага-
цини хране и објекти намењени исхрани стоке, мага-
цини хране за сопствену употребу, летња кухиња, на-
дстрешнице за машине и возила, и др; спратност еко-
номских објеката је П-приземље; изузетно се дозво љава 
изградња подрума; међусобно растојање других објекта 
и сточне стаје је 15,00 m;
− комплекс мора бити минимално комунално опремљен: 
приступни пут, санитарна вода, електроинсталације, 
водонепропусна септичка јама и др;
− пратећи појединачни објекти (одморишта, просторије 
за опрему и сл.) на шумском земљишту могу бити по-
вршине до 40 m2, спратности П, са подрумом по по-
треби; највеће дозвољене висине настрешница су 7,0 m;
− позиција објеката у односу на регулацију утврђује се 
урбанистичким условима, применом најма њих дозво-
ље них растојања утврђених општим урбани стичким 
пра вилима прописаних овим планом;
− материјали за изградњу прилагођени су шумском 
окру жењу;
− објекти са отвореном ватром (циглане, кречане, ћу-
муране) и постројења за механичку прераду дрвећа мо-
гу се лоцирати (у складу са Законом о шумама), на уда-
љености већој од 200 m од ивице шуме.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се:
-Издавањем локацијских услова, на основу правила 
уре ђења и правила грађења за зоне и целине које се ди-
ре кно спроводе на основу Плана генералне регу лације;
- Плановима детаљне регулације; 
-Урбанистичким пројектима: за целине за које је планом 
прописана обавеза њихове израде;
Дозвољено је коришћење неизграђеног грађевинског 
зе мљишта у функцији пољопривреде до привођења 
про стора планираној намени.

4.1. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне регу-
лације и смернице за њихову израду

Спровођење Плана генералне регулације може се вр-
шити израдом Планова детаљне регулације, поред обу-
хвата за које се обавезно доносе, и у случају:



Страна 234 — Број 2 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 16. фебруар 2017.

- Саобраћајне површине и објекти код којих се постојећа 
регулација мења или формира нова, a планом није дато 
довољно елемената за њено спровођење;
- Површине и објекте инфраструктуре код којих се 

постојећа регулација мења или формира нова, a планом 
није дато довољно елемената за њихово спровођење.
Такође, План детаљне регулације се може израђивати и 
на захтев инвеститора.

Табела 8. Планови детаљне регулације који се обавезно доносе

ПДР Ознака целине
Површина 
обухвата 

(ha)
Претежна намена Опис / карактеристике

ПДР 1 
Ромско 
насеље

4 3,04
Породично 
становање

Одређени број парцела не испуњава критеријуме 
за грађевинске парцеле: имају површину мању 
од прописане и немају излаз на јавну површину. 
Важе услови из Плана за овај тип парцеле. 
Присутно је заузеће на шумском земљишту. 
Израда Плана детаљне регулације прописује 
се ради обезбеђивања услова за решавање 
присутних проблема.

ПДР 2 
Обухват у 
целини 2

2 3,90
Породично 
становање

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

Као смернице за израду планова детаљне регулације користе се услови и правила из овог Плана.
4.2. Предвиђени рокови за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових 
објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у 
простору) до усвајања плана

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

ПДР Ознака целине Предвиђени рок за израду плана 
детаљне регулације

Забрана градње нових објеката и 
реконструкције постојећих објеката

ПДР 1 
Ромско 
насеље

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

Забрањена је градња нових објеката; дозво-
љена је санација,  инвестиционо и теку ће 
одржавање постојећих објеката.

ПДР 2 
Обухват у 
целини 2

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

Забрањена је градња нових објеката.
Дозвољено је коришћење земљишта као 
пољопривредног до привођења простора 
намени.
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4.3. Локације за које је обавезна израда јавних 
архитектонских или урбанистичких конкурса 

У обухвату Плана нису одређени простори – локације 
за које је обавезно расписивање јавних урбанистичко-
архитектонских конкурса. 

4.4. Локације за које је обавезна израда Пројекта 
парцелације, односно препарцелације и 

Урбанистичког пројекта са смерницама за њихову 
израду

Урбанистички пројекат се израђује када је то пре-
двиђено планским документом или на захтев инве сти-
тора, за потребе урбанистичко-архите ктонског обли-
ковања површина јавне намене и урбанистичко-архи-
тектонске разраде локација. 
Урбанистички пројекат се израђује за једну или ви ше 
катастарских парцела на овереном катастарско-топо-
графском плану.
Урбанистичким пројектом за урбанистичко–архите-
кто нску разраду локације може се утврдити промена 
и прецизно дефинисање планираних намена у окви ру 
пла ном дефинисаних компатибилности, а у скла ду са 
условима за изградњу и урбанистичким по ка затељима 
датим Планом, правилницима који регу лишу конкретну 
област и прибављеним условима на длежних предузећа, 
а у складу са процедуром за по тврђивање урбанистичког 
пројекта утврђеној за коном.
До израде Урбанистичког пројекта, за парцеле на ко-
јима се налазе објекти дозвољена је санација, реко-
нструкција у складу са општим правилима из овог 
Пла на. 
Пре израде Урбанистичког пројекта за просторе где 
је дефинисана његова обавезна израда, могуће је ра-
дити Пројекат парцелације/препарцелације за фо-
рми рање грађевинских парцела, у складу са прави-
лима уређења и грађења за претежну намену.
Планом генералне регулације дефинисани су про стори 
за које постоји обавеза израде урбанистичког про је-
кта за урбанистичко-архитектонску разраду локације и 
приказани су на графичком прилогу бр. 6. Начин спро-
вођења плана.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта, пропи-
сује се и за:
- потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
нових објеката и површина у приватном власништву 
(дечје установе, школе, објекти здравствене и соци-
јалне заштите, објекти спорта и рекреације, наме-
ње них јавном коришћењу), који се граде, као ко мпа-
тибилна намена у оквиру зона намењених поро дичном 
становању, као претежној (доминантној) на мени;

- локације валоризованих објеката градитељског на-
слеђа (осим за радове на санацији, адаптацији, теку-
ћем и инвестиционом одржавању).
За даљу планску разраду Урбанистичким 
пројектом (УП) предвиђају се следеће локације:
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за центар месне заједнице 
- УП 1 
Целина 1
Површина обухвата пројекта:око 0,22ha
Претежна намена: центар месне заједнице (Месна 
канцеларија, јединица поштанске мреже (ЈП ПТТ 
саобраћаја "Србија"), комерцијалне делатности.
Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Пла ни-
рана намена површина и објеката и могућих ко мпа-
тибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. Пре-
тежне и компатибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбани сти-
чког пројекта су: 3005/1, 3005/2/1, 3005/4 КО Пече-
њевце.
Правила уређења и грађења: према општим сме-
рницама 2.5. Услови за уређење и изградњу површина 
и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфра-
структуре 
У случају реконструкције и санације постојећих обје-
ката применити 3.1.3.Општа правила грађења. 
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за културни центар и 
аутобуску станицу УП 2
Целина 1
Површина обухвата пројекта:око 0,38 ha 
Претежна намена: Дом културе и аутобуска станица
Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Пла ни-
рана намена површина и објеката и могућих компа ти-
билних намена, са билансом површина, 2.3.2. Прете-
жне и компатибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбани-
стичког пројекта су: КП бр. 3001 и 3009 КО Пече ње-
вце. 
Правила уређења и грађења: Потребно је извр шити 
парцелацију у циљу раздвајања простора за Дом 
културе и аутобуску станицу према општим смерни-
цама 2.4. Услови за уређење и изградњу површи-
на и објеката јавне намене и саобраћајне и остале 
инфраструктуре.
У случају реконструкције и санације постојећих 
објеката применити 3.1.3.Општа правила грађења. 
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за железничку станицу УП 3
Целина 1
Површина обухвата пројекта: око 1,53 ha 
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Претежна намена: железничка станица
Компатибилне намене: пратећи садржаји у функцији 
железничке станице у складу са поглављем 2.3. 
Планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина, 2.3.2. 
Претежне и компатибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбани стичког 
пројекта су: КП бр. 7151,7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 
7157, 7158 и део КП бр.7149/1, КО Пече њевце.
Правила уређења и грађења: према општим сме-
рницама 2.5. Услови за уређење и изградњу површина 
и објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфра-
структуре. У случају реконструкције и санације посто-
јећих објеката применити 3.1.3.Општа правила грађења. 
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за комплекс "Радан" УП 
4
Целина 1
Површина обухвата пројекта: око 5,58 ha 
Претежна намена: радна зона
Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Планира-
на намена површина и објеката и могућих компатиби-
лних намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и 
компатибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанисти-
чког пројекта су: КП бр. 2924, КО Печењевце.
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађе-
ња за радне зоне/привређивање. 
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за комплекс у новој радној 
зони УП 5
Целина 1
Површина обухвата пројекта: око 1,72 ha. Могућа 
је израда више урбанистичких пројеката за дати про-
стор. 
Претежна намена: радна зона
Компатибилне намене: према поглављу 3.1.3. Општа 
правила за изградњу објеката Катастарске парцеле које 
су у обухвату Урбанистичког пројекта су: КП бр. 2950, 
2951 КО Печењевце и делови КП бр. 2947, 2949, 3072, 
3073, 3074, 3075, 3076/1, 3076/2, 3076/3 и 3077/1, КО 
Лесковац.
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења 
за радне зоне/привређивање. 
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за комплекс у новој радној 
зони УП 6 
Целина 1
Површина обухвата пројекта: око 1,01 ha. Могућа је 
израда више урбанистичких пројеката за дати простор. 
Претежна намена: радна зона

Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Планирана 
намена површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и ко-
мпа тибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког 
пројекта су: КП бр. 2954, 2955, 2957, 2958/1, 2958/2, 
2959/1, 2959/2, 2961/1, 2961/2, 2962/2, 2963/1, 2963/2, 
2964/1, 2964/2, КО Печењевце и делови КП бр. 2960/1 
и 2960/2, КО Печењевце.
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења 
за радне зоне/привређивање
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за комплекс у новој радној 
зони УП 7
Целина 1
Површина обухвата пројекта: око 0,32 ha. Могућа је 
израда више урбанистичких пројеката за дати простор. 
Претежна намена: радна зона
Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Планирана 
намена површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и 
компатибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког 
пројекта су: КП бр. 2966, 2967, 2970 и 2971 КО 
Печењевце.
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења 
за радне зоне/привређивање
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за социјалну намену УП 8
Целина 2
Површина обухвата пројекта: око 2,31 ha 
Претежна намена: дечја заштита, смештај старих ли-
ца, социјално становање
Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Планирана 
намена површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и ко-
мпа тибилне намене. 
Катастарска парцела у обухвату Урбанистичког про-
јекта: део КП бр.2651/4 КО Печењевце.
Правила уређења и грађења: према општим сме рни-
цама 2.5. Услови за уређење и изградњу површина и 
објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфра-
структуре
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за кванташку пијацу УП 9
Целина 2
Површина обухвата пројекта: око 2,53 ha 
Претежна намена: кванташка пијаца
Компатибилне намене: према поглављу према погла-
вљу 2.3. Планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена, са билансом повр-
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шина, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене. 
Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког 
пројекта: део КП бр. 2651/4 КО Печењевце.
Правила уређења и грађења: према општим сме рни-
цама 2.5. Услови за уређење и изградњу повр ши на и 
објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфра-
структуре, 2.5.7.2. Пијаце
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за сточну пијацу УП 10
Целина 2
Површина обухвата пројекта: око 0,86 ha 
Претежна намена: сточна пијаца
Компатибилне намене: према поглављу према погла-
вљу 2.3. Планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена, са билансом повр ши-
на, 2.3.2. Претежне и компатибилне намене. 
Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког 
пројекта су: део КП бр. 2651/4 КО Печењевце. 
Правила уређења и грађења: према општим смерни-

цама 2.5. Услови за уређење и изградњу површина и 
објеката јавне намене и саобраћајне и остале инфра-
структуре, 2.5.7.2. Пијаце. 
_____________________________________________
Урбанистички пројекат за пољопривредно прои зво-
дни комплекс УП 11
Целина 2
Површина обухвата пројекта: око 2,56 ha 
Претежна намена: производња у функцији пољопри-
вреде
Компатибилне намене: према поглављу 2.3. Плани рана 
намена површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, 2.3.2. Претежне и 
компатибилне намене. 
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког 
пројекта су: КП бр. 1555 и 1557, КО Печењевце.
Правила уређења и грађења: 3.1.4.2.Правила грађења 
за радне зоне/привређивање и 3.1. Правила грађења на 
пољопривредном земљишту.

4.5. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета

Табела 10. Остварени урбанистички параметри

НАМЕНА ПОВРШИНА
Постојеће намене Планиране намене

Површина 
(h)

Проценат 
(%)

Површина 
(h)

Проценат 
(%)

 Г
РА

Ђ
ЕВ

И
Н
С
КО

 П
О
Д
РУ

ЧЈ
Е

Објекти и 
површине 
јавне намене

Образовање 0,68 0,26 0,68 0,26

Здравство 0,32 0,12 0,32 0,12

Дечја и социјална заштита / / 2,1 0,81

Дом културе 0,39 0,15 0,23 0,09

Управа (месна заједница) 0,22 0,08 0,22 0,08

Спорт и рекреација 1,0 0,39 1,0 0,39

Зеленило 0,47 1,82 5,73 2,21

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

Гробље 7,91 3,05 7,91 3,05

Сточна и кванташка пијаца / / 3,4 1,31

35,12 13,52 65,22 25.51

Објекти и 
површине 
остале намене

Породично становање 61,05 23,51 79,64 30,67

Становање са пословањем / / 1,56 0,60

Становање под посебним 
условима

1,92 0,74 1,92 0,74

Комерцијалне делатности / / 1,72 0,66

Радна зона 9,2 3,72 12,34 4,75

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 111,49 42,94 152,19 58,62
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Упоредни приказ постојећих и планираних урбани-
стичких параметара – који ће се остварити реализацијом 
плана, показује да се насеље унапређује изградњом са-
држаја: дечје и социјалне заштите, сточне и кванташке 
пијаце. Површине намењене породичном становању се 
увећавају ради заокруживања грађевинског подручја, док 
се социјално становање уводи као нови модел у окви ру 
планиране намене социјалне заштите. Предвиђа се ре-
витализација, трансформација и проширење ра дног ко-
мплекса "Радан" у зону. Насеље се оплемењује про сторно 
пејзажним објектима – зонама заштитног зеле нила.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

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

- три примерка у аналогном и дигиталном обли ку 
органу градске управе надлежнe за његово спро во-
ђење; 

- један примерак у аналогном и дигиталном обли-
ку се доставља архиви ЈП Урбанизам и изградња Ле-
сковац; 

- Jедан дигитални примерак Плана генералне 
регулације доставља се за потребе регистра надле-
жном Министарству. 
Право на увид у План генералне регулације имају 
пра вна и физичка лица у складу са законом. План ге-
не ралне регулације ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца". 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца".

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара  2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.  

46.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) 
и члана 25. Статута Града Лесковца ("Службени гла-
сник града Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 
54/16) Скупштина града Лесковца на 10. седници 
одр жаној 14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. 
фе бруара 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Приступа се изради ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТО-
РНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ("Сл. гл. града 
Лесковца" , бр. 12/11) (у даљем тексту: Измена и до-
пу на ПП града Лесковца).

Члан 2.

Укупна површина планског обухвата износи П= 1024 
km2 
Територија града Лесковца налази се у југоисточном 
делу Србије и једним делом се граничи са аутономном 
покрајином Косово и Метохија. Подручје Измене и 
допуне 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. 
Границу подручја Измена и допуна просторног плана 
дефинишу границе целих катастарских општина које 
улазе у састав административног подручја града Ле-
сковца. Обухват плана чине катастарске општине: Баби-
чко, Бадинце, Барје, Белановце, Бели Поток, Би стрица, 
Бобиште, Богојевце, Бојишина, Боћевица, Братми-
ловце, Брејановце, Брестовац, Брза, Бричевље, Букова 
Глава, Бунуша, Велика Биљаница, Велика Грабовница, 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА

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

Шумско земљиште 19,99 17,04 17,04 6,56

Водно земљиште 20,54 7,91 19,0 7,32

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 150,68 58,25 109,32 42,11

УКУПНО ПГР 259,63 100 259,63 100
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Велика Копашница, Велика Сејаница, Велико Трњане, 
Виље коло, Вина, Винарце, Власе, Вучје, Гагинце, Го-
ри на, Горња Јајина, Горња Купиновица, Горња Локо-
шница, Горња Слатина, Горње Крајинце, Горње Си-
нковце, Горње Стопање, Горње Трњане, Горњи Буни-
брод, Градашница, Грајевце, Граово, Грданица, Грде-
лица (варош), Грделица (село), Губеревац, Дедина 
Бара, Добротин, 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, 
Игри ште, Јарсеново, Јашуња, Јелашница, Калуђерце, 
Ка ра ђорђевац, Каштавар, Ковачева Бара, Козаре, Ко-
раћевац, 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, 
Ора овица (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, 
Ту лово, Тупаловце, Турековац, Црвени Брег, Црко-
вница, Црцавац, Че кмин, Чифлук Разгојнски, Чукље-
ник, Шаиновац, Шарлинце и Шишинце. 
На територији града налази се укупно 145 насељена 
места, и то један урбани центар Лесковац, два урба на 
насеља Грделица и Вучје, као и 141 руралнo на сељe. 
Насеља су катастарски  организована у 140 ката-
старских општина, односно 139 месних заје дница.
Граница Измене и допуне ПП града Лесковца дефи-
нисана је као прелиминарна, током израде може доћи 
до њене измене, а коначна граница ће се утврдити 
и дефинисати приликом припреме и верификације 
нацрта плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Измена и допуна просторног 
плана града Лесковца је Закон о Просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Сл. гл. 
РС" , број 88/10), Уредба о утврђивању Регионалног 
просторног плана општина Јужног Поморавља ("Сл. 
гл. РС" , број 83/10), Уредба о утврђивању Просторног 
плана подручја инфраструктурног коридора аутопута 
Ниш - граница Републике Македоније ("Службени 
гласник РС", број 77/02) и Уредба о изменама и до-
пу нама Уредбе о утврђивању Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора аутопута Ниш 
- граница Републике Македоније ("Службени гласник 
РС", број 127/14), Просторни план подручја посебне 
намене слива акумулације Кључ ("Сл. гласник Ре-
публике Србије", бр. 55/10), Просторни план по-
дручја посебне намене за део разводног гасовода 
РГ 11-02 Лесковац – Врање ("Сл.гласник Републике 
Србије", бр.104/2015), Просторни план подручја по-
се бне намене за инфраструктурни коридор високо на-
понског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до 
Врле III (на основу Уредбе владе Србије из новембра 
2016, " Сл. гласник РС" , бр. /16).

Члан 4.

Циљ Измена и допуна Просторног плана града Ле-
сковца, прилагођавање са Законом о планирању и 
изградњи обзиром да према актуелном Закону про-
сторни план локалне самоуправе садржи и опис и 
одређење целина и зона за које плански документ 
садржи уређајне основе за села, као и планирано 
уређење и изградњу јавних објеката за целине и зоне. 
Просторни план град Лесковца, који је на снази, 
нема израђене уређајне основе али примењује шеме 
уређења насељених места и то за 14 од укупно 144 
места у подручју Плана (урбани центар Лесковац, два 
урбана насеља Грделица и Вучје, као и 141 руралнo 
насељe). Током израде Измене и допуне просторног 
плана треба одредити за која је селапотребно изра-
дити уређајне основе током израде Плана, а за које 
касније, након његовог доношења, је потребно да се 
одреде критеријуми по којима су дати приоитети; 
прилагођавање са одредбама планова вишег реда а 
то су Закон о Просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020. године ("Сл. гл. РС" , број 88/10), 
по коме јужна Србија којој град Лесковац припада, 
представља целину са највећим просторно развојним 
проблемима и са великим потенцијалима. Улога 
Лесковца као урбаног центра (са Нишом и Врањем) 
је пресудна код организације и реализације пројеката 
регионалног развоја сходно Уредби о утврђивању 
Регионалног просторног плана општина Јужног 
Поморавља ("Сл. гл. РС" , број 83/10), и Уредби о 
утвр ђивању програма имплементације регионалног 
просторног плана општина Јужног поморавља за 
период до 2018. године ("Сл. гл. РС" , бр. 4/15). 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 се заснива 
на пружању вишег квалитета регионалних урбаних 
функција, посебно индустрије, услуга, образовања, 
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здравства, културе и др. Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја инфраструктурног кори-
дора аутопута Ниш - граница Републике Македоније 
("Службени гласник РС", број 77/02) и Уредба о 
изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просто-
рног плана подручја инфраструктурног коридора 
аутопута Ниш - граница Републике Македоније 
("Службени гласник РС", број 127/14), који сагле-
да ва могућност остварења дугорочних циљева 
окру жења - превазилажење неразвијености и за-
оста јања Јужне Србије; потпунију валоризацију са-
обра ћајног положаја 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. Поред набројаних на израду 
планског решења ће утицати и следећи планови: 
Просторни план подручја посебне намене слива 
акумулације Кључ ("Сл. гласник Републике Србије" , 
бр. 55/10), Просторни план подручја посебне намене 
за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац – Врање 
("Сл.гласник Републике Србије", бр.104/2015), Про-
сторни план подручја посебне намене за инфра-
структурни коридор високонапонског далеко вода 
110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III (на 
осно ву Уредбе владе Србије из новембра 2016, 
"Сл. гласник РС" , бр. /16); усаглашавање са новим 
улазним подацима, параметрима и новим захтевима, 
неопходних за израду просторног плана, као и 
прилагођавање са осталим Законима који се тичу 
плана као што су промене стратешких докумената, 
планова и акционих планова које је град донео од 
2011. год, а чије су смернице од утицаја на Просторни 
план, a у складу са измењеним националним стра-
тегијама. То је на првом месту Програм развоја града 
Лесковца са акционим планом од 2015-2020. године, 
затим Локални план привлачења директних страних 
инвестиција града Лесковца од 2014-2018. године 
и др., усклађивање са Уредбом о категоризацији 
држа вних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/2013, 
119/2013 и 93/2015), Закон о заштити животне 
средине ("Службени гласник Републике Србије" 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 
- др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закон о 
упра вљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010 и 14/2016) и са осталим Законима, Уредбама 
и Одлукама . Битан разлог израде Измене и допуне 
просторног плана је продужење временских оквира, 
будући да је Просторни план донет за период до 2021. 
године. Елементи за имплементацију, приоритетна 
планска решења и пројекти, који су саставни део ПП, 

су важили до краја 2014. године. Дужим временским 
роковима би се превазишао и период до израде и 
доношења просторних планова вишег реда. То су 
Просторни план републике Србије, који престаје да 
важи до 2020. године и Регионални просторни план 
општина Јужног поморавља, донет за период до 2021. 
године (са елементима за прву етапу имплементације 
до 2014. год. и за другу етапу до 2018. године). 

Члан 5.

Измена и допуна Просторног плана града Лесковца, 
сходно члану 20. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) са-
држи: обухват грађевинског подручја, планиране 
на мене простора, мрежу насеља и дистрибуцију 
служби и делатности, просторни развој саобраћаја 
и инфраструктурних система, делове територије за 
које је предвиђена израда урбанистичког плана или 
урбанистичког пројекта, уређајне основе за села, 
пла нирану заштиту, уређење, коришћење и развој 
природних и културних добара и животне средине, 
правила уређења и грађења за делове територије за 
које није предвиђена израда урбанистичког плана, 
мере и инструменте за спровођење плана, мере за 
равномерни територијални развој јединице локалне 
самоуправе. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину саставни је део документационе основе 
планског документа а нарочито за поједине просторе 
и објекте радиће се процена утицаја према закону и 
урбанистичким условима из урбанистичких планова 
нижег реда.
Измена и допуна Просторног плана града Лесковца 
садржи текстуални део (правила уређења и грађења) 
и графички део у аналогном и дигиталном облику, 
сходно члану 30.31. и 32. . Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 
и 145/2014).Графички део просторног плана израђује 
се на топографским картама а могу се користити 
у зависности од расположивости и потребног 
нивоа детаљности и сателитски снимци, карте из 
постојећих географских информационих система, 
ажурне геореференциране ортофото подлоге и 
оверени катастарско-топографски планови.

Члан 6.
За потребе израде Измена и допуна Просторног 
пла на града Лесковца приступа се изради страте-
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шке процене утицаја на животну средину према 
прибављеном Мишљењу градске управе за заштиту 
животне средине бр.30/17-9 од 26.01.2017. год. на 
основу Закона о планирању и изградњи и Зако на о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 
43/2011 - одлука УС и 14/2016). 

Члан 7. 

Рок за израду  Измене и допуне Просторног плана 
града Лесковца биће дефинисан Уговором између 
Града Лесковца и ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, 
коме је Град Лесковац поверио послове просторног и 
урбанистичког планирања.

Члан 8. 

Средства за израду Измена и допуна Просторног 
плана града Лесковца обезбедиће Град Лесковац.

Члан 9.

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана 
града Лесковца је Град Лесковац а израђивач плана ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац коме је Град Лесковац 
поверио послове просторног и урбанистичког плани-
рања, а који ће у поступку израде плана оства рити 
сарадњу са Градском Управом управом за урба низам 
и комунално – стамбене послове града Лесковца. 

Члан 10.

У поступку израде Измена и допуна Просторног плана 
града Лесковца, нацрт плана подлеже стручној ко нтроли 
Комисије за планове (Чл. 49. и 50. Закона о планирању 
и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09 - исправка, 
64/2010 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлу ка УС, 132/2014 и 
145/2014) и стручној ко нтроли Комисије коју образује 
министар надлежан за послове просторног планирања 
и урбанизма на кон обављеног јавног увида Нацрта 
планског доку мента (Чл. 33. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 
145/2014. 

Члан 11.

Јавни увид  нацрта плана обавља се путем оглашавања 
у дневном  и локалном листу у трајању од 30 дана а 
излагање планског документа у просторијама  Градске 
управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове  
града Лесковца  (Чл. 50. ''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014).

Члан 12.

Плански документ  урадиће се у потребном броју  
примерака и по  овери доставиће се у прописаном 
формату  Републичком геодетском заводу у року од 
10 дана од дана објављивања планског документа у 
службеном гласнику.
Плански документ биће евидентиран у Централном 
регистру планских докумената који води орган 
надлежан за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у " Службеном гласнику града Леско вца" .

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара  2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.  

47.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) 
и члана 25. Статута Града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца"  бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 
и 54/16) Скупштина града Лесковца на 10. седници 
одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. 
фебруара 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ЛЕСКОВЦА од 2010. до 2020. године

Члан 1.

Приступа се изради ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРА-
ЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА од 
2010. до 2020. Године (''Службени гласник града Ле ско-
вца'' бр. 4/13) (у даљем тексту: Измена и допуна ГУП-а 
Лесковца).

Члан 2.

Укупна површина планског обухвата износи П= 4114 
ha. 
У обухвату Генералног урбанистичког плана налази 
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се цела катастарска општина Лесковац и делови још 
12 катастарских општина, што је приказано у сле-
дећој табели:

Табела 1. Катастарске општине у оквиру граница 
ГУП-а.

Катастарска општина 
Површина 

(ha)
1 Лесковац 2227

Делови катастарских 
општина

2 Винарце 295
3 Доње Стопање 203
4 Горње Стопање 94
5 Навалин 40
6 Бобиште 254
7 Братмиловце 188
8 Мрштане 222
9 Бадинце 51
10 Доњи Буниброд 101
11 Рударе 151
12 Доња Јајина 78
13 Доње Синковце 154

Укупно 4114

Граница Измена и допуна Генералног урбанистичког 
плана је дефинисана као прелиминарна, током израде 
може доћи до њене измене, а коначна граница ће 
се утврдити и дефинисати приликом припреме и 
верификације нацрта плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Измена и допуна ГУП-а Ле-
сковца је Просторни план града Лесковца ("Сл. гл. 
града Лесковца" , бр. 12/11), Закон о Просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Сл. гл. 
РС" , број 88/10), Уредба о утврђивању Регионалног 
просторног плана општина Јужног Поморавља ("Сл. 
гл. РС" , број 83/10), Уредба о утврђивању Просторног 
плана подручја инфраструктурног коридора аутопута 
Ниш - граница Републике Македоније ("Службени 
гласник РС", број 77/02) и Уредба о изменама и допунама 
Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Ниш - граница 
Републике Македоније ("Службени гласник РС", број 
127/14), Просторни план подручја посебне намене слива 
акумулације Кључ ("Сл. гласник Републике Србије" , бр. 
55/10), Просторни план подручја посебне намене за део 
разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац – Врање ("Сл.

гласник Републике Србије" , бр.104/2015), Просторни 
план подручја посебне намене за инфраструктурни 
коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x 
од ТC Ниш 1 до Врле III (на основу Уредбе владе Србије 
из новембра 2016, " Сл. гласник РС" , бр. /16).

Члан 4.

Циљ израде Измена и допуна ГУП-а Лесковца је 
преиспитивање постојећих намена, потреба Града и 
израда решења која ће одговарати специфичним кара-
ктеристикама Лесковца и реалним могућностима његове 
етапне урбане обнове, а потом и просторног раста и 
развоја у складу са важећим Законом и плановима 
вишег реда. Дугорочна визија у погледу развоја града 
Лесковца је остваривање одрживог економског раста, 
конкурентности, социјалне стабилности, саобраћајне 
приступачности, инфраструктурне опремљености, очу-
ва ње и заштита природног и културног наслеђа, ра зви-
јање културног идентитета и територијалне препо зна-
тљивости и функционално интегрисање у окру жење, 
са прилагођавањем промењеним законским регула-
тивама, иновираним пописом становника и цело купног 
развоја ситуације са новим пресеком стања. Конце пција 
планирања, коришћења, уређења и заштите подру чја 
обухвата Измена и допуна ГУП-а подразумева оптима-
лно коришћење постојећих потенцијала града Лесковца, 
са усклађивањем свих видова коришћења и заштите 
подручја. Планирана намена простора биће у функцији 
остваривања веће равнотеже економског, демографског, 
социјалног и еколошког развоја Лесковца.

Члан 5.
Измена и допуна ГУП-а Лесковца, сходно члану 
24. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) садржи 
на ро чито: границе плана и обухват грађевинског по-
дру чја, генерална урбанистичка решења са наме на ма 
по вршина које су претежно планиране у грађеви-
нском подручју, генералне правце и коридоре за 
сао браћајну, енергетску, водопривредну, комуналну 
и другу инфраструктуру, поделу на целине за даљу 
пла нску разраду плановима генералне регулације за 
цело грађевинско подручје, и друге елементе за даљу 
пла нску разраду урбанистичког плана. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину саставни је део документационе основе 
планског документа а нарочито за поједине просторе 
и објекте радиће се процена утицаја према закону и 
урбанистичким условима из урбанистичких планова 
нижег реда.
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Плански документ  садржи текстуални део (правила 
уређења и грађења) и графички део у аналогном и 
дигиталном облику, сходно члану 30.31. и 32. Закона 
о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014).Графички део плана израђује 
се на овереном катастарско-топографском плану одно-
сно овереном топографском плану, односно овереном 
катастарском плану, а може се израђивати и на ажурним 
геореференцираним ортофото подлогама, сателитским 
снимцима или картама из постојећих географских 
инфо рмационих система.

Члан 6.

За потребе израде Измена и допуна ГУП-а Лесковца 
приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину према прибављеном  Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине бр.31/17-
9 од 26.01.2017. год. на основу Закона о планирању 
и изградњи и Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину("Службени гласник Републике 
Србије" , бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016). 

Члан 7. 

Рок за израду Измене и допуне ГУП-а Лесковца биће 
дефинисан Уговором између Града Лесковца и ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац, коме је Град Ле-
сковац поверио послове просторног и урбани стичког 
планирања.

Члан 8. 

Средства за израду Измене и допуне ГУП-а Лесковца 
обезбедиће Град Лесковац.

Члан 9.

Носилац израде Измена и допуна ГУП-а Лесковца 
је Град Лесковац а израђивач плана ЈП Урбанизам и 
изградња Лесковац коме је Град Лесковац поверио 
послове просторног и урбанистичког планирања а 
који ће у поступку израде плана остварити сарадњу 
са Градском Управом управом за урбанизам и ко му-
нално – стамбене послове града Лесковца. 

Члан 10.

У поступку израде Измена и допуна  ГУП-а Лесковца, 
нацрт плана подлеже стручној контроли Комисије за 
планове (Чл. 49. и 50. Закона о планирању и изградњи 
(''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 
–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 

145/2014'') и стручној контроли Комисије коју обра зује 
министар надлежан за послове просторног плани рања 
и урбанизма након обављеног јавног увида Нацрта 
планског документа (Чл. 33. Закона о плани рању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 
145/2014). 

Члан 11.

Јавни увид нацрта плана обавља се путем оглашавања 
у дневном и локалном листу у трајању од 30 дана а 
излагање планског документа у просторијама Гра-
дске управе за урбанизам, стамбено – комуналне 
послове града Лесковца (Чл. 50. ''Сл. гласник РС'' 
бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Члан 12.

Плански документ урадиће се у потребном броју 
примерака и по овери доставиће се у прописаном 
формату Републичком геодетском заводу у року од 
10 дана од дана објављивања планског документа у 
службеном гласнику.
Плански документ биће евидентиран у Централном 
регистру планских докумената који води орган 
надлежан за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у " Службеном гласнику града Леско вца" .

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара  2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.  

48.
На основу члана  46. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 
64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 25. Статута Града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца"  бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 14. 
и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донела је 

ОДЛУКУ



Страна 244 — Број 2 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 16. фебруар 2017.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
За подцелину 5ц у целини 5 Плана генералне 
регулације 11 у Лесковцу '' насеље између 

Бојничког и Лебанског пута'' 

Члан 1.

Приступа се изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ за подцелину 5ц у целини 5 Плана генералне 
регулације 11 у Лесковцу '' насеље између Бојничког 
и Лебанског пута'' (У даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.

Укупна оквирна површина планског обухвата изно-
си П=3ha84a17m2 и дефинисана је границом Плана 
којом je обухваћенa подцелина 5ц у целини 5 Плана 
генералне регулације 11 у Лесковцу. Плански обу-
хват захвата КО Доње Синковце и једним делом 
КО Лесковац у источном делу планског обухвата и 
непра вилног је троугластог облика.
Граница почиње у тачки пресека јужне регулационе 
линије Ул. Станоја Главаша и источне регулационе 
линије Хисарског канала од које иде на запад дуж 
источне регулационе линије Хисарског канала, до 
пресека са западном регулационом линијом планиране 
обилазнице. Од ове тачке граница скреће на југ дуж 
западне регулационе линије планиране обилазнице све 
до пресека са северном међном линијом КП бр.9725 КО 
Лесковац дуж које наставља у правцу истока а затим 
скреће на југ до пресека са северном регулационом 
линијом Ул.Станоја Главаша, коју пресеца у правцу 
југа и скреће на запад дуж јужне регулационе линије 
Ул.Станоја Главаша до пресека са источном међном 
линијом КП бр.9734 КО Лесковац дуж које иде у 
правцу југа а затим скреће на запад дуж њене јужне 
међне линије и наставља у истом правцу дуж јужне 
међне линије КП бр.9726 КО Лесковац до пресека са 
источном међном линијом КП бр.9727 КО Лесковац 
дуж које наставља у правцу југа а затим скреће на 
запад дуж њене јужне међне линије, па на север дуж 
њене западне међне линије све до пресека са јужном 
међном линијом КП бр.1025 КО Доње Синковце. Од 
ове тачке граница улази у КО Доње Синковце и иде 
у правцу северозапада дуж јужне међне линије КП 
бр.1025 КО Доње Синковце, затим скреће на север дуж 
њене западне међне линије све до пресека са јужном 
међном линијом КП бр.1021/1 КО Доње Синковце коју 
прати у правцу запада, а затим скреће на север дуж 
њене западне међне линије у чијем правцу пресеца КП 
бр.1021/2 и 1017 КО Доње Синковце све до пресека 
са јужном регулационом линијом Ул.Станоја Главаша 

дуж које затим наставља у правцу запада све до тачке 
пресека са источном регулационом линијом Хисарског 
Канала од које је опис границе почео. 
Коначна граница планског документа биће дефини-
сана Нацртом измене и допуне плана генера лне регу-
лације.

Члан 3.

Плански основ за израду плана детаљне регулације 
је План генералне регулације 11 на грађевинском 
подручју ГУП– а Лесковца –" Насеље између Бојни-
чког и Лебанског пута" у Лесковцу за блокове 45, 
69, 70 и 71 у Лесковцу ("Сл. гл. града Лесковца" , 
бр.23/14) којим је у делу 2.1.3. Целине/зоне за које 
се обавезно доноси план детаљне регулације и 
предвиђени рокови за израду ПДР-а, са прописаном 
забраном градње нових објеката и реконструкције 
постојећих објеката (изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у простору) до усвајања 
плана, прописана обавеза израде Плана детаљне 
регулације за потцелину 5ц у целини 5.

Члан 4.

Циљ израде плана детаљне регулације је унапређење 
квалитета и услова живота и пословања кроз: обе-
збе ђење реализације недостајућих површина и обје-
ката јавне намене, мреже саобраћајне и друге инфра-
структуре и побољшање квалитета и капацитета 
постојећих садржаја; учешће јавности у планирању 
и обликовању животног простора; и усаглашености 
са прописима и стандардима из области планирања, 
уређења  и изградње простора.
Планом ће бити прописани елементи просторног 
развоја планског подручја и то :

- врста и намена објеката који ће се градити по зо-
нама и целинама, односно класа и намена објеката 
чи ја је градња забрањена,

- услови за парцелацију, препарцелацију и форми-
рање грађевинске парцеле 

- највећи дозвољени индекс заузетости и изграђе-
ности грађевинске парцеле, регулационе и грађеви-
нске линије, спратност објекта, услове и начин при-
сту па парцели и простора за паркирање возила,

- урбанистички и други услови за уређење и изгра-
дњу површина и објеката јавне намене и мреже сао-
бра ћајне и друге инфраструктуре као и услови за њи-
хо во прикључење  

Члан 5.

План детаљне регулације садржи текстуални и гра-
фи чки део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће  
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израђен на овереном катастарско - топографском  
плану и подлогама прибављеним од надлежног органа 
за послове државног премера и катастра (дигиталне 
катастарске  подлоге и орто- фото подлоге, катастар 
подземних водова и остало).  

Члан 6. 

Рок за израду плана детаљне регулације биће де фи-
нисан Уговором између Града Лесковца и ЈП Урба-
низам и изградња Лесковац, коме је Град Леско вац 
поверио послове просторног и урбани стичког пла-
нирања.

Члан 7.

Од дана ступања на снагу ове Одлуке у периоду од 
12 месеци забрањена је изградњa нових објеката и 
извођење радова којима се мења стање у простору 
осим радова реконструкције, санације, адаптације, 
инве стиционог и текућег одржавања, енергетске са-
на ције и др. у габариту и волумену постојећих обје-
ката изграђених у складу са Законом о планира њу и 
изградњи као и за инфраструктурне кори доре /при-
марна и секундарна саобраћајна и инфра стру ктурна 
мрежа/ који повезују целине разрађују се и спроводе 
ПГР-ом.

Члан 8. 

Средства за израду плана детаљне регулације  обезбе-
диће Град Лесковац. 

Члан 9.

На основу Мишљења Градске управе за заштиту 
жи вотне средине града Лесковца бр.270/16-09 од 
05.12.2016. године није потребна је израда Стратешке 
про цене утицаја на животну средину за ПЛАН ДЕ-
ТА ЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за подцелину 5ц у целини 5 
Плана гебералне регулације 11 у Лесковцу '' насеље 
између Бојничког и Лебанског пута''. 

Члан 10.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Град 
Лесковац а израђивач плана ЈП Урбанизам и изгра-
дња Лесковац коме је Град Лесковац поверио по-
сло ве просторног и урбанистичког планирања а ко-
ји ће у поступку израде плана остварити сарадњу са 
Градском Управом за урбанизам и комунално – ста-
мбене послове града Лесковца.

Члан 11.

У поступку израде Плана детаљне регулације, нацрт 
плана подлеже стручној контроли Комисије за планове   
(Чл. 49. и 50. Закона о планирању и изгра дњи (''Сл. 

гласник РС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).   

Члан 12.

Јавни увид обавља се путем оглашавања у дневном и 
локалном листу у трајању од 30 дана а излагање пла-
нског документа у просторијама Градске управе за 
урбанизам, стамбено – комуналне послове града 
Ле сковца Чл. 50. (''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 81/09- 
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014).

Члан 13.

Плански документ, План детаљне регулације урадиће 
се у потребном броју примерака и по овери доставиће 
се у прописаном формату Републичком геодетском 
заводу у року од 10 дана од дана објављивања пла-
нског документа у службеном гласнику.
Плански документ биће евидентиран у Централном 
регистру планских докумената који води орган 
надлежан за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у " Службеном гласнику града Леско вца" .

Број: 06-2/17-I
У Лесковцу, 14. фебруара  2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић  

49.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју ("Службени гласник 
РС", бр. 10/13,142/14, 103/15 и 101/16) и члана 25. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 12/08, 7/11 и 43/12, 29,16 и 56/16), 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 
2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017.

ГОДИНУ
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I

УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за град Лесковац за 2017. годину (у даљем тексту: 
Програм).

II

Овим Програмом утврђује се коришћење средстава 
Фонда за 2017. годину, стимулисаће се развој оних де-
латности и сегмената производње који су процењени 
као стратешки најзначајнији за очување и унапређење 
по стојећих капацитета у пољопривреди, стварање но-
вих и диверзификација привредних активности у ру-
ралним срединама.

III

Финасирање активности из овог Програма вршиће се 
из буџета града Лесковца.

IV

Саставни део ове Одлуке чини Програм.

V

Праћење реализације Програма и израду Извештаја о 
реализацији овог Програма спроводи, односно доноси 
Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца.

VI

Овај Програм објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

50.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 
- др.закон) и члана 25. став 1. тачка 8. Статута гра-
да Лесковца ("Службени гласник града Лесковца” бр. 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Ле-
сковца на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 2017. 
године, дана 14. фебруара 2017. године донела је

ОДЛУКА

I
Доноси се Програм коришћења средстава Буџетског 
фонда за развој пољопривреде на територији града 

Лесковца за 2017. годину, усвојен на седници Коми-
сије овог Фонда од 30. јануара 2017. године, број 01-
01/2017.

II

Саставни део ове Одлуке је Програм коришћења сре-
дстава Буџетског фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца за 2017. годину.

III

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 14. фебруара 2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

51.
На основу члана 36. и члана 38. Закона о јавним преду-
зећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16) и члана 
25. Статута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) Ску-
пштина града Лесковца на 10. седници одржаној 14. и 
15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП "УРБАНИЗАМ 

И ИЗГРАДЊА" ЛЕСКОВАЦ

Члан 1.

Спроводи се Јавни конкурс за именовање директора 
ЈП"Урбанизам и изградња" Лесковац.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном пре-
дузећу, радном месту, условима за именовање дире-
ктора јавног предузећа, месту рада, стручној оспо со-
бљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, рок у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавешгења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу 
уз пријаву.

Члан 3.
Саставни део Одлуке је текст огласа који садржи оба-
везне елементе из члана
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2. ове Одлуке.
Скупштина града Лесковца објавиће текст огласа у 
"Службеном гласнику Републике Србије", дневном ли-
сту "Вечерње новости" - издање за целу Србију, "Слу-
жбеном гласнику града Лесковца", као и на интернет 
страници града Лесковца, с тим што се мора навести 
када је тексг огласа објављен у "Службеном гласнику 
Републике Србије", а све у року од 8 (осам) дана од дана 
доношења Одлуке.

Члан 4.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење ко-
нкурса за избор директора јавних и јавно кому на лних 
предузећа чији је оснивач град Лесковац.

Члан 5.

Ова Одлука стуиа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број 06-2/17-1 
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић,с.р. 

52.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури ("Службени 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. 
сгав 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.
закон и 101/16-др.закон), члана 13. Одлуке о оснивању 
Народног музеја у Лесковцу ("Службени гласник града 
Лесковца" број 7/11), члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 14. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ

I

РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Народног музеја у 
Лесковцу, због истека мандата, у саставу:

- представници локалне самоуправе
1. Александар Милошевић, председник
2. Милијана Литрић, члан
3. Сузана Кржалић, члан

- представници запослених
4. Јулијана Пешић, члан
5. Саша Стаменковић, члан

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

53.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури ("Службени 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
са моуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 13. Одлуке 
о оснивању Народног музеја у Лесковцу ("Службени 
гласник града Лесковца" број 7/11), члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) 
Скупштина града Лесковца, 10. седници одржаној 14. 
и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народног музеја у Ле-
сковцу, у саставу:
- представници локалне самоуправе:

1. Јована Митић, председник, дипл. сликар - мастер 
ликовних уметности

2. Зоран Костић, члан, магистар ликовне уметности,
3. Јасмина Ивановић, члан, дипл. правник,
представници запослених:
4. Сузана Ранђеловић, члан,
5. Саша Стаменковић, члан.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 



Страна 248 — Број 2 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 16. фебруар 2017.

54.
На основу члана 45. и 46. Закона о култури ("Службени 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др. закон и 101/16-др.закон), члана 16. Одлуке о 
оснивању Народног музеја у Лесковцу ("Службени гла-
сник града Лесковца" број 7/11), члана 25. став 1. та чка 
9. Статута града Лесковца ("Службени гласник гра да 
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) Ску-
пштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 
15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ

I

РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Народног музеја у 
Лесковцу, због истека мандата, у саставу:

- представници локалне самоуправе
1. Драгослава Спасић, председник,
2. Зоран Анђелковић, члан,

- представници запослених
3. Олгица Антанасковић, члан.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

55.
На основу члана 45. и 46. Закона о култури ("Службени 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 16. Одлуке 
о оснивању Народног музеја у Лесковцу ("Службени 
гласник града Лесковца" број 7/11), члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) 
Скупштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 
2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Народног музеја у 
Лесковцу, у саставу:

- представници локалне самоуправе
1. Ивана Коцић, председник, дипл. економиста,
2. Марко Анђелковић, члан, проф. разредне наста-

ве,

- представник запослених
3. Ненад Цветковић, члан.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ћуровић,с.р. 

56.
На основу члана 30. Закона о јавним агенцијама 
("Слу жбени гласник Републике Србије", бр. 18/05 и 
81/05-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16-др.
закон), члана 33. Одлуке о оснивању Стамбене агенције 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" 
бр. 4/13, 15/13 и 1/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 14. фебруара 2017.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА СТАМБЕНЕ 
АГЕНЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

ДРАГАН НИКОЛИЋ, дипл. инж. технологије, разре-
шава се функције директора Стамбене агенције града 
Лесковца, због подношења оставке.
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II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

57.
На основу чл. 24. став 3, 46. и 47. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" број 15/16), 
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 41, 
51. и 52. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изгра-
дњу Лесковац" са Законом о јавним предузећима 
("Слу жбени гласник града Лесковца" број 50/16) 
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
("Слу жбени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 
10. седници, одржаној 14. и 15. фебруара 2017. го-
дине, дана 14. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА" 

ЛЕСКОВАЦ

I
МИЛЕНКО МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани инж. грађе-
вине, разрешава се функције директора ЈП "Урбанизам 
и изградња Лесковац", коју је наставио да обавља 
након реорганизације Јавног предузећа "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" Лесковац у складу са чланом 
80. Закона о јавним предузећима, као директор Јавног 
предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу 
Лесковац", на коју је изабран путем јавног конкурса, 
даном подношења оставке, 08.02.2017. године.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

58.
На основу чл. 24. став 3, и 52. Закона о јавним преду-
зећима ("Службени гласник РС" број 15/16), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон), члана 41. и 56. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа 
"Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац" са 
Законом о јавним предузећима ("Службени гласник 
града Лесковца" број 50/16) и члана 25. став 1. тачка 
9. Статута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Скупштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
го дине, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА" ЛЕСКОВАЦ

I
МИЛЕНКО МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани инж. гра-
ђе вине, именује се за вршиоца дужности директора ЈП 
"Урбанизам и изградња Лесковац".

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУНШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

59.
На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и чл. 21. став 1. 
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" 
број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 33. 
и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу 
Лесковац" са Законом о јавним предузећима ("Службени 
гласник града Лесковца" број 50/16) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Скупштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донела је
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РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА" 

ЛЕСКОВАЦ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функција председник и чланови 
Надзорног одбора ЈП "Урбанизам и изградња Леско-
вац", и то:

-проф. др Слободан Миленковић, функције предсе-
дника,

-Драган Стојиљковић, функције члана,
-Братислав Илић, функције члана из реда запослених, 

које су наставили да обављају након реорганизације 
Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу" 
Лесковац, у складу са чланом 80. Закона о јавним пре-
дузећима, као председник и чланови Надзорног одбора 
Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу" 
Лесковац, на које су именовани од стране оснивача, због 
подношења оставки.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

60.
На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и чл. 21. став 1. За-
кона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" 
број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 33. 
и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу 
Лесковац" са Законом о јавним предузећима ("Службени 
гласник града Лесковца" број 50/16) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Скупштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 14. фебруара 2017. 
године, донелаје

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА" ЛЕСКОВАЦ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор ЈП "Урбанизам и 
изградња Лесковац", у саставу:

-проф.др Слободан Миленковић, за председника,
-проф.др Иван Михаиловић, за члана,
-Братислав Илић, дипл.инж.грађевине, за члана из 

реда запослених.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

61.
На основу члана 20. Закона о јавним службама ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 
81/05-испр.др.закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14- др. 
закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16- др. 
закон), члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке орга-
низације града Лесковца ("Службени гласник општи-
не Лесковац" бр. 11/95 и 3/97 и "Службени гла сник 
града Лесковца" бр. 11/09) и члана 25. став 1. тачка 9. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник града Ле-
сковца", бр.12/08, 7/11, 43/12 и 29/16), Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 14. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Туристичке органи-
зације града Лесковца због истека мандата, у саставу:
- представници локалне самоуправе

1. Душан Ђорђевић, председник
2. Виолета Здравковић, члан
3. Саша Симоновић, члан
4. Миодраг Станковић, члан
5. Јелена Миленковић, члан

-представници запослених
6. Ранко Цојић, члан
7. Игор Бранковић, члан
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II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

62.
На основу члана 20. Закона о јавним службама 
("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 
83/14- др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", бр.129/07, 83/14 - 
др.закон и 101/16- др.закон), члана 11. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације града Лесковца 
("Службени гласник општине Лесковац" бр. 11/95 и 
3/97 и "Службени гласник града Лесковца" бр. 11/09) 
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 
43/12 и 29/16), Скупштина града Лесковца, на 10. 
седници одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, 
дана 14. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Туристичке организа-
ције града Лесковца, у саставу:
- представници локалне самоуправе

1. Душан Ђорђевић, дипл. географ, туризмолог за 
председника

2. Јована Живчић, струковни економиста за члана
3. Марија Костић, дипл. правник, за члана
4. Душан Ћоровић, струковни економиста, за чла-

на и
5. Јасмина Трајковић, дипл. правник за члана

-представници запослених
6. Милош Ивановић, члан
7. Игор Бранковић, члан

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 14. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

63.
На основу члана 22. Закона о јавним службама ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 
81/05-испр. др. закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14- 
др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16- 
др.закон), члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Лесковца ("Службени гласник 
општи не Лесковац" бр. 11/95 и 3/97 и "Службени гла-
сник града Лесковца" бр. 11/09) и члана 25. став 1. тачка 
9. Статута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Ску-
пштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 14. 
и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I
РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Туристичке орга-
низације града Лесковца због истека мандата, у са-
ставу:
- представници локалне самоуправе
1. Далибор Михајловић, председник
2. Марина Костић, члан

- представник запослених:
3. Иван Тасић, члан

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

64.
На основу члана 22. Закона о јавним службама ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 
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81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14- 
др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16- 
др.закон), члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Лесковца ("Службени гласник 
општине Лесковац" бр. 11/95 и 3/97 и "Службени 
гласник града Лесковца" бр. 11/09) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Скупштина града Лесковца, на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Туристичке органи-
зације града Лесковца, у саставу:

- представници локалне самоуправе
1. Марија Стојановић, председник, мастер економиста
2. Маја Станојевић, члан, дипл. мастер инжењерског 
менаџмента

- представник запослених:
3. Иван Тасић, члан

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

65.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 
- др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Установе 
за спорт и физичку културу Спортско рекреативни 
центар "Дубочица" Лесковац ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 39/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ 
ЦЕНТРА "ДУБОЧИЦА"ЛЕСКОВАЦ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Привремени Управни одбор Уста-
нове за спорт и физичку културу Спортско рекре-
ативни центар "Дубочица" Лесковац, у саставу:

- представници локалне самоуправе
1. Миодраг Стојковић, дипл. економиста, председник
2. Милан Митић, дипл. економиста, члан
3. Михајло Стојановић, дипл. правник, члан

- из реда запослених
4. Александра Станковић, економиста за робни про-
мет, члан
5. Александар Ђорђевић, комерцијални техничар, 
члан

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

66.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 
- др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Установе 
за спорт и физичку културу Спортско рекреативни 
центар "Дубочица" Лесковац ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 39/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града 
Лесковца, 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
"ДУБОЧИЦА"ЛЕСКОВАЦ
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I

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Установе за спорт 
и физичку културу Спортско рекреативни центар 
"Дубочица" Лесковац, у саставу:

-представници локалне самоуправе
1. Миодраг Стојковић, дипл. економиста, предсе-

дник
2. Милан Митић, дипл. економиста, члан
3. Михајло Стојановић, дипл. правник, члан

-представници запослених
1. Александра Станковић, економиста за робни 

про мет, члан
2. Александар Ђорђевић, комерцијални техничар, 

члан

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић,с.р. 

67.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 
- др.закон), члана 15. Одлуке о оснивању Установе 
за спорт и физичку културу Спортско рекреативни 
центар "Дубочица" Лесковац ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 39/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ 
ЦЕНТРА "ДУБОЧИЦА" ЛЕСКОВАЦ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Привремени Надзорни одбор Уста-
нове за спорт и физичку културу Спортско рекре-
ативни центар "Дубочица" Лесковац, у саставу:

-представници локалне самоуправе
1. Милена Стојановић, дипл. економиста, председник
2. Марјан Младеновић, проф. физичке културе, члан
3. Срђан Анђелковић, проф. одбране и заштите, члан 

из реда запослених

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

68.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 
- др.закон), члана 15. Одлуке о оснивању Установе 
за спорт и физичку културу Спортско рекреативни 
центар "Дубочица" Лесковац ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 39/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
"ДУБОЧИЦА" ЛЕСКОВАЦ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Установе за спорт 
и физичку културу Спортско рекреативни центар 
"Дубочица" Лесковац, у саставу:

-представници локалне самоуправе
1. Милена Стојановић, дипл. економиста, председник
2. Марјан Младеновић, проф. физичке културе, члан

-представник запослених
3. Ивана Дикић, израђ.хем.производа, члан

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".
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Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

69.
На основу члана 34. став 2 и члана 39. став 1. и 2. 1) 
Закона о култури ("Службени гласник Републике Срби-
је", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 32. став 1. 
тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр.129/07, 
83/14 - др.закон и 101/16-др.закон) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Скупштина града Лесковца, на 10.седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ЕКОНОМИКУ 

ДОМАЋИНСТВА "ДАНИЦА ВУКСАНОВИЋ" У 
ЛЕСКОВЦУ

I

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.пољопривреде, 
разрешава се функције вршиоца дужности директора 
Центра за економику домаћинства "Даница Вуксано-
вић" у Лесковцу, због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

70.
На основу члана 34. став 2 и члана 37. став 1. и 2. Закона 
о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 32. став 1. тачка 
9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр.129/07, 
83/14 - др.закон и 101/16-др.закон) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), 
Скупштина града Лесковца, на 10.седници одржаној 

14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ЕКОНОМИКУ 

ДОМАЋИНСТВА "ДАНИЦА ВУКСАНОВИЋ" У 
ЛЕСКОВЦУ

I
ВИОЛЕТА ГРУЈИЋ, дипл.инж.технологије, именује 
се за вршиоца дужности директора Центра за еконо-
мику домаћинства "Даница Вуксановић" у Лесковцу.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 

71.
На основу члана 30. Закона о јавним агенцијама 
("Слу жбени гласник Републике Србије", бр. 18/05 и 
81/05-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Ре публике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 
101/16-др.закон), и члана 25. став 1. тачка 9. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града 
Лесковца, на 10. седници одржаној 14. и 15. фебруара 
2017. године, дана 15. фебруара 2017. године, донелаје

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I
БОЈАН ТОЈАГА, дипл.инж.пољопривреде, разрешава 
се функције директора Агенције за локални економски 
развој града Лесковца, због подношења оставке.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р. 
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72.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-
аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 10. 
седници одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, 
дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У ЛЕСКОВЦУ

I

Разрешава се члан Школског одбора Пољопривредне 
школе у Лесковцу из реда представника запослених 
и то:

1. Драган Васиљевић из Лесковца, ул. Гојка Зече-
вића бр.3, јер више није запослен у школи.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

73.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-
аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 10. 
седници одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, 
дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У ЛЕСКОВЦУ

I

Именује се члан Школског одбора Пољопривредне 
школе у Лесковцу из реда представника запослених 
и то:

1. Иван Стефановић из Лесковца, професор маши-
нске групе предмета.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

74.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тумач.,68/15 
и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 3. и члана 75. став 
3. Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11 и 37/12), 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "НИКОЛА СКОБАЉИЋ" У 

ВЕЛИКОМ ТРЊАНУ

I
Именује се члан Школског одбора Основне школе 
"Никола Скобаљић" у Великом Трњану из реда пре-
дста вника Савета родитеља и то:

1. Драгана Вучић из Горње Јајине.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 
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75.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-
аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 10. 
седници одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, 
дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У 

БРЕСТОВЦУ

I
Разрешава се члан Школског одбора Основне школе 
"Бранко Радичевић" у Брестовцу из реда представника 
запослених и то:

1. Татјана Гавриловић из Лесковца,ул.Страхињића 
Бана бр.34/80, због подношења оставке.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

76.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тумач.,68/15 
и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 3. и члана 75. став 
3. Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11 и 37/12), 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржан ој 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У 

БРЕСТОВЦУ

I
Именује се члан Школског одбора Основне школе 
"Бранко Радичевић" у Брестовцу из реда представника 
запослених и то:

1. Драган Стевановић наставник географије из 
Лесковца, ул. Немањина бр.2.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р. 

77.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-
аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 10. 
седници одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, 
дана 15. фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ "ЂУКА ДИНИЋ" У 

ЛЕСКОВЦУ

I
Разрешава се члан Школског одбора Економске школе 
"Ђука Динић" у Лесковцу из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Иван Тошић наставник пословне информатике, 
из Лесковца, Мајора Тепића 23/10.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р. 
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78.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тумач.,68/15 
и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 3. и члана 75. став 
3. Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11 и 37/12), 
Скупштина града Лесковца на 10. седници одржаној 
14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. фебруара 2017. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ "ЂУКА ДИНИЋ" У 

ЛЕСКОВЦУ

I

Именује се члан Школског одбора Економске школе 
"Ђука Динић" у Лесковцу из реда представника лока-
лне самоуправе и то:

1. Никола Тодоровић професор физичке културе, 
из Лесковца Радничка 34/13.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р. 

79.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној 
са моуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 3. став 1. и 
3. Одлу ке о оснивању Савета за безбедност града Ле-
сковца ("Службени гласник града Лесковца" бр. 7/11, 
17/14), члана 25. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 
и 54/16),Скупштина града Лесковца, на 10. седници 
одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. 
фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције чланова Савета за бе-
збедност града Лесковца:

- Марко Адамовић, као представник Српске право-
славне цркве,

- Васип Бакић, као координатор за ромска питања,
- Миодраг Марјановић, као представник Одељења 

за ванредне ситуације.

II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику гра-
да Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић ,с.р. 

80.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 3. став 1. и 3. 
Одлу ке о оснивању Савета за безбедност града Леско-
вца ("Службени гласник града Лесковца" бр. 7/11, 
17/14), члана 25. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 
и 54/16),Скупштина града Лесковца, на 10. седници 
одржаној 14. и 15. фебруара 2017. године, дана 15. 
фебруара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

БИРАЈУ СЕ за чланове Савета за безбедност града 
Лесковца:

-Звонимир Живковић, представник Српске право-
славне цркве,

-Тања Станојевић, запослена у ГУ за друштвене 
делатности, задужена за ромска питања,

-Ивица Ранђеловић, начелник Одељења сектора за 
ванредне ситуације.

II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Број: 06-2/17-1 
У Лесковцу, 15. фебруара 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р.
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