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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЛЕБАНЕ
464.
На основу члана 20. став 1. тачка 10 и члана 78. став 
1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018), члана 66. Статута општи-
не Лебане ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 3. Одлуке о 
општинском већу општине Лебане ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 22/2017), Општинско веће општине 
Лебане, на седници одржаној 15.8.2018. доноси

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ 
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО 

УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

Предмет одлуке

Члан 1.

Образује Локално координаицоно тело за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Коорди-
национо тело), као мулти-секторско тело, у циљу коо-
рдинисаног спровођења мера јавне политике усме ре них 
на побољшање положаја Рома и Ромкиња који бораве на 
територији општине, а посебно израде и коо рди нације 
и надзора над спровођењем локалног акци оног плана за 
социјално укључивање Рома и Ро мки ња.
Координационо тело образује се као посебно радно 
тело општинског већа општине Лебане.
Овом одлуком уређују се састав, задаци, начин функци-
онисања и средства за рад Координационог тела.

Састав Координационог тела

Члан 2.

Координационо тело чине:
1) Председник општине - Иван Богдановић
2) Помоћник председника општине - Саша Ђорђевић
3) Директор Основне школе "Вук Караџић" - Драган 

Јовић
4) Директор Предшколске установе "Дечија Радост" 

- Невена Здравковић
5) Директор Дома здравља - Владан Станојевић
6) Директор Филијале Националне службе за запо-

шљавање Лесковац - Дејан Станковић
7) Директор Центра за социјални рад општине Ле-

бане - Драганa Гоцић - Вукадиновић
8) Директор дома културе Лебане - Марко Тодоровић
9) Начелник Полицијске управе/Полицијске станице 

у општини Лебане - Игор Миљковић
10) Директор јавног комуналног предузећа "Кому-

налац" - Драган Ристић
11) Канцеларија за младе - Ивица Богдановић

Задаци Координационог тела

Члан 3.

Координационо тело планира и надзире спровођење 
мера јавне политике из различитих области које су 
усмерене на социјално укључивање Рома и Ромкиња, 
а посебно:

1) Дефинише кључне приоритете за деловање у ло-
калној заједници у области социјланог укључивања Ро-
ма и Ромкиња кроз израду односно унапређење лока-
лног акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња;
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2) разматра оперативне планове активности и 
изве штаје Мобилне јединице за социјално укључи ва-
ње Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Мобилни тим);

3) припрема предлоге надлежним органима, орга-
низацијама и установама за опредељивање фина нси-
јских средстава за финансирање активности Мо би-
лног тима и других активности у области соци ја ланог 
укључивања Рома и Ромкиња;

4) сарађује са другим релевантним органима и те-
лима за реализацију и праћење националне стратегије 
за социјално укључивање Рома и Ромкиња и локалног 
акционог плана, а посебно са Националним саветом 
ро мске националне мањине; Повереником за заштиту 
равно правности, Заштитником грађана, Социо-еконо-
мским саветом, Саветом за јавно здравље, Саветом за 
запошљавање и Саветом за међунационалне односе;

5) предузима и друге активности неопходне за 
осваривање наведених задатака.

Функционисање Координационог тела

Члан 4.

Координационим телом председава председник 
општи не.
Председник општине сазива седнице Координационог 
тела, а у случају његове спречености, други члан Коорди-
национог тела, које он овласти да га замењује.
Координационо тело одржава седнице најмање једном 
у три месеца.
У случају спречености члана Координационог тела се-
дници може присуствовати лице које он овласти да га 
замењује у тој седници.
Стручну подршку Координационом телу пружа Општи-
нска управа.
Координационо тело има секретара из реда запослених 
у Општинској управи.
Координатор за ромска питанја у Општинској управи је 
секретар Координационог тела.
На седници Координационог тела по потреби се по-
зивајући чланови Мобилног тима координатор за лока-
лно акционо планирање, а могу се позивати и стру чњаци 
и представници других органа, установа или орга-
низација ако је то потребно ради информисања чланова 
Координационог тела о одређеном питању.

Средства за рад

Члан 5.
Средства за рад Координационог тела обезбеђује 
Општина.
Чланови и Координационог тела не примају посебну 
накнаду за рад у Координационом телу.

Конститутивна седница Координационог тела

Члан 6.

Конститутивна седница Координационог тела одржа-
ће се у року од месец дана од ступања на снагу ове 
одлуке.

Ступање на снагу

Члан 7.
Ова одлука се објављује у "Службеном гласнику 
гарада Лесковца".
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПшТИНСКО Веће ОПшТИНе ЛеБаНе
Број 2-263

ПРеДСеДНИК ОПшТИНе
Иван Богдановић

465.
На основу члана 20. став 1. тачка 10 и члана 78. став 
1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018), члана 66. Статута општи-
не Лебане ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 3. Одлуке о 
општинском већу општине Лебане ("Службени гла-
сник града Лесковца", бр. 22/2017) и Стратегије за со-
цијално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 
Србији за период од 2016. до 2025. године ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 26/2016), Општинско 
веће општине Лебане, на седници одржаној 15.08.2018. 
године, доноси

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 

РОМКИЊА
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I
Образује се Мобилна јединица за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Мобилни тим) у циљу 
управљања мерама за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња предвиђених националним и локалним 
стратешким документима и остваривања координисаног 
приступа и интегрисаног пружања услуга Ромима и 
Ромкињама који бораве на територији општине.
Мобилни тим образује се као стручно саветодавно 
радно тело Општинског већа.

II
Мобилни тим чине:
1)  по један члан и заменик члана из реда запослених 

који раде на пословима у вези са остваривањем права 
Рома и Ромкиња из следећих органа, установа и 
организација:
а) Општинска управа, укључујући координатора за 

ромска питања у Општинској управи;
б) Центар за социјални рад општине Лебане;
ц) Дом здравља општине Лебане
д) филијала Националне службе за запошљавање;
е) стамбена агенција Општине;
ф) школе чији је оснивач Општина;
г) предшколска установа;
х) други органи, установе и организације од за-

начаја за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
општини

2)  здравствена медијаторка ангажована на територији 
општине/града;

3)  педагошки асистент ангажован на територији општи-
не/града.

III
Чланове и заменика чланова Мобилног тима решењем 
именује председник општине, на основу писаних пре-
длога органа, установа и организација из става II овог 
решења.

IV
Мобилни тим спроводи заједничке и координисане 
акти вности усмерене на побољшање положаја Рома и 
Ро мкиња у општини/граду, и то пре свега:

1) пружа заједничку и координисану подршку и 
по моћ појединцима и породицама;

2) испитује потребе ромске заједнице у Општини, 
по себно у областима образовања, здравствене и 

социјалне заштите, запошљавања, становања, као 
и хоризонталних питања дискриминације и родно 
равноправности у циљу заштите људских и мањи-
нских права;

3) доприноси побољшању информисаности Рома и 
Ромкиња о њиховим правима и олакшавању њиховог 
приступа јавним услугама;

4) промовише и помаже укључивање Рома и 
Ромкиња у друштвени живот локалне заједнице;

5) предлаже активности за унапређивање положаја 
Рома и Ромкиња надлежним органима, установамаи 
организацијама;

6) промовише интеркултурност и доприноси упо-
знавању других становника општине са ромском заје-
дницом;

7) спроводи активности предвиђене локалним 
акци оним планом за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња

8) пружа подршку у спровођењу програма и про-
јекта за социјално укључивање Рома и Ромкиња који 
спроводе други органи и организације;

9) оснажује ромску зеједницу да активно учествује 
у планирању и спровођењу мера за социјално укљу-
чивање Рома и Ромкиња на нивоу општине/града.

V
У циљу остваривања задатака из става IV овог решења, 
Мобилни тим:

1) усваја годишњи оперативни план активности и 
доставља га Локалном координационом телу за со-
цијално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем те-
ксту: Координационо тело);

2) одржава редовне састанке, два пута у току ме-
сеца;

3) организује редовне заједничке посете ромским 
насељима на основу утврђеног плана, најмање два ута 
месечно (координатор за ромска питања, педагошки 
асистент, здравствена медијаторска, представник 
Центра за социјални рад и представник Националне 
службе за запошљавање су чланови Мобилног тима 
који редовно иду у посете ромским насељима, док 
се остали чланови придружују по потреби), као и 
ванредне посете, по потреби;

4) води евиденцију о извршеним посетама и при-
купљеним подацима са терена, поштујући прописе о 
заштити података о личности;
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5) организује тематске радионице за становнике 
ромских насеља;

6) испитује потребе ромске заједнице;
7) прикупља и доставља податке за Базу података 

за праћење мера за инклузију Рома;
8) даје сугестије у вези са спровођењем локалног 

акционог плана за унапређење положаја Рома и по-
дсти че директно примењивање стратешких мера у 
орга нима, установама и организацијама на територији 
општи не/града;

9) прикупља податке о остваривању стратешких 
мера;

10) размењује информације о текућим пословима 
и иницијативама које спроводе органи, установе и 
организације чији представници су чланови Мо би-
лног тима;

11) сарађује, на оперативном нивоу, са Наци она-
лним саветом ромске националне мањине и орга-
низацијама цивилног друштва; стручном слу жбом 
Повереника за заштиту равноправности, стру чном 
слу жбом Заштитника грађана другим релева нтним 
органима и организацијама;

12) обавештава органе јавне управе надлежне за 
спровођење мера за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња, а посебно Координационо тело и органе 
Општине о проблемима у вези са применом страте-
шких мера;

13) предлаже надлежним органима активности 
којима се унапређује положаја Рома и Ромкиња;

14) припрема иницијативе и пројекте којима се 
осигурава сарадња локални организација и партнера 
у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња;

15) предузима и друге активности неопходне за 
остваривање наведених задатака.

VI

Састанци Мобилног тима одржавају се у просторијама 
Општине, а могу се одржавати и на другом месту, на 
позив других органа, установа или организација које 
учествују у Мобилном тиму.
Члан Мобилног тима из Општинске управе је његов 
координатор, сазива његове састанке и стара се о вођењу 
евиденције о раду Мобилног тима и благовременом 
усвја јању докумената наведених у ставовима IV и V 
овог решења.

Мобилни тим доноси пословник којимдетаљније уре-
ђује начин рада.
На питања која нису уређена пословником Мобилног 
тима примењују се одредбе Статута Скупштине општи-
не/града и Пословника Општинског већа о радним 
телима Општинског већа.
На састанке Мобилног тима могу се позивати стру-
чња ци и представници других органа, установа или 
организација који немају своје представнике у Моби-
лном тиму, ако је то потребно ради информисања чла-
нова Мобилног тима о одређеном питању (нпр. омбу-
дсман, представници полиције, представници органи-
зација цивилног друштва, медија и сл.).

VII

Мобилни тим подноси месечне извештаје о свом раду 
Општинском већу и Координационом телу.
Мобилни тим усваја годишњи извештај, на основу усво-
јеног годишњег плана рада, који садржи податке о раду 
Мобилног тима и његову оцену положаја Рома у општини/
граду.
Извештај Мобилног тима доставља се Координационом 
телу и појединачно сивм органима, установама и органи-
зацијама које су делегирале чланове у Мобилни тим, 
најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину.
Мобилни тим може сачинити и доставити и посебан 
извештај о одређеном догађају или теми, ако за то постоји 
потреба.

VIII

Средства за рад Мобилног тима обезбеђује Општина.
Чланови Мобилног тима непримају посебну накнаду за 
рад у Мобилном тиму.

IX

Ово решење објављује се у "Службеном гласнику града 
Лесковца".
Председник општине донеће "Решење о именовању 
чла нова Тима у року од месец дана од објављивања 
овог решења".

ОПшТИНСКО Веће ОПшТИНе ЛеБаНе
Број 02-264

ПРеДСеДНИК ОПшТИНе
Иван Богдановић
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ЛЕБАНЕ
466.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник Р.С. " број 54/09 и 73/10), Закона о изменама 
и допунама закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
Р.С." број 101/10, 101/11, 93/12 и 108/13) члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник Р.С." број 129/07 
и 93/2012) и Закона о изменама и допунама закона о 
финансирању локалних самоуправа ("Сл. гласник Р.С." 
47/11 и 93/12) и члана 17. Статута општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковца", број 16/08, 21/08, 
09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15) на 
седници одржаној 15.08.2018. године донела је:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У Одлуци о буџету општине Лебане за 2018. годину 
вршиће се следеће измене и допуне: 

Члан 1. 

У члану 3. укупна примања буџета и прихода повећавају 
се за 9.400.000,00 динара. 

Укупна примања из сопствених, осталих извора 
смањују се за 9.400.000,00 динара, 911 – предшколско 
образовање.

У члану 3а укупни расходи и издаци буџета општине 
Лебане за 2018. годину по основним наменама 
смањују се за 9.400.000,00 динара , 911 – предшколско 
образовање.

Укупни приходи и расходи после прерасподеле буџета 
општине Лебане за 2018. годину остају непромењени и 
износе 952.856.756,00 динара тј. 952.809.739,00 динара 
расходи.

Члан 2.

Члан 2. се мења и гласи:

У оквиру раздела 1 - Скупштина општине 

апропријација 472300 – Накнада из буџета за 
децу и породицу увећава се у износу од 5.694.200,00 
динара.

апропријација 465 – Остале текуће дотације и 
трансфери увећавају се у износу од 80.000,00 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511000 – Изградња зграда и 

објеката умањује се у износу од 5.774.200,00 динара.

У оквиру раздела 2 – Општинско веће
апропријација 465 – Остале текуће дотације и тра-

нсфери увећавају се у износу од 200.000,00 динара.
апропријација 511000 – Изградња зграда и 

објеката умањује се у износу од 200.000,00 динара.

У оквиру раздела 3 – Општинско јавно правобра-
нилаштво

апропријација 465 – Остале текуће дотације и тра-
нсфе ри увећавају се у износу од 150.000,00 динара.

апропријација 511000 – Изградња зграда и 
објеката умањује се у износу од 150.000,00 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа 
апропријација 416 – Награде запосленима и 

остали посебни расходи увећавају се у износу од 
500.000,00 динара.

апропријација 421 – Стални трошкови увећавају 
се у износу од 2.000.000,00 динара.

апропријација 424 – Специјализоване услуге 
умањује се у износу од 2.500.000,00 динара.

апропријација 465 – Остале текуће дотације и 
трансфери увећавају се у износу од 3.700.000,00 
динара.

апропријација 483 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова увећавају се у износу од 10.000.000,00 
динара.

апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање 
умањује се у износу од 13.700.000,00 динара.

апропријација 512 – Машине и опрема увећава се 
у износу од 15.000.000,00 динара.

апропријација 441 – Отплата домаћих камата 
увећава се у износу од 1.000.000,00 динара.

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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апропријација 511000 – Изградња зграда и 
објеката умањује се у износу од 16.000.000,00 динара.

У оквиру раздела 5 – Месна заједница – Месна 
заједница Лебане

апропријација 465 – Остале текуће дотације и 
трансфери увећавају се у износу од 120.000,00 ди-
нара.

апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање 
умањује се у износу од 120.000,00 динара.

У оквиру раздела 6 – Остале месне заједнице
апропријација 423 – Услуге по уговору увећава се 

у износу од 1.000.000,00 динара.
апропријација 472 – Накнаде из буџета за соци-

јалну заштиту увећава се у износу од 50.000,00 дина-
ра.

апропријација 483 - Новчане казне и пенали по 
решењу судова увећавају се за 100.000,00 динара.

апропријација 426 – Материјал умањује се у изно-
су од 1.150.000,00 динара.

У оквиру раздела 10 – Туристичка организација 
апропријација 423 – Услуге по уговору увећавају 

се у износу од 2.000.000,00 динара.
У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511000 – Изградња зграда и 

објеката умањује се у износу од 2.000.000,00 динара.
У оквиру раздела 11 – Развој културе – Библиотека
апропријација 511000 – Изградња зграда и 

објеката увећавају се у износу од 100.000,00 динара.
апропријација 423 – Услуге по уговору умањују се 

у износу од 100.000,00 динара.

У оквиру раздела 11 – Развој културе – Дом 
културе 

апропријација 414 – Социјална давања увећавају 
се у износу од 250.000,00 динара.

апропријација 415 – Накнада трошкова за 
запослене се увећава у износу од 50.000,00 динара.

апропријација 422 – Трошкови путовања увећавају 
се у износу од 140.000,00 динара.

апропријација 424 – Специјализоване услуге 
увећавају се у износу од 2.000.000,00 динара.

апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање 
увећава се у износу од 500.000,00 динара.

апропријација 426 – Материјал увећава се у 
износу од 100.000,00 динара.

апропријација 512 – Машине и опрема увећава се 
у износу од 300.000,00 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 

умањује се у износу од 3.340.000,00 динара.

У оквиру раздела 12 – Предшколско образовање 
дечији вртић "Дечија радост"

апропријација 415 – Накнаде трошкова запосле-
нима увећавају се у износу од 1.100.000,00 динара.

апропријација 416 – Награде запосленима 
увећавају се у износу од 700.000,00 динара.

апропријација 421 – Стални трошкови увећавају 
се у износу од 2.000.000,00 динара.

апропријација 422 – Трошкови путовња увећавају 
се у износу од 500.000,00 динара.

апропријација 423 – Услуге по уговору увећавају 
се у износу од 1.650.000,00 динара.

апропријација 424 – Специјализоване услуге 
увећавају се у износу од 300.000,00 динара.

апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање 
увећавају се у износу од 1.100.000,00 динара.

апропријација 426 – Материјал увећава се у 
износу од 2.050.000,00 динара.

апропријација 511 – Изградња зграда и објеката 
увећава се у износу од 10.000.000,00 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 
умањује се у износу од 19.400.000,00 динара.
У оквиру раздела 13 – Примарна здравствена заштита
апропријација 424 – Специјализоване услуге 
увећавају се у износу од 12.000.000,00 динара.
У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 
умањује се у износу од 12.000.000,00 динара.
У оквиру раздела 14 – ЈП Имовина Лебане
апропријација 481 – Дотације невладиним 
организацијама увећавају се у износу од 5.000.000,00 
динара.
У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 
умањује се у износу од 5.000.000,00 динара.
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У оквиру раздела 15 – Спортски савез
апропријација 481 – Дотације невладиним орга-

ни  зацијама увећавају се у износу од 7.000.000,00 ди-
нара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 

умањује се у износу од 7.000.000,00 динара

У оквиру раздела 15 – Спортско рекреативни це-
нтар

апропријација 481 – Дотације невладиним орга-
низацијама увећавају се у износу од 4.000.000,00 ди-
нара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 

умањује се у износу од 4.000.000,00 динара

У оквиру раздела 17 – Центар за социјални рад – 
социјалне помоћи

апропријација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти – Геренто служба увећава се у износу 
од 5.786.329,73 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 

умањује се у износу од 5.786.329,73 динара.

У оквиру раздела 19 – Комунална делатност – 
водоснабдевање

апропријација 425 - Текуће поправке и одржавање 
умањује се у износу од 3.000.000,00 динара.

апропријација 451230 – Капиталне субвенције за 
водопривреду увећава се у износу од 3.000.000,00 
динара.

У оквиру раздела 19 – Комунална делатност – 
уређивање и одржавање зеленила

апропријација 424 – Специјализоване услуге 
увећавају се у износу од 6.000.000,00 динара.

апропријација 451191 – Текуће субвенције додају 
се у износу 1.500.000,00 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа

апропријација 425 - Текуће поправке и одржавање 
смањује се у износу од 7.500.000,00 динара.

У оквиру раздела 20 – ЈП Лебане
апропријација 424 – Специјализоване услуге 

увећавају се у износу од 4.000.000,00 динара.
апропријација 425 - Текуће поправке и одржавање 

умањују се у износу од 4.000.000,00 динара.
апропријација 451191 – Текуће субвенције додају 

се у износу 8.383.023,05 динара.

У оквиру раздела 4 – Општинска управа
апропријација 511 - Изградња зграда и објеката 
умањује се у износу од 8.383.023,05 динара.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 400-1357

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

467.
На основу члана 11. Закона о порезнма на имовину 
("Сл.гласник РС" бр.26/2001, "Сл. лист СРЈ" бр. 42/2002 
и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002-др. Закон, 135/2004. 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 58/2012, 
47/2013 и 68/14 и др. закон и 47/2018), члана 8. Закона 
о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 
РС" бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 
125/14-усклађени дин. изн. и 95/15-усклађени дин. изн., 
83/16, 91/16- усклађени дин.изн. и 104/16- др.закон), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" бр. 129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др.закон) 
и члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града 
Лесковца бр. 16/2008 и 21/2008), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној дана 15.08.2018. године 
донела је :

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА  
НА ИМОВИНУ
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Члан 1.

Овом Oдлуком уређује се предмет опорезивања по-
реза на имовину, утврђују обвезници пореза на имо-
вину, висина пореске стопе као и друга питања ре-
гулисана Законом.

Члан 2.

Порез на имовину плаћа се на непокретности које се 
налазе на територији општине Лебане, и то:

1) право својине, односно на право својине на зе-
мљишту површине преко 10 ари,

2) право закупа стана или стамбене зграде консти-
туисано у корист физичких лица, у складу са законом 
којим је уређено становање, односно социјално ста-
новање, односно законом којим су уређене избеглице, 
за период дужи од једне године или на неодређено 
време,

3) право коришћења грађевинског земљишта по-
вршине преко 10 ари. у складу са законом којим се 
уре ђује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној сво-
јини од стране имаоца права коришћења, у складу са 
законом којиме се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од 
стране корисника непокретности, у складу са законом 
којим се уређује јавна својина;

6) државину непокретности на којој ималац права 
својине није познат или није одређен;

7) државину непокретности у јавној својини, без 
правног основа,

8) државину и коришћење непокретности по осно-
ву уговора о финансијском лизингу.

Члан 3.
Непокретностима из члана 2 ове Одлуке сматрају се:

1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, 
шумско и друго;

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови. 
пословне просторије, гараже и други (надземни и 
подземни), грађевински објекти, односно њихови 
делови (у даљем тексту: објекти).

Кад на непокретности постоји неко од права, односно 
коришћење или државина, порез на имовину плаћа се 
на го право, односно на коришћење или државину, а 
не на право својине.

Члан 4.

Обвезник пореза на имовинује правно и физмчко 
лице које је на непокретности на територији општине 
Лебане:

1) ималац права из члана 2 тачке 1) до 4) ове 
одлуке;

2) корисник непокретности у јавној својини из 
члана 2) тачке 5) ове одлуке;

3) држалац непокретности из члана 2 тачке 6) и 7) 
ове одлуке;

4) прималац лизинга из члана 2 тачке 8 ове одлуке.
Када су на истој непокретности вишс лица обвезници. 
обвезник је свако од тих лица сразмерно свом уделу у 
односу на целу непокретност.

Члан 5.

Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника 

који води пословне књиге - (0,4%),
2) на права на земљишту код обвезника који не 

води пословне књиге - (0,3%)
3) на права на непокретности пореског обвезника 

који не води пословне књиге, осим на земљишту:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара 0.40%

2) од 10.000.000 до 
25.000.000 динара

Порез из подтачке 
(1)+0,6% на износ преко 
10.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 
50.000.000 динара

Порез из подтачке 
(2)+1.0% на износ преко 
25.000.000динара

4) преко 50.000.000 
динара

Порез из подтачке (3) 
+ 2.0% на износ преко 
50.000.000 динара

Члан 6.

У случају да Скупштина општине Лебане не утвр ди 
висину пореске стопе, или је утврди преко макси-
малног износа из става 1. овог члана, порез на имо-
вину утврдиће применом највише одговарајуће поре-
ске стопе из члана 5. ове одлуке на права на непо-
кретности обвезника који води пословне књиге, 
односно обвезника који не води пословне књиге.
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Члан 7.

Уколико Скупштина општине Лебане не донесе у 
следећој години одлуку о висини стопе пореза на 
имовини примењиваће се одредбе ове одлуке.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 436-4

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић 

468.
На основу члана 6. Став 5. Закона о порезима на имо-
вину ("Сл.гласник РС" бр.26/2001, "Сл. лист СРЈ" 
бр. 42/2002 и " Сл. гласник РС", бр. 80/2002-др. за-
кон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011, 

78/2011, 58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. закон), члана 
32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС" 
бр. 129/2007 83/2014-др. закон и 101/16-др. закон и 
47/2018) и члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. 
гласник града Лесковца бр. 16/2008 и 21/2008), Ску-
пштина општине Лебане на седници одржаној дана 
15.08.2018. године донела је:

ОДЛУКУ 

О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЗОНАМА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се просечна цена непокре-
тности на територији општине Лебане у зони у којој 
се налази та непокретност

Члан 2.

Просечне цене непокретности по зонама на тери то-
рији општине Лебане на основу

Зона Врста непокретности Износ
Зона 1 Пословне зграде и други грађевински објекти који 

служе за обављање делатности
50.457,18

Зона 2 Пословне зграде и други грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

40.365,74

Зона 3 Пословне зграде и други грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

30.274,31

Сеоско подручје Пословне зграде и други грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

20.182,87

Ван сеоских и градских насеља Пословне зграде и други грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

15.137,15

Зона 1 Стан 35.736,07
Зона 2 Стан 28.588,86
Зона 3 Стан 21.441,64
Сеоско подручје Стан 14.294,43
Ван сеоских и градских насеља Стан 10.720,82
Зона 1 Кућа за становање 35.736,07
Зона 2 Кућа за становање 28.588,86
Зона 3 Кућа за становање 21.441,64
Сеоско подручје Кућа за становање 14.294,43
Ван сеоских и градских насеља Кућа за становање 10.720,82
Зона 1 Гаража и гаражно место 14.349,07
Зона 2 Гаража и гаражно место 11.479,26
Зона 3 Гаража и гаражно место 8.609,44
Сеоско подручје Гаража и гаражно место 5.739,63
Ван сеоских и градских насеља Гаража и гаражно место 4.304,72
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Члан 3.

Скупштина општине Лебане дужна је да, до 
истека рока предвиђеног Законом, односно 30. 
Новембра сваке текуће године објави просечне цене 
одговарајућих непокретности на основу којих је за 
текућу годину утврђена основица пореза на имовину 
за непокретности обвезника који не воде пословне 
књиге и то у зони која је утврђена као најопремљенија 
зона.

Члан 4.

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

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 БРОЈ 436-5 

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

469.
На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину 
("Сл.гласник РС" бр.26/2001, "Сл. лист СРЈ " бр. 42/2002 
и " Сл. гласник РС", бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 
61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011, 78/2011, 58/2012, 
47/2013 и 68/14 и др. закон), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (Сл. гласник РС" бр. 129/2007 83/2014-др. 
закон и 101/16-др. закон и 47/2018) и члана 39. Статута 
општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца бр. 
16/2008 и 21/2008) , Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 15.08.2018. године донела је:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се зоне на територији општине 
Лебане у складу са Законом о порезу на имовину, а 
у циљу утврђивања просечне цене квадратног ме-
тра одговарајућих непокретности односно са кри-
теријумом корисне површине утврдити вредност 
непокретности која представља основицу пореза на 
имовину непокретности.

Члан 2.

Зоне на територији општине Лебане у којима се 
налазе непокретности представљају делове територије 
општине Лебане које могу бити одређене одвојено 
за насеља према врсти насеља и изван насеља или 
јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној 
опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима 
општине Лебане, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу (у даљем тексту: зоне).

Члан 3.

На територији општине Лебане одређују се зоне и то:

I ЗОНА, обухвата подручја улица: Цара Душана од 
броја 7 до броја 183, са непарне и броја 62 до броја 198 
са парне стране улице, део улице Бранка Радичевића 
до броја 10 са парне и броја 29 са непарне стране, 
улица Косте Стаменковића, улица 7. јули, улица Гојка 
Драшковића, улица 19. август до броја 4 са парне и до 
броја 9 са непарне стране.

II ЗОНА, обухвата подручја улица: улица Цара Душана 
до броја 5 са непарне и до броја 60 са парне стране и 
од броја 185 са непарне до броја 200 са парне стране 
до улице Хајдук Вељка, улица Раданска, улица Светог 
Саве. улица Васе Пелагића. улица Царице Милице. 
улица Вука Караџића. улица Бранка Радичевића од 
броја 12 до броја 36 са парне стране и од броја 31 до 
броја 59 са непарне стране, улица Боре Станковића, 
улица Јустинијанова, улица 19 август од броја 6 до броја 
80 са парне стране и од броја I 1 до броја 83 са непарне 
стране. улица Цара Лазара до броја 60 са парне и броја 
91 са непарне стране. улица Радована Ковачевића. 
улица Магдалене Николић, улица Немањина до броја 
75 са непарне и броја 110 са нарне стране, улица 
Николе Тесле до броја 16 са парне сгране, улица 
Стојана Љубића. улица Јужноморавских бригада. улица 
Јаблаиичка. улица 8 новембар до броја 20 са парне и 
броја 35 са непарне сгране. Улица Нушићева и улица 
Војводе Путника.

III ЗОНА, обухвата сва остала подручја поред улица 
које нису наведене у ЗОНИ I и ЗОНИ II.
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Члан 4.

Овом Oдлуком се утврђује да је најопремљенија зона 
на територији ошштине Лебане и то:
I ЗОНа, обухвата подручја улица: Цара Душана од 
броја 7 до броја 183, са непарне и броја 62 до броја 198 
са парне стране улице, део улице Бранка Радичевића 
до броја 10 са парне и броја 29 са непарне сгране, 
улица Косте Стаменковића, улица 7. јули, улица Гојка 
Драшковића. улица 19. август до броја 4 са парне и до 
броја 9 са непарне стране.

Члан 5.

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

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 436-7

ПРеДСеДНИК 
Срђан Јовић

470.
На основу члана 7а став 3,4. и 7. Закона о порезима на 
имовину ("Сл.гласник РС" бр.26/2001, "Сл. лист СРЈ " 
бр. 42/2002 и " Сл. гласник РС"\ бр. 80/2002-др. Закон, 
135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон и 47/2018), члана 
32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС" 
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон и 101/16 – др.закон) и 
члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града 
Лесковца бр. 16/2008 и 21/2008), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној дана 15.08.2018. године 
донела је:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА СВАКУ 
ЗОНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за сваку 
зону на територији општине Лебане ради утврђивања 
основице пореза на имовину за обавезнике који воде 
пословне књиге.

Члан 2.
Утврђују се коефицијенти за сваку зону на гериторији 
општине Лебанe и то:
1) 1,0  - за непокретности у најопремљенијој зони (I 

зона);
2) 0,80  - за непокретности у зонама које се граниче са 

зоном из тачке 1) овог члана (II зона);
3) 0.60  - за остале зоне на територији општине Лебане 

(III зона);
4) 0.40  - за непокретности у зонама сеоских на сеља;
5) 0.30  - за непокретности у зонама изван сеоских и 

градских насеља.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обј а-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 436-6

ПРеДСеДНИК 
Срђан Јовић 

471.
На основу члана 7. Став 1. Закона о финансирању ло-
калне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012 и 99/2013) и члана 6. Закона о изменама и 
допунама Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Сл. гласник РС" бр. 93/12) и члана 39. Став 1. Тачка 3. 
Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца 
број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 
18/15 и 27/15), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној дана 15.08.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама СО Лебане 
("Службени гласник града Лесковца број 4/2010, 
8/2014, 3/2015, 7/2015 и 27/2015) у ТаКСеНИМ Та-
РИФаМа мења се у целости Тарифни број 17. тако 
да сада гласи:
За коришћење-употребу површина јавне намене и оста-
лих површина у јавној својини општине Лебане плаћа 
се накнада у месечном износу без обзира на зону и то:
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а) –За електричне стубове (бандере) нисконапонске еле-
ктричне мреже у месечном износу по стубу  ...................
.......................................................................  715,00 динара,
б) – За електричне стубове (бандере) за нисконапонску 
електричну мрежу са металним ормарићем у месечном 
износу по стубу  ......................................  1.430,00 динара,
в) – За електричне стубове за високонапонску еле-
ктричну мрежу (далековод) у месечном износу по стубу 
....................................................................  7.150,00 динара,
г) – За објекте трансформаторских станица и базних 
станица (мобилних оператера) у месечном износу за 
сва ки заузети или започети квадратни метар заузете по-
вршине  .....................................................  7.150,00 динара,
д)- За телефонски стуб у месечном износу по стубу  ......
.......................................................................  715,00 динара,
ђ)- За стуб кабловске телевизије у месечном износу по 
стубу  ............................................................. 715,00 динара,
е)- За надземне стубове који обележавају подземну 
трасу електро и телекомуникационих водова (електро-
дистрибуције, мобилних оператера, Телекома и кабло-
вских телевизија) у месечном износу по стубу  ...............
........................................................................ 400,00 динара,
ж)- За типске ормариће за смештај електроопреме и остале 
опреме, (електродистрибуције, мобилних оператера, 
Телекома и кабловских телевизија) у месечном износу по 
ормарићу  .........................................................  7.150,00 динара, 
з)- За надземну мрежу електродистрибуције, мобилних 
оператера, Телекома и кабловских телевизија по метру ду-
жном, на месечном нивоу  ................................. 17,00 динара,
и)- За коришћење простора на јавним површинама од 
стране " PORR-WERNER & WEBER – Лесковац" д.о.о, 
за сваки постављени контејнер на јавној површини, на 
месечном нивоу  ............................................  1.000,00 динара.

Члан 2.
Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује ОУ 
Лебане- Одељење за привреду, пољопривреду, водо при-
вреду и финансије – Локална пореска адми ни страција.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 434-19

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић, с.р

472.
На основу члана 94. и члана 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166. Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 
68/2015), члана 35. став 2. и члана 39. Став 1. 2. и 3. 
члан 168, 169, 170. Закона о прекршајима ("Службени 
гласник РС" бр.65/2013,13/2016 и 98/2016-одлука УС), 
члана 20. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) члан 15 став 1 тачка 
14, и члана 39 тачка 7. Статута Општине Лебане ("Сл. 
Гласник града Лесковца" бр. 16/08, 21/08, 09/09 и 04/10 
14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015) Скупштина 
општине Лебане, на својој седници одржаној дана 
15.08.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се ближи услови и начин 
обављања ауто-такси превоза путника на територији 
општине Лебане.

Члан 2.

ауто-такси превоз је ванлинијски превоз путника који 
се обавља путничким аутомобилом који испуњава 
услове прописане законом и овом Одлуком.

Члан 3.

Такси превоз могу обављати правна лица и 
предузетници чија је претежна делатност ауто-такси 
превоз путника који су за обављање те делатности 
регистровани у Регистру привредних субјеката.

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 4.

Предузетник за обављање ауто-такси превоза поред 
услова прописаних Законом, мора испуњавати и сле-
деће услове:

1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање 
3 године;
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2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
3. да има лекарско уверење о способности за возача 

за управљање возилом којим се обавља ауто-такси 
превоз, за професионалне возаче које није старије од 
3 године;

4. да је власник ауто-такси возила којим се обавља 
ауто-такси превоз путника односно корисник ауто-
такси возила по Уговору о лизингу;

5. да му приликом регистрације није изречена 
мера забране управљања моторним возилом "Б" кате-
горије, што се доказује уверењем које није ста рије од 
6 месеци;

6. да му правоснажном судском одлуком приликом 
регистрације није забрањено обављање ауто-такси 
превоза односно да му правоснажном пресудом о 
пре кршају није изречена заштитна мера забране 
обављања такси превоза, док трају правне последице 
осуде односно мере, што се доказује уверењем које 
ни је старије од 6 месеци

7. да није правоснажно осуђиван на казну затвора 
дужу од 2 године за кривично дело против живота и 
тела, полне слободе, против безбедности јавног са-
обраћаја и јавног реда и мира, што се доказује уве-
рењем које није старије од 6 месеци.

Након испуњења ових услова, предузетнику се издаје 
Одобрење о испуњености услова за возача. Ово одо-
брење издаје Општинска управа Лебане - Оде љење за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађе ви нске, 
стамбене и испекцијске послове-соабраћајна инспе-
кција, уз уплату одговарајуће таксе. 

Члан 5.

Привредно друштво и друго правно лице за обављање 
такси превоза мора да испуни следеће услове:

1. да је регистровано за обављање такси превоза као 
претежне делатности у складу са Законом и одлуком;

2. да има седиште на територији Општине Лебане;
3. да је власник најмање једног регистрованог пу тни-

чког возила, односно корисник такси возила по основу 
уговора о лизингу;

4. да му правоснажном судском одлуком није забра-
њено обављање ауто-такси превоза односно да му пра-
воснажном пресудом о прекршају није изречена за-
штитна мера забране обављања такси превоза, док трају 

правне последице осуде односно мере, што се доказује 
уверењем које није старије од 6 месеци;

5. да има доказ о запошљавању такси возача.

Члан 6.

Приликом обављања ауто-такси превоза, у возилу се 
мора налазити:

1. доказ да је предузеће, друго правно лице или 
предузетник регистровано за обављање делатности 
(решење агенције за привредне регистре о регистрацији 
делатности),

2. важеће решење саобраћајне инспекције да возило 
испуњава прописане услове за обављање такси превоза,

3. за такси возача идентификациони картон и доказ о 
заснованом радном односу,

4. одобрење за обављање такси превоза које издаје 
Општинска управа Лебане - Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
испекцијске послове-саобраћајна инспекција,

5. идентификациони картон за возило.

III ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 7.

Такси возило, приликом обављања ауто-такси превоза 
путника, мора да испуњава следеће услове прописане 
Законом о превозу путника у друмском саобраћају, и 
то:

1. да је фабрички произведено;
2. да има најмање четворо врата;
3. да има највише пет седишта, рачунајући и седи-

ште возача;
4. да је на крову путничког аутомобила истакнут 

назив "TAXI".

Поред наведених законских услова мора да испуњава 
и следеће услове:

1. да је регистровано и да поседује полису осигурања 
за путнике, да је технички исправно и да поседује 
потврду шестомесечног прегледа;

2. да има таксиметар који мора бити исправан, ба-
ждарен на важеће тарифе, пломбиран и постављен тако 
да износ који откуцава буде видљив путнику,

3. да је возило уредно обојено, споља и изнутра 
чи сто и без физичких оштећења, да возило испуњава 
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и остале услове наведене у "ре шењу о испуњености 
услова за возило" које издаје саобраћајна инспекција 
након визуалног прегледа и да се то решење налази 
у возилу,

4. да има регистарску ознаку територије општине 
Лебане, која садржи латинична слова "TX" на задње 
две позиције,

5. да има противпожарни апарат,
6. да има важећи ценовник услуга постављен на 

видљивом месту путнику.

Члан 8.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за оба-
вљање такси превоза (такси дозволе).
 
Општинска управа Лебане, Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене 
и инспекцијске послове-саобраћајна инспекција изда је 
одобрење из става 1. овог члана правном лицу и пре-
дузетнику чија је претежна делатност такси превоз 
и који су за обављање те делатности регистровани у 
Регистру привредних субјеката, у складу са законом 
којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 9.
Решење о испуњености услова за возило на захтев 
пре дузетника, односно правног лица доноси Општи-
нска управа Лебане - Одељење за урбанизам, имови-
нско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и испе-
кцијске послове-саобраћајна инспекција. Решење о 
испу њености услова након прегледаног возила мора да 
садржи следеће ОПшТе ПОДаТКе О ВОЗИЛУ:

1. марка и тип возила, регистарски број возила, број 
саобраћајне дозволе и датум издавања, орган који је 
издао саобраћајну дозволу, датум важења регистрације, 
година производње, број мотора и број шасије;

2. врста горива које користи, а ако је уграђен плин 
навести број атеста, орган који је издао атест и датум 
изда вања;

3. име и презиме власника возила, а ако корисник во-
зила није власник доказ о закупу, лизингу или другом 
до кументу којим се утврђује право коришћења тог вози-
ла;

4. потврда инспекције да је приликом визуалног 
прегледа возило поседовало четворо врата за улаз и 
излаз путника, као и да су браве за отварање врата 
испра вне и са спољне и унутрашње стране;

5. потврда инспекције да је приликом визуалног 
прегледа возило изнутра чисто и уредно, да су седишта 
технички исправна и чиста као и да поседује сигурносне 
појасеве;

6. потврда инспекције да приликом визуалног пре-
гледа возило има исправне уређаје за грејање и венти-
лацију;

7. потврда инспекције да приликом визуалног пре-
гледа возило има неоштећена стакла поготову ветро-
бранско стакло за возача;

8. потврда инспекције да приликом визуалног пре-
гледа возило поседује исправне пнеуматике;

9. потврда инспекције да приликом визуалног пре-
гледа возило са спољне стране није оштећено, труло или 
неофарбано и да је светлосна сигнализација неоште-
ћена и исправна;

10. потврда инспекције да приликом визуалног пре-
гледа возило поседује ватрогасни апарат и опрему про-
пи сану законом;

11. потврда инспекције да приликом визуалног пре-
гледа возило поседује ознаку Такси, таксиметар.

Испуњеност услова за возило утврђује се сваких 12 
(дванаест) месеци и при свакој промени возила.
Правно лице или предузетник су обавезни да сваку 
промену из идентификационог картона пријаве 
Општи нској управи Лебане, Одељењу за урбанизам, 
имо винско-правне, комунално-грађевинске, стамбене 
и испекцијске послове-саобраћајна инспекција у року 
од 3 (три) дана од дана настале промене. 
Предузетник и правно лице обавезни су да приликом 
привремене и трајне одјаве делатности ауто-
такси превоза надлежном градском органу врате 
идентификационе картоне.

Члан 10.

На крову такси-возила, поред назива такси, мора се 
налазити и светлећа ознака. 
Када је возило слободно, такси возач је дужан да укључи 
светлећу ознаку. 
Када се такси-возилом обавља превоз за личне потребе, 
такси ознака се мора уклонити или прекрити.
У такси-возилу се мора се налазити на видном месту 
важећи и оверен ценовник и идентификациони картон 
за такси-возача. 
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Члан 11.

Светлећу ознаку са бројем и идентификациони ка-
ртон за возило и возача, издаје 
Општинска управа Лебане – Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене 
и испекцијске послове-саобраћајна инспекција.
За издавање идентификационог картона за возило и 
возача, предузетник, предузеће или друго правно лице, 
уз захтев подноси и доказ да је регистрован за обављање 
ауто-такси превоза, решење Општинске управе Лебане- 
Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-
грађевинске, стамбене и испекцијске послове-саобра-
ћајна инспекција о испуњености прописаних услова за 
возило и две фотографије за такси возача величине 3x3 
цм.

IV ТАКСИ ВОЗАЧ И НАЧИН РАДА ТАКСИ 
ВОЗАЧА

Члан 12.

Такси возач, поред услова прописаних Законом, мора 
испуњавати и следеће услове:

1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање 3 
године;

2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
3. да има лекарско уверење о способности за возача 

за управљање возилом којим се обавља ауто-такси 
превоз, за професионалне возаче које није старије од 3 
године (оригинал на увид);

4. да му приликом регистрације није изречена мера 
забране управљања моторним возилом "Б" категорије, 
што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;

5. да му правоснажном судском одлуком приликом 
регистрације није забрањено обављање ауто-такси 
пре воза односно да му правоснажном пресудом о пре-
кршају није изречена заштитна мера забране оба вљања 
делатности, док трају правне последице осуде односно 
мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 
ме сеци;

6. да није правоснажно осуђиван на казну затвора 
дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела, 
полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и 
јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није 
старије од 6 месеци и

7. доказ о запошљавању.
Након испуњења ових услова, такси возачу се издаје 
Одобрење о испуњености услова за возача, које издаје 
Општинска управа Лебане, Одељење за урбанизам, 
имо винско-правне, Комунално-грађевинске, стамбене 
и инспекцијске послове саобраћајна инспекција, уз 
уплату одговарајуће таксе. 
За издавање идентификационог картона за такси возача 
потребно је одобрење о испуњености услова за возача, 
фотокопија решења о регистрацији послодавца који га 
запошљава, доказ о запошљавању и 2 фотографије. 
За замену идентификационог картона услед промена 
возила или регистарских ознака потребно је решење 
о регистрацији делатности, решење о испуњености 
услова за возило, враћање старог идентификационог 
картона и 2 фотографије.

Члан 13.

Такси превоз путника може се обављати возилом, 
ко је има важеће решење о испуњености прописаних 
усло ва.

Члан 14.

Такси возач за време обављања такси превоза, поред 
услова прописаних законом и другим прописима, код 
себе мора имати и:

1. важећу такси дозволу издату на име превозника 
чијим возилом обавља такси превоз,

2. полису осигурања путника од последица несрећног 
случаја у јавном превозу које одговара возилу којим 
управља,

3. уговор о раду за запосленог код предузетника, у 
привредном друштву, односно у другом правном лицу.

Члан 15.

Такси возач може и обавезан је да прими у возило 
сваког путника у границама расположивих седишта, 
као и лични пртљаг путника, а остали пртљаг дужан 
је да превезе у границама расположивог пртљажног 
простора.

Члан 16.

Такси возач је обавезан да се за време обављања та-
кси превоза према путницима опходи са пажњом и по-
штовањем.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси 
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превоза буде уредан и чист, пристојно одевен и не сме 
пушити у такси возилу за време вожње.

Члан 17.

Такси возач је обавезан да приликом отпочињања 
превоза укључи таксиметар на одговарајућу тарифу и 
да га искључи одмах након завршеног превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар при-
ликом отпочињања превоза, путник није у обавези да 
плати цену услуге такси превоза.

Члан 18.

Превоз путника такси возилом отпочиње уласком 
путника у возило. 
Такси возач је дужан да путника превезе путем 
који одреди путник или најкраћим путем до места 
опредељења, а у складу са важећим режимом саобраћаја. 

Члан 19.

За време обављања делатности, такси возач не сме 
паркирати возило на аутобуским станицама и на 
аутобуским стајалиштима.

Члан 20.

Такси возач није обавезан да прихвати вожњу чија је 
реализација у супротности са позитивним прописима, 
нити вожњу чије одредиште у погледу времена и 
простора реално није могуће.

Члан 21.

Такси возач може ускратити услугу кориснику превоза 
у следећим случајевима:

1. деци до шест година старости без пратиоца, 
осим на основу договора родитеља или старатеља са 
такси возачем;

2. лицу под дејством алкохола, дроге или других 
опојних средстава;

3. лицу оболела од заразних болести;
4. лицу која својом одећом или пртљагом могу 

упрља ти или оштетити возило.

Такси возач не сме пружити услугу кориснику;

1. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз 
посмртних остатака;

2. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз 
угинуле животиње;
3.ако корисник услуге тражи да се изврши превоз 
експлозивне, лако запаљиве, радиоактивне, заразне, 
нагризајуће и друге материје, које због својих особина 
могу бити опасне по живот и здравље људи или могу 
нанети другу штету. Кућни љубимци се могу превозити 
такси возилом само по одобрењу такси возача.

Члан 22.

Путничким возилом којим се обавља такси превоз 
забрањено је обављање линијског превоза. Предузетник 
који има привремени прекид не сме да обавља ауто-
такси превоз путника.

V ТАКСИ ДОЗВОЛА

Члан 23.

Такси дозвола је идентификациона исправа која пре-
дставља доказ да превозник испуњава услове за 
обав љање такси превоза у складу са законом и овом 
одлуком, а коју такси возач носи са собом приликом 
оба вљања делатности и коју је дужан показати на захтев 
овлашћеног лица.
Предузетник, привредно друштво или друго правно 
лице може обављати такси превоз само ако има издату 
важећу такси дозволу.
Превозник не може било којом својом радњом која 
се односи на давање на коришћење кровне ознаке са 
називом "TAXI", давање докумената са својим по-
словним именом, давање такси дозволе, давање такси 
возила и друго да омогући другом предузетнику, при вре-
дном друштву односно другом правном или физичком 
лицу које не испуњава услове прописане законом и 
овом одлуком да обавља такси превоз путни ка.
Предузетник или такси возач запослен код предузетника, 
у привредном друштву, односно другом правном лицу 
може да обавља такси превоз само ако му је издата 
важећа такси дозвола на име превозника чијим возилом 
обавља такси превоз.

Члан 24.

Изглед и садржину такси дозволе дефинише орган 
управе општине Лебане надлежан за послове саобраћаја.
Такси дозвола садржи следеће податке:

 -редни број из регистра,
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 -фотографију,
 -матични број и пословно име превозника,
 -статус такси возача (предузетник или запослени),
 -име презиме и ЈМБГ,
 -адресу пребивалишта, и
 -рок важења.

Такси дозвола возача издаје се на период од три го-
дине важења.

Члан 25.

Захтев за издавање такси дозволе подноси се органу 
управе општине Лебане надлежном за послове саобра-
ћаја.
Предузетник, привредно друштво, односно друго пра-
вно лице уз захтев за издавање такси дозволе, подноси 
доказе да су испуњени услови предвиђени чл.12 ове 
одлуке и доказ о регистрацији у регистру привредних 
субјеката за обављање делатности такси превоза не 
старији од месец дана.
Орган управе општине Лебане надлежан за послове 
саобраћаја по утврђивању испуњености услова у року 
од три дана од дана подношења уредног захтева доноси 
Решење којим се утврђује да су испуњени услови за 
издавање такси дозволе и на основу донетог решења 
издаје такси дозволу.
Физичко лице које је заинтересовано за обављање такси 
превоза а које није уписано у регистар привредних 
субјеката подноси доказе о испуњености услова из чл.4 
ове Одлуке.
Орган управе општине Лебане надлежан за послове 
саобраћаја по утврђивању испуњености услова у року 
од три дана од дана подношења уредног захтева доноси 
Решење којим се утврђује да су испуњени услови за 
отпо чињање и обављање делатности такси превоза на 
основу којег се физичко лице уписује у Регистар при-
вре дних субјеката.
О издатим такси дозволама регистар води орган управе 
општине Лебане надлежан за послове саобраћаја.
Орган управе општине Лебане надлежан за послове 
саобраћаја на основу увида у регистар издаје потврде о 
издатим такси дозволама.
Такси возач може имати само једну важећу такси до-
зволу.
Такси превозници дужни су да приликом преузимања 
такси дозволе покажу на увид оригинална документа 

чије су фотокопије доставили у складу са чл.4.,5. и 
12, ове Одлуке, у супротном такси дозвола неће бити 
издата.

Члан 26.

Превозник је дужан да:
- сваку промену података које садржи такси дозвола 

у смислу ове Одлуке писаним путем пријави органу 
управе општине Лебане надлежном за послове сао-
браћаја у року од 15 дана од дана настале промене,

-у случају трајног престанка обављања делатности 
такси превоза писаним путем пријави органу управе 
општине Лебане надлежном за послове саобраћаја у 
року од 15 дана од дана доношења решења аПР-а и вра-
ти такси дозволу,

- у случају привременог прекида обављања дела-
тности такси превоза о томе писаним путем обавести 
орган управе општине Лебане надлежног за послове 
саобраћаја и врати такси дозволу издату на име пре-
возника до престанка привременог прекида,

- на захтев органа управе општине Лебане надлежног 
за послове саобраћаја достави податке о запосленим 
такси возачима и податке о такси возилима,

- органу управе општине Лебане надлежном за по-
слове саобраћаја писаним путем врати такси дозволу 
најкасније у року од 15 дана од дана престанка неког од 
услова за њено издавање.

VI ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 27.
Такси стајалишта су површине јавне намене, одређене, 
уређене и намењене искључиво за паркирање и зауста-
вљање такси возила у току обављања такси превоза.
Такси стајалишта су јавна и као таква доступна су свим 
такси превозницима под истим условима.

Члан 28.

Такси стајалишта и број места за паркирање на такси 
стајалишту, одређује орган Општинске управе Ле-
бане надлежнан за послове саобраћаја, у складу са 
урбанистичким и саобраћајно-техничким условима.

Члан 29.

Такси стајалишта се обележавају вертикалном и хори-
зонталном саобраћајном сигнализацијом, односно 
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саобраћајним знаком и саобраћајном ознаком на 
коловозу. 
Саобраћајни знак садржи назив "TAXI", назив такси 
стајалишта и време рада такси стајалишта.
Саобраћајном ознаком жуте боје, на коловозу се 
обележавају места за стајање такси возила, а на почетку 
и крају такси стајалишта исписује се назив "TAXI". 
О одржавању такси стајалишта, постављању и одржа-
вању саобраћајних знакова и ознака на коловозу, стара 
се предузеће или друго правно лице, или предузетник 
коме Општина Лебане повери обављање ове делатности.

Члан 30.

Такси стајалишта могу бити стална и привремена. 
Стална такси стајалишта су површине које служе за 
организовано и стално паркирање ауто-такси возила 
када обављају такси превоз. 
Привремена такси стајалишта су површине које се ко-
ристе за време у случају одржавања сајмова спо ртских и 
културних манифестација и осталих значајних скупова, 
када се стална такси стајалишта не могу кори стити док 
наведени разлози трају.

Члан 31.

На такси стајалишту, такси возила се постављају 
према редоследу доласка и броју слободних места. 
Такси возач је обавезан да на такси стајалишту буде 
у свом возилу или поред њега. Путник који користи 
такси услугу не мора да користи возило које је прво 
по редоследу чекања на такси стајалишту већ има 
право да изабере возило којим ће се користити.

VII ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 32.

Општинско веће општине Лебане на предлог органа 
Општинске управе надлежног за послове саобраћаја 
одређује економски најнижу цену у оквиру такси 
тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 
територији општине Лебане.
Такси тарифа је укупна цена такси превоза коју чини 
збир појединачних цена и то: цена за старт, по једном 
пређеном километру, по времену чекања , по доласку 
на адресу по позиву и по комаду пртљага који се 

превози, при чему се путници пре уласка у такси 
возило морају обавестити уколико се врши наплата 
превоза пртљага која се одређује у зависности од 
доба дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан, 
недеља, празник) и подручја на коме се вожња обавља 
(територија једне или више општина или градова) и 
која је учитана у таксиметар.
Сви попусти и умањења у оквиру такси тарифе по 
којој се такси превоз мора обављати на територији 
општине Лебане, не смеју бити нижи од економски 
најниже цене коју је утврдило Општинско веће 
општине Лебане.
Таксиметар искључиво мора бити подешен у складу 
са ставом 1. овог члана.

Члан 33.

У случају немогућности да заврши започети такси 
превоз због околности које се такси возачу не могу 
приписати у кривицу (радови на путу, елементарне 
непогоде, и сл.), такси возачу припада накнада за 
превоз у износу који покаже таксиметар у моменту 
прекида такси превоза, осим у случају квара такси 
возила када му накнада не припада.
У случају квара такси возила, такси возач је дужан 
да под истим условима путнику обезбеди наставак 
започетог такси превоза другим такси возилом.

VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 34.

Предузетнику престаје важност такси дозволе, одно-
сно решења на основу којег је одобрено оба вљање 
такси превоза и иста се сматра неважећом у слу чају:

- истека рока на који је дозвола тј. одобрење издато,
- ако престане да постоји неки од услова из чл.4. и 

12. ове Одлуке,
- одјаве из регистра привредних субјеката, као и 
- у другим случајевима предвиђеним законом а 

односе се на престанак рада предузетника.
Привредном друштву, односно другом правном лицу 
престаје важност такси дозволе, односно решења на 
основу којег је одобрено обављање такси превоза и 
иста се сматра неважећом у случају:

- истека рока на који је дозвола тј. одобрење издато,
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- ако престане да постоји неки од услова из чл.5. и 
12. ове Одлуке,

- одјаве из регистра привредних субјеката, као и 
- у другим случајевима предвиђеним законом а 

односе се на престанак рада привредног друштва, 
односно другог правног лица.
Такси превозник је дужан да Органу управе надлежном 
за послове саобраћаја писаним путем врати неважећу 
такси дозволу најкасније у року од 15 дана од дана 
престанка важења исте.
Уколико такси превозник не поступи у складу са 
чланом 26. ст.1. алинејом 3. ове Одлуке, Орган управе 
надлежан за послове саобраћаја донеће решење 
коим се налаже враћање такси дозволе издате на име 
такси превозника до престанка привременог прекида 
обављања делатности.
Забрањено је обављање такси делатности предузетнику, 
односно правном лицу за време привременог прекида 
обављања такси делатности.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на основу 
доказа о престанку услова из чл.4.,5. и 12. ове Одлуке 
доноси решење о престанку важности решења из чл.25. 
ст. 3. ове Одлуке. 
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на основу 
доказа о престанку услова из чл.4. ст.1.,3.,4.,5.,6.,7., ове 
Одлуке доноси решење о престанку важности решења 
из чл.25. ст. 5. ове Одлуке и исто доставља агенцији за 
привредне регистре. 

IX НАДЗОР

Члан 35.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа Лебане- Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
испекцијске послове-саобраћајна инспекција преко са-
обраћајног инспектора.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе-
кцијског надзора има службену легитимацију и службе-
ну значку.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе-
кцијског надзора носи службено одело. 
Правно лице, предузетник и такси возач, дужни су да 
поступе по налогу саобраћајног инспектора, дају на 
увид потребну документацију, и да на било који начин 
не ометају, спречавају или онемогуће инспектора 

обављању надзора. На решење Општинске управе 
Ле бане - Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 
ко мунално-грађевинске, стамбене и испекцијске по-
слове-саобраћајна инспекција, дозвољена је жалба која 
се изјављује у року од 15 дана од дана пријема Решења 
одељ ењу која је донела Решење. По жалби на решење 
Општинске управе Лебане - Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене 
и испекцијске послове-саобраћајна инспе кција, решава 
општинско веће општине Лебане.

Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у пи-
саној форми у складу са Законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две ко-
пије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа пре-
кршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине 
изречене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначно извршан.
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Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, надлежни 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога ако пре поступка извршења добровољно 
плати целокупан износ изречене казне.

Члан 36.

Саобраћајни инспектор ради остваривања прегледа 
има право да на путевима зауставља такси возила, 
истицањем саобраћајне таблице са знаком "Забрањен 
саобраћај свим возилима у оба смера", на којој је 
исписано "СТОП ИНСПеКЦИЈа". 

Такси возач је дужан да заустави такси возило којим се 
обавља такси превоз ако саобраћајни инспектор истакне 
саобраћајну таблицу са знаком "СТОП ИНСПеКЦИЈа", 
а у циљу обављања инспекцијског надзора.

Члан 37.

У вршењу инспекцијског надзора над обављањем 
ауто-такси превоза на територији Општине Лебане, 
саобраћајни инспектор општинске управе Лебане - 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-
грађевинске, стамбене и испекциске послове дужан је 
и овлашћен да искључи возило којим се обавља ауто-
такси превоз путника противно Одредбама Закона, 
одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу 
и регистарске таблице од 10 (десет) дана, а у случају 
поновног искључивања истог возила, истог возника, 
другог правног лица, предузетника или физичког лица 
у трајању од 30 (тридесет) дана.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Новчаном казном од 50.000 динара, казниће се за пре-
кршај правно лице, ако:

1. обавља ауто-такси превоз путника, а не испуњава 
ближе услове за обављање ауто такси превоза путника 
прописане чланом 5. ове одлуке;

2. возило којим се обавља ауто такси превоз не испу-
њава услове из чл. 7. ове одлуке;

3. такси возило којим врши превоз, нема на крову 
одговарајућу светлећу ознаку или на видном месту у 
возилу није постављен оверен важећи ценовник, односно 
идентификациони картон за возача (чл. 10);

4. пружа услуге противно члану 21. става 2.;
5. ако такси возач не испуњава услове прописaнe 

чланом 12;
6. нема важеће решење о испуњености услова за возило 

којим обавља превоз (чл. 13);
7. не укључи светлећу ознаку када је возило 

слободно или не уклони, односно не прекрије ознаку 
кад обавља превоз за личне потребе.

8. паркира возило на аутобуској станици или на ста-
јалишту за јавни превоз путника противно члану 19;

9. обавља линијски превоз такси возилом (члан 
22);

10. не врши превоз путем који одреди путник, 
одно сно најкраћим могућим путем (чл.18);

11. по уласку путника у возило не укључи такси-
метар или наплати цену већу од оне коју покаже 
таксиметар или не изда рачун (чл. 17);

12. не омогући несметано вршење надзора сао-
браћајном инспектору, не стави на увид потребна 
документа, не поступи но налогу инспектора или не 
заустави такси возило приликом истицања саобраћајне 
таблице са знаком "СТОП ИНСПеКЦИЈа" (чл. 35. и 
чл. 36. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 динара.

Члан 39.

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће 
се за прекршај предузетник, ако:

1. обавља ауто-такси превоз путника, а не испуњава 
ближе услове за обављање ауто такси превоза путника 
прописане чланом 4. ове одлуке;

2. возило којим се обавља ауто такси превоз не 
испуњава услове из чл. 7. ове одлуке;

3. такси возило којим врши превоз, нема на крову 
одговарајућу светлећу ознаку или на видном месту 
у возилу није постављен оверен важећи ценовник, 
односно идентификациони картон за возача (чл. 10);

4. пружа услуге противно члану 21. става 2.;
5. ако такси возач не испуњава услове прописане 

чланом 12;
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6. нема важеће решење о испуњености услова за 
возило којим обавља превоз (чл. 13);

7. не укључи светлећу ознаку када је возило сло-
бодно или не уклони, односно не прекрије ознаку кад 
обавља превоз за личне потребе (чл. 16);

8. паркира возило на аутобуској станици или на 
стајалишту за јавни превоз путника противно (члану 
19);

9. обавља линијски превоз такси возилом (члан 
22) или обавља ауто-такси превоз са привременим 
прекидом;

10. не врши превоз путем који одреди путник, 
одно сно најкраћим могућим путем (чл. 18);

11. по уласку путника у возило не укључи та-
ксиметар или наплати цену већу од оне коју покаже 
таксиметар или не изда рачун (чл. 17);

12.не омогући несметано вршење надзора сао-
браћајном инспектору, не стави на увид потребна 
до кумента, не поступи по налогу инспектора или не 
заустави такси возило приликом истицања саобраћајне 
таблице са знаком "СТОП ИНСПеКЦИЈа"(чл. 35. и 
чл. 36. ст. 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице које обавља такси превоз а није регистровано 
за обављање ауто такси превоза новчаном казном од 
20.000 динара.

Члан 40.
Новчане казне изречене у прекршајном поступку про-
писане овом одлуком, припадају локалној самоуправи 
општине Лебане, на основу члана 6. ст. 1. тачка 8. За кона 
о финансирању локалне самоуправе ("Службени гла-
сник РС", број 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – ускла-
ђе ни динарски износи, 125/2014 - усклађени ди нарски 
износи, 95/2015-усклађени динарски износи, 83/2016- 
усклађени динарски износи, 91/2016-усклађени ди на-
рски износи, 104/2016- др. закон и 96/2017- ускла ђени 
динарски услови).

Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-280

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

473.
На основу члана 5. став 4. и 5. Закона о јавним путевима 
("Сл. гласник РС"101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 
и 104/2013) члана 168, 169 и 170, Закона о прекршајима 
(Сл. гл. РС.65/2013, 13/2016, 98/2016- одлука УС), 
члана 15. став 1. тачка 13. и члана 39. став 1. тачка 7. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник општине 
Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), 
Скупштина општине Лебане седници одржаној дана 
15.08.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

O ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Oдлуком уређује се и обезбеђује, управљање, 
заштита, одржавање, финансирање, послови надзора 
над општинским и некатегорисаним путевима на тери-
торији општине Лебане (у даљем тексту: општи на) као и 
друга питања од значаја за општинске и некатегорисане 
путеве на територији општине Лебане.

Члан 2.

Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује 
територију општине, односно града, као и територију 
општине, односно града са мрежом државних путева;
Некатегорисани пут у смислу закона и ове одлуке јесте 
саобраћајна површина која је доступна већем бро ју 
разних корисника, коју надлежни орган прогласи не-
категорисаним путем, која је уписана у ката стар не-
покретности као некатегорисани пут и која је у својини 
јединице локалне самоуправена чијој тери торији се-
налази;

Члан 3.

Као општински путеви на територији општине 
Лебане утврђују се следећи путеви:

1. Бошњаце – Цекавица - Тогочевце, у дужини од 4 
км,

2. Бошњац - В. Војловце - Тогочевце, у дужини од 5 
км,

3. Бошњаце - Нова Топола, у дужини од 4 км,
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4. Кроз насеље Коњино, који се спаја са маги-
стралним путем Лебане –Лесковац,

5. Ново Село – Нова Топла, у дужини од 5 км,
6. Ново Село – Плоче, у дужини од 2 км,
7. Кроз насеље Ждеглово, који се спаја са маги-

стралним путем Лебане–Лесковац,
8. Ждеглово – Нова Топола, у дужини од 4 км,
9. Кроз насеље Лугаре, који се спаја са магистра-

лним путем Лебане–Лесковац,
10. Лебане – Лалиновац, у дужини од 11 км,
11. Царичин Град – Секицол, у дужини од 1 км,
12. Царичин Град – Мијајлица, у дужини од 2 км,
13. Царичин Град – Свињарица, у дужини од 2 км,
14. Слишане – Петровац, у дужини од 5 км,
15. Прекопчелица – штулац - Лалиновац, у дижини 

од 3 км,
16. шолово-Гегља, у дужини од 2 км,
17. Радиновац-Лалиновац, у дужини од 5 км,
18. Кључ-Клајић, у дужини од 5 км,
19. Кључ-Липовица, у дужини од 15 км,
20. Клајић-Радевце, у дужини од 10 км,
21. Бувце-Дрводељ, у дужини од 10 км,
22. шумане- Цекавица, у дужини од 8 км,
23. Свињарица-Боровце, у дужини од 2 км,
24. Прекопчелица-З.Камен-Флоче-Н.Село, у дужи-

ни од 8 км,
25. Пертате-Нова Топола, у дужини од 3 км,
26. Нова Топола-Грданица, према Ђинђуши, у ду-

жини од 5 км,
27. Прекопчелица- Текија-Гегља, у дужини од 5 км,
28. Доњи штулац –Гегља, у дужини од 2 км,
29. Доњи штулац-Лалиновац, у дужини од 3 км,
30. шилово-Споменик Косте Стаменковића-По-

роштица-Бувце, у дужини од 13 км,
31. шилово- засек црногорски, у дужини од 3 км,
32. Бувце –Клајић, низ реку,
33. шумане- Славујевце,
34. Тогочевце-Дрводељ, преко Сушице,
35. Лебане-Бувце,
36. Ђелин Дол-Клајић ,
37. Коњино-засек Дубока Долина, у дужини од 3,5 

км и
38. Доње Врановце-Смрчје.

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке су:
1.атарски путеви;

2.сеоски путеви;
3.шумски путеви;
4.пољски путеви;
5.путеви на насипима за одбрану од поплава и друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских 
домаћинстава, за приступ до шумских и пољо при-
вредних парцела, до насипа за одбрану од поплава, и 
друго.
Некатегорисани путеви заједно са јавним путевима 
(државни, општински и улице), чине мрежу путева.

Члан 4.

Општински и некатегорисани пут, у смислу ове одлу-
ке, обухвата: 

1. труп пута (доњи и горњи строј пута);
- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, 

постројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту 
пута од површинских и подземних вода и сл.);

- горњи строј пута (коловозна конструкција, коло-
возни застор, банкине, риголе, берме);

2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од 
најмање седам метара;

3. земљишни појас са обе стране пута потребан за 
несметано одржавање пута ширине од најмање једног 
метра, од линије која спаја крајње тачке попречног 
профила пута;

4. заштитни појас јесте површина уз ивицу земљи-
шног појаса, на спољну страну и служи за заштиту 
некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;

5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине 
(заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.);

6. саобраћајна сигнализација.

Члан 5.

Послове управљања, одржавања, заштите и развоја 
општи нских и некатегорисаних путева на територији 
Општине, обављаће јавно предузеће, привредно дру-
штво, односно друго правно лице или предузетник ко ме 
ће уговором о пружању услуга бити поверени ови по-
слови у скаду са законом (у даљем тексту:Управљач пута)
Општинска управа врши инвеститорске пословена 
изградњи нових путева и реконструкцији постојећих. 
Управљач јавног пута биће изабран у складу са 
Законом којим се уређују комуналне делатности. 

Члан 6.
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На општинском и некатегорисаном путу могу се по-
стављати цевоводи, водоводи, инсталацијеи објекти, 
градити прикључак прилазног пута, само уз прибављену 
сагласност привредног друштва односно другог правног 
лица или предузетника, комеће уговором о пружању 
услуга бити поверени послови надзора.

УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 7.

Управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно 
друштво, односно друго правно лице или предузетник, 
који су регистровани за обављање делатности упра-
вљања јавним путем. 
Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних 
овлашћења која се односена издавање:

1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију 
прикључка на јавни пут;

2) сагласности за грађење, односно постављање во до-
вода, канализације, топловода, железничке пругеи дру гих 
сличних објеката, као и телекомуникационих и еле ктро 
водова, инсталација, постројења и сл. на јавном пу ту;

3) сагласности за грађење, односно постављање во-
довода, канализације, топловода, железничке пруге и 
других сличних објеката, као и телекомуникационих 
и електро водова, инсталација, постројења и сл. у за-
штитном појасу јавног пута;

4) сагласности за измену саобраћајних површина 
пратећих садржаја јавног пута;

5) сагласности за одржавање спортске или друге ма-
нифестације на јавном путу;

6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза 
на јавном путу и

7) одобрења за постављање рекламних табли, рекла-
мних паноа, уређаја за сликовно или звучно обаве-
штавање или оглашавањена јавном путу, односно поред 
тог пута.
акти из става 1. овог члана морају да садрже сао-
браћајно-техничке услове.
Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву 
за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 
1. овог члана у року од осам дана од дана подношења 
захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити 
жалба Општинском Већу општине Лебане, у року од 

осам дана од дана достављања тог акта.
Управљач јавног пута дужан једа о актима донетим у 
вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
Управљач јавног пута дужан једа обезбеди трајно, 
непрекидно и квалитетно одржавањеи заштиту јавног 
пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја на њему.
Управљач јавног пута одговара за штету која настане 
корисницима јавног пута због пропуштања благо-
временог обављања појединих радова на редовном 
одржавању јавног пута прописаних овoм Одлуком, 
односно због извођења тих радова супротно прописаним 
техничким условима и начину њиховог извођења.

ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 8.

Ради спречавања угрожавања стабилности општинског 
и некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за бе-
збедно одвијање саобраћаја на општинском и нека-
те горисаном путу, носилац права службености на 
општинском и некатегорисаном путу, као и других 
пра ва у складу са Законом, може да изводи радове на 
општинском и некатегорисаном путу, само ако је за 
изво ђењетих радова претходно дата сагласност Упра-
вљача пута. 

Члан 9.

Власници, односно корисници земљишта које се гра-
ничи са општинским и некатегорисаним путем обавезни 
су да: 
1. уредно одржавају путне каналеза одвод површинских 
вода;
2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле;
3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном 
појасу, којима се омета проходност општинског и нека-
те горисаног пута, смањује прегледност и на други на-
чин угрожава безбедност саобраћаја;
4. омогуће слободно отицање воде, одлагање снега са 
општинског и некатегорисаног пута на његово зе мљи-
ште, уз накнаду проузроковане штете;
5.омогуће прилаз општинском и некатегорисаном 
путу или путном објекту, ради извођења радова на 
одржавању општинског и некатегорисаног пута или 
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путног објекта, уз накнаду проузроковане штете.

Члан 10.
Ради спречавања угрожавања стабилности и обе збе-
ђења услова за несметано одвијање саобраћаја на 
општинском и некатегорисаном путу, забрањено је: 

1. привремено или трајно заузимање општинског и 
некатегорисаног пута;

2. извођење радова на општинском и некатего-
рисаном путу који нису у вези са изградњом, реко-
нструкцијом, одржавањем и заштитом општинског и 
некатегорисаног пута;

3. извођење радова носиоца права службености и 
других права установљених на путу, којима се оштећује 
општински и некатегорисани пут или угрожава несме-
тано и безбедно одвијање саобраћаја;

4. просипање, бацање или остављањебило каквих 
предмета, материјала и смећа на општинском и некате-
горисаном путу или поред општинског и некатего-
рисаног пута, у границама заштитног појаса;

5. испуштање вода, отпадних вода и других течности 
на општинском и некатегорисани пут;

6. спречавање отицање вода са општинског и нека-
те горисаног пута, а посебно из путног јарка и из про-
пуста кроз труп општинског и некатегорисаног пута 
и спречавањедаљег отицања вода ка њиховим реце-
пиентима;

7. орање и извођење других пољопривредних радова 
на банкинама, косинама и земљишном појасу;

8. паљење траве и другог растиња на општинском и 
некатегорисаном путу, као и отпадних предмета и мате-
ријала;

9. пуштање стоке на општинском и некатегорисани 
пут без надзора, напајање и напасање стоке;

10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог по 
општинском и некатегорисаном путу;

11. наношење блата са прилазног пута на општински 
и некатегорисани пут;

12. заустављањеили остављањевозила којим сеоме та 
безбедно и несметано одвијање саобраћаја на општи-
нском и некатегорисаном путу;

13. окретање запреге, трактора, плуга и других по љо-
привредних машина и оруђа на општинском и некате-
горисаном путу и заштитном појасу;

14. свако чињење којим се оштећује или би се могао 
оштетити општински и некатегорисани пут или ометати 

одвијање саобраћаја.

Члан 11.

На местима међусобног укрштања општинског и 
некатегорисаног пута са јавним путем или железничком 
пругом или са другим некатегорисаним путем у истом 
нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегле-
дности, у складу са прописима. 
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати 
засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје 
и градити објекте, односно вршити друге радњекоје 
ометају прегледност некатегорисаног пута, јавног пута 
и железничке пруге. 
Власник, односно корисник земљишта, које се налази 
у зони потребне прегледности, дужан једа, на захтев 
Управљача пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, пре-
дме те, материјале, постројења, уређајеи објекте у циљу 
обезбеђења прегледности општинског и некате тори-
саног пута.
Саобраћајни инспектор (у даљем тексту: инспектор), 
ће наложити власнику, односно кориснику земљишта 
које се налазе у зони потребне прегледности да 
уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, 
постројења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђења 
прегледности општинског и некатеторисаног пута.

Члан 12.

ако се општински и некатегорисани пут налази у 
таквом стању:

-да се на њему не може одвијати саобраћај, или
-да се неможе одвијати саобраћај појединих врста 

возила, или
-ако би саобраћај појединих врста возила наносио 

штету општинском и некатегорисаном путу, његовом 
делу или путном објекту, или

-ако се радови на одржавању пута немогу извести 
без обустављања саобраћаја, или

-да то захтевају други разлози безбедности сао-
браћаја и заштите пута,

Инспектор или орган унутрашњих послова надлежних 
за безбедност саобраћаја, забраниће саобраћај на том 
делу пута за све или поједине врсте возила на целом 
путу, његовом делу или путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на општинском и некатег-
орисаном путу, његовом делу или путном објекту може 
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бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине 
врсте возила на општинском и некатегорисаном путу, 
његовом делу или путном објекту може бити привре-
мена или стална. 

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКОГ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 13.

Послове одржавања општинских и некатегорисаних 
путева обављаће јавно предузеће, привредно друштво, 
односно друго правно лице или предузетник коме ће 
уговором о пружању услуга бити поверени ови послови 
у скаду са законом. 
Одржавање општинских и некатегорисаних путева 
јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано 
и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна 
вредност општинских и некатегорисаних путева. 
Радови на одржавању општинских и некатегорисаних 
путева у смислу ове одлуке су:

1.радови на редовном одржавању;
2.радови на периодичном одржавању;
3.радови на ургентном одржавању. 

Некатегорисани путеви одржавају се на основу Годи-
шњег програма одржавања некатегорисаних путева, 
који усваја Скупштина општине Лебане, а доноси Упра-
вљач пута (у даљем тексту: Програм).

Члан 14.

Радови на редовном одржавању општинских и некатего-
рисаних путева су:

1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског 
и некатегорисаног пута и путног објекта;

2. местимично поправљање коловозне конструкци-
је и осталих елемената трупа општинског и некатего-
рисаног пута;

3. постављање туцаничког застора на општинском 
и некатегорисаном путу;

4. наношењеновог туцаничког застора на општи-
нском и некатегорисаном путу;

5. уређење површине (равнање) општинског и не-
ка те горисаног пута;

6. чишћење коловоза и осталих елемената општи-
нског и некатегорисаног пута у границама земљишног 
појаса;

7. уређење банкина;

8. уређење и очување косина насипа, усека и за-
сека;

9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и 
других делова система за одводњавање општинског и 
некатегорисаног пута;

10. поправка путних објеката;
11. постављање, замењивање, допуњавање и обна-

вљање саобраћајне сигнализације, опреме општинског 
и некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту 
општинског и некатегорисаног пута, саобраћаја и 
околине;

12. чишћење саобраћајне сигнализације, опреме 
општинског и некатегорисаног пута и објеката и 
опреме за заштиту општинског и некатегорисаног 
пута, саобраћаја и околине;

13. кошење траве и уређивање зелених површина 
на општинском и некатегорисаном путу и земљишном 
појасу;

Члан 15.

Радови на периодичном одржавању општинских и 
некатегорисаних путева обухватају:

1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкцијесу: 
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког 

застора на неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или запти-

вање;
3. наношење новог коловозног застора по целој ши-

рини коловоза;
Радови на рехабилитацији општинских и некатего-

рисаних путева су: 
1. селективно обнављање, замена и појачање дотра-

јалих коловозних застора и промена попречних нагиба 
коловоза на општинском и некатегорисаном путу, одно-
сно његовом делу;

2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених 
пропуста за воду;

3. постављање нове саобраћајне сигнализације на 
општинском и некатегорисаном путу, односно његовом 
делу;
Радови на појачаном одржавању општинских и некате-
горисаних путева су:
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1. ублажавање појединих уздужних нагиба и 
исправка појединих кривина;

2. проширење коловозне конструкције и осталих еле-
мената општинског и некатегорисаног пута на краћим 
деловима;

3. проширење раскрсница у нивоу;
4. санирање клизишта и одрона;
5. замена или израда дренажног система за одводња-

вање подземних вода са општинског и некатегорисаног 
пута и путног објекта;

6. постављање нове опреме општинског и некатего-
рисаног пута и нових објеката и опреме за заштиту 
општинског и некатегорисаног пута, саобраћаја и око-
лине на општинском и некатегорисаном путу, одно сно 
његовом делу;

Члан 16.

Ургентно одржавање општинских и некатегорисаних 
путева условљено је елементарним непогодама и ванре-
дним околностима, у циљу обезбеђивања прохо дности 
општинских и некатегорисаних путева и безбе дног 
одви јања саобраћаја. 
Радови на ургентном одржавању општинских и некате-
горисаних путева у смислу ове одлуке, обухва тају 
активности и мереу циљу отклањања недостатака узро-
ко ваних елементарним непогодама и ванредним околно-
стима, а које је неопходно спровести да би сеобезбедило 
несметано одвијање саобраћаја или одвијање саобраћаја 
у отежаним условима, када је онемогућена проходност 
и угрожена безбедност учесника у саобраћају. 

 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА

Члан 17.

Изградња и реконструкција општинских и некатегори-
саних путева врши сеу складу са Законом којим се уре-
ђује планирање и изградња. 

Члан 18.
Општински и некатегорисани пут се гради за двосмерни 
саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај, с тим 
да у зависности од прегледности пута на растојањима 
од највише 500 метара има одговарајуће проширење за 
мимоилажење возила, радних машина и пољопривредне 
механизације. 

Најмања ширина коловоза за двосмерни саобраћај 
износи 5,5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 метра. 

Минималне димензије путних канала износе:
- ширина дна канала 0,5 метара;
- дубина канала 0,5 метара, рачунајући од горње 

ивице коловоза. 

Члан 19.

ширина заштитног појаса, са сваке стране општинског 
и некатегорисаног пута износи 3 метра, осим ако 
просторним односно урбанистичким планом није 
другачије одређено.
У заштитном појасу општинског и некатегорисаног 
пута забрањена је изградња грађевинских или других 
обје ката, као и постављање постројења, уређаја и 
инста лација, осим изградње саобраћајних површина 
пра те ћих садржаја општинског и некатегорисаног 
пута, као и постројења, уређаја и инсталација који слу-
же потребама општинског и некатегорисаног пута и 
саобра ћаја на општинском и некатегорисаном путу. 

ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 20.

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања 
и заштите јавних путева обезбеђује сеу складу са 
законом и овом одлуком. 

 НАДЗОР

Члан 21.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши 
Општи нска управа - Одељење за урбанизам, имови-
нско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспе кцијске послове. 
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке 
врши Општинска управа - Одељење за инспекцијске 
послове,саобраћајни инспектор. 

Члан 22.

У вршењу инспекцијског надзора општински инспектор 
има право и дужност да проверава:

1. радовена заштити, одржавању, изградњи општи-
нских и некатегорисаних путева и путних објеката;

2. техничку и другу документацију у вези са одржа-
вањем, изградњом и реконструкцијом општи нских и 
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некатегорисаних путева; 
3. стање општинског и некатегорисаног пута и да 

ли се правилно и редовно спроводе прописане мере за-
штите општинског и некатегорисаног пута;

4. да ли је за изградњу и реконструкцију општинског 
и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта 
издато одобрење за изградњу;

5. услове одвијања саобраћаја на општинском и 
некатегорисаном путу;

6. да ли се правилно и редовно спроводе прописане 
мере заштите општинског и некатегорисаног пута.

Члан 23.

У вршењу инспекцијског надзора општински инспе-
ктор је овлашћен да: 

1. забрани, односно обустави извршење радова који 
се изводе противно законским прописима, техничким 
нормативима и стандардима одржавања општинског и 
некатегорисаног пута;

2. нареди отклањање недостатака на општинском и 
некатегорисаном путу који угрожавају стабилност пута 
и безбедност саобраћаја;

3. нареди обустављање радова који се изводе у 
непосредној близини општинског и некатегорисаног 
пута, а који могу довести у питање стабилност општи-
нског и некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;

4. нареди предузимање мера за обезбеђење општи-
нског и некатегорисаног пута и по потреби забра ни 
привремено одвијање саобраћаја за сва возила или 
поједине категорије возила која због својеукупне тежи-
не, димензија и других техничких својстава могу да 
нанесу штету општинском и некатегорисаном путу или 
угрозе безбедност саобраћаја;

5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, 
водовода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, 
грађе винског и другог материјала са општинског и 
некате горисаног пута, његовог дела, путног објекта и 
земљишног појаса, осим објеката цевовода, водовода и 
инсталација за које је установљено право службености 
или друго право одређено Законом;

6. поднесе захтев за покретање прекршајног посту-
пка;

7. изда прекршајни налог;
8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен.

Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у 
писаној форми у складу са Законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две 
копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине 
изречене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а пре-
кршајни налог ће постати коначно извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забе ле шком да новчана казна није плаћена, надлежни 
инспе ктор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног нало-
га ако пре поступка извршења добровољно плати цело-
купан износ изречене казне.

ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ 
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА
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Члан 24.

Инспектор је овлашћен да ради утврђивања чиње-
ница:

1. изврши увид у јавне исправе и податке из регистара 
и евиденција које воде надлежни државни органи, 
органи јединице локалне самоуправ еи други имаоци 
јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски 
надзор, а није могао да их прибави по службеној дужно-
сти и да их копира, у складу са Законом о инспекцијском 
надзору;

2. изврши увид у личну или другу јавну исправу 
са фотографијом која је подобна да се идентификују 
овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запо-
слена или радно ангажована лица, физичка лица која су 
надзирани субјекти, сведоци, службена лица и заинте-
ресована лица, као и физичка лица затечена на месту 
надзора;

3. узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката 
- физичких лица и заступника, односно овлашћених 
лица у надзираном субјекту - правном лицу и других 
за по слених или радно ангажованих лица, сведока, слу-
жбе них лица и заинтересованих лица, и да их позива 
да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски 
надзор;

4. наложи да му се у одређеном року ставе на увид 
пословне књиге, општи и појединачни акти, евиденције, 
уговори и друга документација надзираног субјекта од 
значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их 
надзирани субјекат поседује и чува;

5. фотографише и снима предмет еинспекцијског 
надзора;

6. предузме друге радње ради утврђивања чињен-
ичног стања, према Закону о инспекцијском надзо ру.

Члан 25.

Надзирани субјекат обавезан је да инспектору, омогући 
несметано вршење послова и несметан приступ објекту, 
средству или особљу који су у вези са обављањем 
делатности на општинском и некатегорисаном путу, 
стави на увид тражену документацију од стране инспе-
ктора, као и да у року који одреди инспектор достави 
потребне податке и поступи по налогу инспектора. 
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев 
инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету 
инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет 

и службено својство инспектора. 

Члан 26.

Надзирани субјекат може доставити инспекцији изве-
штај о самопровери испуњености захтева из контро лне 
листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно 
садржини контролне листе и правилима о процени 
ризика. Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији 
прилажеи одговарајућу документацију, односно други 
материјал (фотографије и сл.) којима се поткрепљују 
налази из извештаја.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводи радове на општинском и некатегорисаном 

путу без сагласности Управљача пута (члан 8.);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 13 овео длуке;
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове 

одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новча-
ном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

Члан 28.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводи радове на некатегорисаном путу без 

сагласности Управљача пута (члан 8);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11 ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове 

одлуке;
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9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;

Члан 29.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;

2. изводи радовена некатегорисаном путу без 
сагласности Управљача пута (члан 8.);

3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;

4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 19. став 2.ове 
одлуке; 8. поступи супротно одредбама члана 25. 
одлуке.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Ступање на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
локалним и некатегорисаним путевима на територији 
општине Лебане ("Службеном гласнику општине 
Лесковац 11/97). 

Члан 31.

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

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-283

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

474.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Слу жбени гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014) и члана 
39. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града Ле-
сковац", 16/08, 21/08, 9/09, 17/09 и 04/10), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 15.08.2018. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ТРЕЋЕГ 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ЛЕБАНЕ

I

ОДОБРаВа Се у 2018. години финансирање боравка 
деце која имају статус трећег детета у Предшколској 
установи Дечји вртић "Дечја радост" из буџета 
општине Лебане. 

II

Одлуку доставити ПУ Дечји вртић "Дечја радост" 
Лебане, Одељењу за привреду, пољопривреду, 
водопривреду и финансије општине Лебане.

III

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

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 400-1325/1

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

475.
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној са мо-
управи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и чл. 
43. Статута општине Лебане Лебане (''Службени гла-
сник града Лесковца'', број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 
17/2009, 04/2010), Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 15.08.2018.године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
OДБОРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, 

ТРГОВА ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

РаЗРешаВаЈУ Се чланови Oдбора за одређивање 
назива улица, тргова, заселака и других делова 
насељених места на територији општине Лебане, и 
то:
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1. Јосиф Божић, пензионер, из Лебана,
2. Трајко Николић, пензионер, из Лебана, и
3. Миодраг Богдановић, из Лебана.

 II

БИРаЈУ Се чланови Oдбора за одређивање назива 
улица, тргова, заселака и других делова насељених 
места на територији општине Лебане, и то:

1. Драган Ђорђевић, из Лебана, радник Дома здра-
вља Лебане,

2. Дејан Додић, из Лебана, и
3. Бранислав Јовановић из Лебана.

III

Решење доставити разрешеним и изабраним члановима 
Одбора за одређивање назива улица, тргова, заселака и 
других делова насељених места на територији општине 
Лебане.

IV

Решење објавити у ''Службеном гласнику града Ле-
сковца'''

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-270

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

476.
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 чл. 39. Статута општине Лебане ("Службени гласник 
града Лесковца”, број 16/08 и 21/08), Скупштина 
општине Лебане, на седници од 15.08.2018. године, 
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

"Пословна зона у ул. Николе Тесле”

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације "По-
словна зона у ул. Николе Тесле” (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

План се разрађује за подручје површине око 7,0 ha. 
Обухваћен је коридор земљишта, почев од ул. Стојана 
Љубића, између ул. Николе Тесле и реке Јабланице, 
као и површина која припада кп.бр. 1538/8 КО Лебане 
(са суседним парцелама). 
Попис катастарских парцела у прелиминарној (окви-
рној) граници обухвата планског подручја:

• целе к.п. бр. 724/2, 724/5, 1538/5, 1538/6, 1538/7, 
1538/8, 1538/9 и 1538/10 КО Лебане;

• делови к.п. бр. 2937, 3841/2, 3866 и 3867 КО 
Лебане. 
Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а 
коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана.

Члан 3.

Плански основ за израду представља План генералне 
регулације "Лебане 2025” ("Службени гласник града Ле-
сковца”, 3/2012), којим су дати услови и смернице за 
израду овог Плана. Према овом планском документу, пре-
дме тно подручје је намењено за радну зону и саобра ћајне 
површине. 
План ће се израђивати на ажурном катастарско-то-
пографском плану. 

Члан 4.

Решења у погледу концепције, намене простора, уређе-
ња, коришћења и заштите простора базирају се на сме-
рни цама из Плана генералне регулације "Лебане 2025”, 
на основу којих ће, у складу са дефинисаном наменом 
простора моћи на рационалнији начин, да се плански 
уреди предметни простор у обухвату Плана.

Члан 5.
Визије и циљеви за доношење Плана се односе на:

• обезбеђење услова за просторно уређење и изгра-
дњу;

• дефинисање површина јавних и осталих намена;
• активирање подручја за изградњу производних, 

пословних и услужно-комерцијалних делатности.
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Члан 6.

Носилац израде Плана је Општинска управа општине 
Лебане, а обрађивач ће се одредити у посебном посту-
пку, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Члан 7.
Рок за израду поједниних фаза износи: 45 дана за 
фазу раног јавног увида и 45 дана за фазу нацрта пла-
на, без спровођења законске процедуре. 

Члан 8.

Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета 
општине Лебане. 

Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац 
израде Плана организује рани јавни увид у трајању од 
15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима ја-
вног информисања.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана 
у просторијама Општинске управе општине Лебане а 
време и место одржавања јавног увида оглашава се у 
средствима јавног информисања. О излагању нацрта 
Плана на јавни увид стара се Носилац израде плана.
Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за 
планове општине Лебане.
По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачи-
њава извештај који садржи податке о извршеном јавном 
увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој 
примедби, и исти доставља Обрађивачу Плана.

Члан 10.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана на животну средину, на основу претходно утвр-
ђених критеријума и Одлуке, коју је донео орган надле-
жан за припрему плана и програма, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у "Службеном листу града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број: 02-267

ПРеДСеДНИК СКУПшТИНе ОПшТИНе ЛеБаНе
Срђан Јовић

477.
На основу члана 2. став 4. и члана 61. Закона о право-
бра нилаштву ("Сл.гласник РС" бр 55/2014), члана 32 став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
СР" број 129/07 и 83/14), и чл. 39.става 1. тачке 7. Статута 
општине Лебане ("Службени гласник општине Лесковца" 
број 16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 4/10, 14/14, 21/14, 12/15, 
18/15, и 27/15), Скупштина општине Лебане, на седници 
одржаној дана 15.08.2018. године, донела је 

ОДЛУКУ

О УРЕЂЕЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се делокруг, уређење и органи-
зација Општинског правобранилаштва општине Лебане, 
положај општинског правобраниоца и његовог заменика 
и друга питања од значаја за рад правобранилаштва 
општине.

Члан 2.

Послове правне заштите имовинских и других права и 
интереса општине Лебане обавља Општинско право-
бра нилаштво. 
Општинско правобранилаштво предузима правне ра-
дње и користи правна средства ради остваривања и за-
штите имовинских и других права и интереса општи не 
Лебане.
Се диште општинског правобранилаштва је у Лебану, 
Цара Душана бр.116.

Члан 3.

Општинско правобранилаштво има свој печат. 
Печат је округлог облика са текстом исписаним на 
српском језику и ћириличним писмом: Репу бли ка Срби-
ја, Општина Лебане, Општинско правобра нила штво, са 
грбом Републике Србије.

Члан 4.
Општинско правобранилаштво за свој рад одговара 
Општинском већу општине Лебане и Скупштини 
општи не Лебане. 
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ДЕЛОКРУГ

Члан 5.

Општинско правобранилаштво обавља послове у скла-
ду са овом Одлуком, Законом и другим прописима до-
нетих на основу Устава и Закона.

Члан 6.

Општинско правобранилаштво је заступник општине 
Лебане у правним поступцима пред судовима, арбитра-
жама, органима управе и другим надлежним органима 
када општина Лебане има положај странке, ради 
заштите њених имовинских и других права и интереса.
Општинско правобранилаштво, по овлашћењу пре-
дсе дника општине, заступа општину Лебане и органе 
општине Лебане у поступцима пред судовима, арбитра-
жама, органима управе и другим надлежним органима 
када имају положај странке у поступку. 
Општинско правобранилаштво прати и проучава правна 
питања од значаја за рад органа и правног лица које 
заступа, посебно из области њихове надлежности, као и 
питања у вези са применом закона и подзаконских аката 
која су или могу бити од значаја за предузимање било 
које правне радње органа и правног лица које заступа, 
посебно за спречавање штетних имовинскоправних, 
друштвено негативних и других последица по правно 
лице које заступа.
Општинско правобранилаштво даје мишљења приликом 
закључивања уговора које закључују правна лица чији 
је оснивач општина, из области имовинскоправних 
и других односа, привредно правних уговора и даје 
правне савете свим органима општине које заступају.
Када је прописано да у одређеном поступку или за 
предузимање само одређене радње у поступку обавезно 
заступање странке од стране адвоката, општинско 
правобранилаштво је овлашћено да предузима 
заступање под истим условима као и адвокат.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 7.

Функцију општинског правобранилаштва врши Општи-
нски правобранилац општине Лебане и заменик општи-
нског правобраниоца .

Члан 8.

Општинског правобраниоца, поставља Општинско веће 
општине Лебане , на предлог председника општине, на 
мандатни период у трајању од 5 година. Исто лице може 
бити поново постављено на исти период.
За Општинског правобраниоца може се поставити лице 
које је држављанин Републике Србије, које испуњава 
опште услове за рад у државним органима, и завршен 
правни факултет, положен правосудни испит и најмање 
1 година радног искуства у правној струци након по-
ложеног правосудног испита. 

Члан 9.

Општински правобранилац може имати заменика. 
Заменика општинског правобраниоца, поставља Општи-
нско веће општине Лебане, на предлог предсе дни ка 
општине, на мандатни период у трајању од 5 го ди на.
За заменика општинског правобраниоца може се поста-
вити лице које је држављанин Републике Србије, испуњава 
опште услове за рад у државним органима, завршен 
правни факултет, положен правосудни испит и најмање 1 
година радног искуства у правној струци након положеног 
правосудног испита.
Заменик општинског правобраниоца може извршити 
сваку радњу у поступку пред судовима и другим органима 
на које је овлашћен општински правобранилац.
Заменик општинског правобраниоца одговоран је за свој 
рад Општинском правобраниоцу, Општинском већу и 
Скупштини општине. 

Члан 10.
Општинском правобраниоцу и заменику општинског 
правобраниоца може престати функција пре времена 
на које је изабран, и то: 

 - подношењем оставке,
-у случају смрти или трајног губитка радне спо со-

бности, 
- разрешењем:
- у случају да су правоснажно осуђени за криви чно 

дело на безусловну казну затвора у трајању од на јма ње 
шест месеци.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан. 11. 
На организацију и рад општинског правобранилаштва 
сходно се примењују одредбе Закона о правобранила-



Страна 1701 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

штву којима се уређује делокруг, организација и рад 
Државног правобранилаштва.

Члан. 12. 

Унутрашња системацизација радника Општинског пра-
во бранилаштва уређује се Обједињеним Прави лни-
ком о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи и Општинском правобранилаштву 
општине Лебане који усваја Општинско веће општине 
Лебане на предлог начелника. 
На запослене у општинском правобранилаштву Ле-
бане примењују се све одредбе којима се уређују пра-
ва, обавезе и одговорност из Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе и Закона о правобранилаштву.

Члан 13.

Средства за рад општинског правобранилаштва обе-
збеђују се у буџету општине Лебане.

Члан 14.

Трошкови заступања у судским и управним поступцима 
признају се општинском правобраниоцу и заменику 
општинског правбраниоца по прописима о наградама и 
накнадама за рад адвоката .
Остварени приходи у заступању представљају приход 
општине Лебане. 

НАДЗОР НАД РАДОМ ОПШТИНСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА

Члан 15.

Надзор над радом општинског правобранилаштва врши 
Општинско веће општине Лебане.
У вршењу надзора Општинско веће може да изврши 
увид у предмете, евиденцију и списе Општинског пра-
вобранилаштва, као и да захтева потребне податке.
У вршењу надзора Општинско веће може наложити 
мере за отклањање недостатака у раду Општинског пра-
вобранилаштва, одредити рок за поступање по мерама, 
као и поднети предлог за покретање дисци плинског и 
дру гог поступка.
Општинско правобранилаштво подноси извештај о ра-
ду најмање једанпут годишње Општинском већу и Ску-
пштини општине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о општинском јавном правобранилаштву ("Сл.гласник 
општине Лесковац" број 3/15) и Одлуке о измени Одлуке 
о Општинском правобранилаштву 02 број:02-148 од 
17.12.2015.године, 02 Број:038-11 од 01.02.2016.године 
и 02 број:02-61 од 06.03.2017.године.

Члан 17.

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

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-278

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

478.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања ма-
кси малног броја запослених у јавном сектору ("Сл. 
гласник РС" број 68/2015, 81/2016-одлука УС), тачке 7. 
подтачке 70. Одлуке о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, 
систему јавних служби, систему аутономне покрајине 
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. 
годину ("Сл. гласник РС" бр. 61/2017 и 82/2017)  члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07 и 83/2014), члана 39. Статута општине Лебане 
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 16/2008 и 21/2008), 
Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана  
15.08.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О 
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1. 

Мења се табеларни приказ у  члану 2. и сада гла си: 
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1. Општинска управа општине Лебане 72

2. Општинско правобранилаштво Лебане 3

3. ЈКП "Водовод" Лебане 34

4. ЈКП "Комуналац" Лебане 15

5. ЈП "Лебане" Лебане 17

6. Дом културе "Радан" Лебане 12

7. Библиотека "Бранко Радичевић" Лебане 6

8. ПУ Дечји вртић "Дечја радост" Лебане 44

9. Месна заједница Лебане 3

10. Туристичка организација општине 
Лебане

5

11. ЈКП "Имовина" 2

12. ЈП "Спортски рекреативни центар" 
Лебане

2

13. аутобуска станица Лебане ДОО 1

14. Центар за социјални рад 3

Укупно: 219

Члан 2. 

У осталом делу Одлука о максималном броју запо слених 
на неодређено време у систему локалне самоуправе 
општине Лебане за 2017. годину остаје иста.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-269 

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

479.
На основу члана 2.; 4.; 9. и 13. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011), Закона 
о прекршајима ("Сл. гласник РС" бр.65/2013, 13/2016, 
98/2016), члана15. тачка 6., 34.и 35. и члана 39. тачка 7. 
Статута Општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца" 
бр. 16/08, 21/08, 09/09 и 04/10), Скупштина општина 
Лебане, на својој седници одржаној дана 15.08.2018 
године, донела је:

ОДЛУКУ

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Oдлуком се уређују комуналне делатности и уре-
ђују општи услови и начин њиховог обављања у ци љу 
задовољавања потреба корисника комуналних про-
извода и комуналних услуга на територији општине 
Лебане.

Члан 2.

Комуналне делатности у смислу ове одлуке су:
1. производња и дистрибуција воде (сабдевање водом 

за пиће);
2. пречишћавање и одвођење отпадних и атмосфе-

рских вода;
3. јавни линијски превоз на територији општине 

Лебане;
4. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
5. урђење и одржавање јавних зелених површина и 

заштита комуналних објеката;
6. одржавање улица и путева;
7. управљање комуналним отпадом и одржавање 

депонија;
8. прикупљање, превоз и одлагање смећа на тери-

торији општине Лебане;
9. одржавање јавне расвете;
10. управљање гробљима и погребне услуге;
11. одржавање пијаца и пружање услуга на њима;
12. одржавање сточних гробља;
13. делатност зоохигијене;
14. управљање јавним паркиралиштима;

Члан 3.

Општина обезбеђује организовано и трајно обављање 
и развој комуналних делатности, а нарочито:

1. материјалне, техничке и друге услове за изградњу, 
одржавање и функционисање комуналних објеката и за 
обезбеђивање техничког и технолошког јединства си-
стема;

2. опште услове за трајно и континуирано обављање 
комуналних делатности;

3. потребан обим и квалитет комуналних услуга у 
зависности од потреба и материјалних могућности ко-
рисника услуга, материјалних могућности општине, 
као и од могућности за развој комуналних делатности;

4. остваривање надзора и контроле у области ко-
муналних делатности;
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 Комуналним објектима, у смислу става 1. тачка 1. овог 
члана сматрају се грађевински објекти са уређајима, 
унсталацијама и опремом, сама постројења,  уређаји и 
инсталације и други објекти који служе за производњу 
комуналних производа и пружање комуналних услуга 
корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и 
друга добра у општој употреби која се користе за оба-
вљање комуналне делантности.

Члан 4.

Када настане потреба из разлога ефикасности и еко-
номичности да се обављање комуналних делатности 
може организовати са две или више општина, приступа 
се изради студије оправданости за то, под условима 
утврђеним законом и споразумом 

1. Обављање комуналне делатности

Члан 5.

Комуналне делатности из члана 2. ове одлуке на те-
риторији општине Лебане, у складу са законом, овом 
одлуком и прописима донетим на основу њих, оба-
вљају, ЈКП "ВОДОВОД" Лебане, ЈКП "КОМУН а-
ЛаЦ" Лебане, ЈП "ДИРеКЦИЈа За ПЛаНИРаЊе И 
ИЗГРаДЊУ" Лебане, привредна друштва, преду зе-
тници и други правни субјекти којима је поверено оба-
вљање комуналне делатности (у даљем тексту вршилац 
комуналне делатности)
Комуналне делатности из члана 2. тачке 1. (снабдевање 
водом за пиће) и комуналну делатност из тачке 10. 
(управљање гробљима и погребне услуге) у делу који 
обухвата одржавање гробаља и објеката који се налазе 
у склопу гробља (капела), сахрањивање или одржавање 
пасивних гробаља и спомен обележја, могу обављати 
искључиво јавна комунална предузећа или друга 
привредна друштва у којима је већински удео капитала 
од најмање 51% Републике Србије или општине Лебане.
Посебном одлуком Скупштине општине може се пре-
двидети да месна заједница обавља одређене послове у 
вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналних 
делатности.
Програм рада вршилац комуналне делатности је дужан 
доставити на сагласност Скупштине општине Лебане 
(у даљем тексту Скупштина општине) најкасније до 01. 
децембра текуће године за наредну годину. Про грам 
рада поред осталих елемената за поједине комуналне 

делатности за које се он доноси, садржи и предлог 
потребних финансијских средстава. Програм садржи, 
нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода 
по наменама, планирани начин расподеле добити јавног 
предузећа, односно планирани начин покрића губитка 
јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање 
политике цена производа и услуга, зарада и запошљавања 
у том предузећу, односно зависном друштву капитала, 
који се утврђују у складу са политиком пројектованог 
раста зарада у јавном сектору, коју уређује Влада за годину 
за коју се програм доноси; критеријуме за коришћење 
средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде 
за рад председника и чланова насдзорног одбора.
Контролу реализације и оверу извршења послова у 
складу са Програмом из предходног става врши Општи-
нска управа општине Лебане-Одељење за привреду, 
пољопривреду, водопривреду  и финансије.

2. Услови и начин поверавања обављања  
комуналних делатности

Члан 6.

Под поверавањем обављања комуналне делатности 
подразумева се временски орочено уговорно уређивање 
односа у вези са обављањем комуналних делатности 
или појединих послова из оквира комуналне делатности 
између општине Лебане и вршиоца комуналне дела-
тности, које за циљ има пружање комуналних услуга на 
територији или делу територије општине Лебане.
Поверавање обављања комуналне делатности врши се на 
основу одлуке Скупштине општине о начину обављања 
комуналне делатности и уговора о поверавању, осим 
када се оснива јавно предузеће.
У случају када вршилац добије право да финансирање 
обављања комуналне делатности обезбеђује у целости 
или делимично наплатом накнаде од корисника ко-
муналних услуга, примењују се одредбе закона којим се 
уређују концесије.
На поступак поверавања обављања комуналне делат ности 
чије се финансирање врши из буџета општине, при мењују 
се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Члан 7. 

Контролу у обављању комуналне делатности, односно 
пружању комуналних услуга, који су уговором повере-
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ни вршиоцу комуналне делатности врши Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 
стамбене и инспекцијске послове.

Члан 8.

Вршилац комуналне делатности коме се поверава 
обављање комуналних делатности или појединих по-
слова из оквира тих делатности мора испуњавати услове 
у погледу кадровске оспособљености и техничко-те-
хнолошке опремљености, за вршење повереног посла, 
на начин прописан законом, подзаконским актима и 
прописима које донесу општински органи.

Члан 9. 

Уговором о поверавању послова обавезно се регулише: 
временски период на који се уговор закључује, начин 
вршења и права и дужности у обављању повереног 
посла, услови и поступак раскида уговора и права и 
обавезе који из тог проистекну.

3. Услови и начин организовања и обављања 
комуналних делатности

Члан 10.

Комуналну делатност или поједине послове из оквира 
тих делатности може обављати вршилац комуналне 
делатности ако испуњава услове у погледу техничко-
технолошке опремљености, организационе и кадровске 
оспособљености, а у зависности од врсте и природе 
комуналне делатности, односно послова.

Члан 11.

Вршилац комуналне делатности је дужан да организује 
свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

- трајност, односно континуитет у обављању кому-
налних делатности;

- обим и врсту комуналних производа и услуга ко-
јима се постиже потребан ниво у задовољавању по-
треба корисника;

- одговарајући квалитет комуналних производа 
и услуга који подразумева нарочито здравствену и 
хигијенску исправност према прописаним стандардима 
и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, 
сигурност корисника у добијању услуга, поузданост 
у пружању услуга и заштите животне средине; развој 
и инапређење квалитета и асортимана комуналних 

производа и услуга, као и унапређење организације 
рада, ефикасности и других услова пропизводње и 
пружања услуга;

- ред првенства у снабдевању комуналним прои-
зводима и пружању комуналних услуга у случају више 
силе у складу са овом одлуком;

- мере заштите и обезбеђења комуналних објеката, 
уређаја и инсталација;

- стална функционална оспособљеност комуналних 
објеката, одржавањем грађевинских и других обје ката, 
постројења и опреме који служе за обављање кому-
налних делатности.

Члан 12.

Вршилац комуналне делатности је обавезан да под 
једнаким условима испоручује, комуналне производе 
односно пружа комуналне услуге свим корисницима у 
времену, роковима и на начин прописан овом и другиим 
одлукама Скупштине општине.
Испорука комуналних производа, односно пружање 
комуналних услуга не може се ускратити корисницима, 
осим у случају када корисник:

1- изврши прикључење на комуналну мрежу без 
предходно прибављеног одобрења;

2- користи услугу противно прописима;
3- неосновано омета друге кориснике услуга;
4- не плати комуналну услугу у утврђеном року;
5- ненаменски користи комуналну услугу у време 

снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о 
чему је корисник благовремено обавештен.

Члан 13.

Вршилац комуналне делатности је дужан да исте оба-
вља трајно и континуирано.
Ради обезбеђивања непрекидног обављања комуналних 
делатности Оделење надлежни орган општинске управе 
општине Лебане, може наложити вршиоцу комуналне 
делатности, да испоручује комуналне производе и пру-
жа услуге у одређеном обиму и по утврђеном редо следу 
и преузимање других мера.
У случају прекида у производњи и испоруци комуналних 
производа и пружању ислуга због епредвиђених око-
лности (хаварије, елементарне непогоде, прекид и испо-
рука енергената за рад постројења и др.), као и када 
услед више силе дође до смањеног обима у вршењу тих 
делатности, одређује се ред првенства у задовољавању 
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потреба за комуналним производима и услугама, према 
следећем распореду корисника:

- установе из области здравства, школства, 
социјалне и дечије заштите;

- грађани.

Члан 14.

Вршилац комуналне делатности коме је поверено 
обављање комуналне делатности, у циљу несметаног 
обављања поверене делатности има право да захтева 
отклањање сметњи, чије отклањање не спада у оквир 
послова поверене делатности, односно уговором 
преузетих обавеза.

Члан 15.

Вршилац комуналне делатности у вршењу поверених 
комуналних послова дужан је да своје послове учини 
доступним јавности благовременим обавештавањем 
корисника о планираним и очекиваним сметњама и 
прекидима, који могу настати у испоруци комуналних 
производа и услуга, пружити потребна обавештења 
о условима и начину вршења делатности која им је 
поверена у смислу ове одлуке.

Члан 16.

Корисник комуналних производа и услуга обавезан је 
да их наменски користи у дозвољеном обиму и у складу 
са прописаним условима.
Корисник комуналних производа и услуга у обавези је 
да их користи на начин којим се неометају други кори-
сници и не угрожава животна средина и не угро жавају 
објекти и опрема који су у функцији обављања одређене 
комуналне делатности.
Забрањено је самовласно, без одобрења, прикључити се 
на комунални објекат и користити комуналне производе 
и услуге.

4. Средстав за обављање и развој комуналних 
делатности и изградњу комуналне 

инфраструктуре

Члан 17.

Средства за обављање комуналне делатности обе-
збеђују се из:

- прихода од продаје комуналних призвода и услу га;
- прихода од комуналне накнаде;
- прихода од концесионих накнада за обављање 

комуналних делатности;
- прихода буџета општине;
- наменских средстава других нивоа власти;
- других извора у складу са законом.

Грађење објеката комуналне инфраструктуре фина-
нсира се из:

- прихода од давања у закуп, односно на коришћење 
комуналне инфраструктуре и других средстава за 
обављање комуналне делатности у јавној својини;

- дела накнаде за право на обављање комуналне 
делатности;

- дела цена комуналне услуге намењене аморти-
зацији средтава за обављање комуналне делатности;

- буџета општине;
- средстава вршиоца комуналне делатности;
- средства прикупљења емитовањем дугорочних 

хартија од вредности;
- кредита и других облика задуживања;
- трансфера других нивоа власти;
- донација;
- других извора утврђених посебним прописима;

5. Цене комуналних услуга

Члан 18.

Цене комуналних услуга се одређују на основу следе-
ћих начела:

- примена начела "потрошач плаћа";
- примена начела "загађивач плаћа";
- довољности цене да покрије пиословне расходе;
- усаглашеност цене комуналних услуга са начелом 

приступачности;
- непостојање разлике у ценама између различитих 

категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на 
различитим трошковима обезбеђивања комуналне 
услу ге. 

елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
- пословни расходи исказани у пословним књигама 

и финансијским извештајима вршиоца комуналне 
делатности;

- расходи за изградњу и реконструкцију објеката ко-
муналне инфраструктуре и набавку опреме, према усво-
јеним плановима и програмима вршиоца комуналне де-
латности;
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- добит вршиоца комуналне делатности;
- други елементи за образовање цена комуналне 

услу ге у зависности од услова на тржишту и специ фи-
чности појединих комуналних услуга.

Цене комуналних услуга које плаћају непосредни ко-
рисници (индивидуална комунална потрошња) утврђу је 
вршилац комуналне делатности уз сагласност Општи-
нског већа општине Лебане (у даљем тексту Општинско 
веће).
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вр-
шилац комуналне делатности.
Одлука о промени цена мора да садржи реалне еле-
ментеза образовање цене комуналних услуга и то:

- врсту, обим и квалитет комуналних услуга који се 
утврђују нормативима и стандардима које прописује 
општина;

- вредност средстава ангажованих у пружању 
услуга

- обим и квалитет уложеног рада у обављању 
комуналних услуга;

- вгисину материјалних трошкова у обављању 
комуналних услуга према стандардима и нормативима 
утрошка енергије, материјалних и других трошкова 
или планским калкулацијама;

- друге елементе у зависности од услова на тржи-
шту и специфичности појединих комуналних  услу га.

Уз захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена 
комуналних услуга, вршиоци комуналне делатности су 
дужни доставити образложење о разлозима за промену 
и детаљну структуру предложене цене.
Захтев за давање сагласности на одлуку о промени це-
на комуналних услуга, са образложењем, објављује се 
на општинској огласној табли, као и у електронском 
облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења 
одлуке.
Сагласност на одлуку о промени цена доноси Општи-
нско веће.
Општинско веће утврђује категорије корисника кому-
налних услуга који плаћају субвенционисану цену 
комуналне услуге, као и износ субвенције за сваку кате-
горију о чему ће општина и вршиоци комуналних услуга 
посебним уговором регулисати начин финансирања и 
субвенционисања. 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Производња и дистрибуција воде (снабдевање 
водом за пиће)

Члан 19.

Производња и дистрибуција воде је захватање, прерада, 
пречишћавање и испорука воде корисницима, за пиће и 
друге потребе, водоводном мрежом до мерног инстру-
мента потрошача, обухватајући и мерни инстру мент.
Корисник ове комуналне услуге је свако физичко и 
правно лице чији су стамбени, пословни, индустријски 
или други објекти као и грађевинске парцеле спојени на 
јавни водовод, односно сва физичка и правна лица која 
фактички користе воду из јавног водовода.

Члан 20.

Овом одлуком прописују се услови и начин организовања 
послова у обављању комуналне делатности сакупљања, 
прераде, односно пречишћавања воде корисницима за 
пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног 
инструмента потрошача и то:
- технички и други посебни услови за испоруку воде 
којима се обезбеђује одређени обим, врста и квалитет 
услуга;

- начин обезбеђивања континуитета у испоруци 
воде;

- права и обавезе вршиоца комуналне делатности 
који обавља испоруку воде и права и обавезе 
корисника;

- начин обрачуна и наплата накнаде за испоручену 
воду;

- начин поступања и овлашћења органа општине 
у случају прекида у испоруци воде, у случају непре-
дви ђених околности (хаварија, елементарне непогоде 
и др.), оперативне мере које предузима вршилац ко-
муналне делатности у тим случајевима, ред првенства 
у испо руци воде кад услед више силе дође до смањеног 
оби ма у обављању те делатности;

- услови под којима се може ускратити испорука 
воде;

- коришћење воде у јавне сврхе, надзор као и друга 
питања од значаја за ову област.

Члан 21.

Јавни објекти за снабдевање водом су:
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- водоводи, 
- јавне чесме, 
- јавни бунари, 
- јавни хидранти, црпне станице за снабдевање 

водом и системи за прераду воде.

Водоводи могу бити: 
- jaвни и
 - сопствени

Јавни водовод у смислу ове одлуке подразумева систем 
за снабдевање водом за пиће и обухвата уређено и 
заштићено извориште, каптажна постројења, објекте 
и инсталације за пречишћавање воде, црпне станице, 
резервоаре, водоводну мрежу и водоводне прикључке, 
закључно са улазним вентилом испред водомера.
Сопствени водоводи су водоводи предузећа, других 
организација и грађана. Бушење бунара и изградња со-
пственог водовода врши се под техничким условима 
које одреди овлашћена организација, а на основу до-
зволе надлежног органа.

Члан 22.

Под унутрашњим инсталацијама у смислу ове одлуке, 
подразумевају се цевоводи и уређаји од улазног вентила 
испред водомера, до точећег места потрошача.

Члан 23.

Корисници су дужни да воду користе рационално и еко-
номично, на начин којим се не ускраћује право кори-
шћења воде другим лицима.
Коришћење воде за снабдевање становништва водом 
за пиће, санитарно-хигијенске потребе, напајање стоке, 
има приоритет над коришћењем воде за остале намене.

Члан 24.

Технички систем за испоруку воде представља техни-
чки-технолошку целину коју чине следећа постројења 
и уређаји:

1. извориште са водозахватним објектима, опремом 
и зонама санитарне заштите;

2. цевоводи сирове воде од изворишта до по стро-
јења за печишћавање воде;

3. цевоводи воде за пиће од постројења за пречи-
шћавање воде до резервоара са пратећим објектима;

4. резервоари;

5. постројења за потискивање (пречишћавање) во-
де;

6. водоводна мрежа,
7. јавне чесме и јавни бунари;
8. прикључци до мерног уређаја корисника;
9. уређаји за мерење испоручене количине воде на 

прикључку (удаљем тексту- водомер)
10. шахт за мерни уређај;
11. инсталација објекта.

Постројења и уређаји из става 1 овог члана од тачке 1. до 
тачке 8., чине јавни водовод и преноси се на управљање 
вршиоца комуналне делатности, а инсталацију кори-
сника чине постројења и уређаји од тачке 9. до тачniје 
11.
Инсталацију корисника из тачке 9. одржава вршилац 
комуналне делатности о трошку потрошача. 

Члан 25.

Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавним 
водоводом, односно уличном водоводном мрежом, 
преко водоводног прикључка.
Унутрашња водоводна инсталација је власништво кори-
сника, који је дужан да је одржава у санитарно-технички 
исправном стању.
Водоводни прикључак је цевни спој од уличне водо-
водне мреже, са вентилом-затварачем, непосредно 
испред водомера.
Пречник водоводног прикључка, величину и тип во-
домера, као и услове за изградњу шахта за мерни уре ђај, 
у складу са техничким нормативима прописује врши-
лац комуналне делатности, на основу захтева и потреба 
корисника.
Водомер се по правилу уграђује непосредно уз шахт, 
иза регулационе линије грађевинске парцеле на којој је 
објекат изграђен, на удаљености од 2 метра..
Уколико не постоје техничке могућности за прикључење 
преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, 
водоводни прикључак се може поставити преко суседне 
грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника те 
парцеле оверену код надлежног органа.

Члан 26. 

Водоводни прикључак поставља се ради трајног или 
привременог снабдеевања корисника водом.
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Сваки објекат мора имати сопствени водоводни 
прикључак.
У стамбеним зградама са више станова, односно више 
улаза, за сваки улаз поставља се водоводни прикључак 
са главним водомером, а за сваког корисника стана, 
ако то техничке могућности дозвољавају, посебан 
водомер.

Члан 27.

Прикључак на јавни водовод, ради привременог сна-
бдевања водом корисника, може се одобрити ради 
изгра дње објекта, уређења зелених површина, у случају 
организовања и одржавања спортких, културних и 
других сличних манифестација и у хитним случајевима 
када су у опасност доведени живот и здравље људи.
Ради привременог снабдевања водом, корисник подноси 
захтев вршиоцу комуналне делатности уз навођење ра-
злога привременог снабдевања, а међусобни односи 
уре ђују се уговором.
Објекти који су у поступку легализације могу бити у 
складу са законом, до окончања поступка легализације 
привремено прикључени на јавни водовод.

Члан 28.

У случају промета непокретности односно објекта 
при кљученог на јавни водовод, нови власник постаје 
ко рисник услуге закључењем уговора са вршиоцем 
комуналне делатности, а по измирењу свих евентуалних 
обавеза претходног власника.
У случају да инвеститор изгради стамбени објекат са 
више станова на парцелама на којима је срушио објекте 
чији су власници били корисници услуге, исти не може 
добити нови прикључак док не измири евентуалне оба-
везе претходних власника, односно корисника услу га.

Члан 29.
Код прибављања техничких услова за издавање лока-
цијске дозволе, на захтев Општинске управе-Одељења за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 
стамбене и инспекцијске послове, вршилац комуналне 
делатности је дужан да изда предходне услове о мо-
гућностима прикључења на јавни водовод, у року од 8 
дана од дана подношења захтева.

Члан 30.
За објекте вишепородичног становања као и за обје-
кте колективног становања за које се дозвола за гра-

ђење издаје после ступања на снагу ове одлуке, по-
требно је пројектом предвидети да сваки стан има 
посебан водомер.

Члан 31.
шахт у коме се налази водомер мора бити увек 
приступачан за интервенцију и одржавање, као и за 
очитавање водомера.
Корисник је дужан, да шахт изгради у прописаним 
димензијама не мање од 1,2м х 1м х 1,2м, светли 
отвор и исти одржава у функционалном стању.
Забрањено је изнад шахта свако остављање ствари, 
паркирање возила и слично.

Члан 32.

Код стамбено-пословних објеката где су на истом при-
кључку котрисници стамбених и пословних про стора, 
корисници пословног простора дужни су да уграде 
посебан водомер (главни или секундарни), у року од три 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке, у супротном 
утрошак воде ће се обрачунавати и наплаћивати по цени 
воде утврђеној за пословни простор.

Члан 33.
Корисник има право да трајно или привремено откаже 
коришћење воде, уколико постоје техничке могућности 
за искључење, а да се притом не ремети снабдевање 
других корисника.
Трајно се може отказати коришћење воде, у случају 
да је објекат предвиђен за рушење, односно у другим 
оправданим случајевима.
Привремено се може отказати коришћење воде, у слу-
чају да корисник неће користити објекат најмање 30 
дана.
Отказивање коришћења воде врши се у писаној форми, 
најмање осам дана пре дана престанка коришћења воде.
Трошкови поновног прикључка из става 1. овог члана 
падају на терет корисника.

Члан 34.
У случају да корисник врши реконструкцију постојећег 
водоводног прикључка ради потребе за већом количином 
воде , дужан је да плати накнаду вршиоцу комуналчне 
делатности за проширење постојећег капацитета.

Члан 35. 
  Изграђени прикључак на водоводну мрежу вршиоц 
комуналне делатности, одмах након изградње и испо-
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стављања коначног обрачуна инвеститору, као део 
јавног водовода без посебне сагласности инвеститора, 
уводи у своје пословне књиге као имовину вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 36.
ако у изграњи јавног водовода, поред вршиоца кому-
налне делатности, у финансирању учествују физичка 
и правна лица улагањем својих средстава, међусобна 
права и обавезе са вршиоцем комуналне делатности 
уређује се уговором који садржи нарочито: услове и 
начин изградње јавног водовода, вредност радова и 
начин обезбеђења средстава као и права по основу 
учешћа у финансирању изградње јавног водовода.
Уколико је инвеститор објекта јавног водовода правно 
или физичко лице, по изградњи објекта јавног водовода 
инвеститор је дужан исти предати вршиоцу комуналне 
делатности на коришћење, управљање и одржавање, 
а уговором ће се уредити поред осталог и права инве-
ститора по основу улагања. 

Члан 37.
Изнад и поред објеката јавног водовода не могу се 
градити други објекти, и постављати инсталације и 
уређаји, осим у изузетним случајевима и под посебним 
условима уз сагласност вршиоца комуналне делатности.
Растојање објеката јавног водовода од другог објекта, 
инсталација и уређаја, мора бити толико да се приликом 
откопавања водоводне цеви односно радова на објекту 
или другим инсталацијама и уређајима не угрозе обје-
кти јавног водовода и обрнуто.
Уколико са растојања између комуналних објеката и 
инсталација и уређаја недовољна, приликом извођења 
радова морају се применити заштитни тунели, а сва 
укрштања инсталација у том случају морају бити изгра-
ђена као трајна.
Растојање јавног водовода од других објеката одређује 
вршилац комуналне делатности.

Члан 38.
Вршилац комуналне делатности дужан је да свој рад и 
пословање организује на начин који обезбеђује трајно 
и несметано пружање услуга испоруке воде за пиће 
свим корисницима под једнаким условима, осим у 
слу чајевима више силе или хаварија на водоводнним 
постројењима и уређајима и то одговарајућег квалитета 
воде и пружене услуге.

ако дође до поремећаја или прекида у пружању ко-
му налне услуге испоруке воде, услед више силе или 
дру гих разлога који нису могли да се спрече, вршилац 
комуналне делатности је дужан да без одлагања преузме 
мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида 
или на други начин обезбеди задовољење потреба 
кориснијка и то:

1. активирањем резервних извора воде за пиће или 
на други нодговарајући начин обезбеди снабдевање 
водом.

2. хитно поправи или замени инсталације и уређаје 
којима се обезбеђује испорука воде, као и заштити ко-
муналне објекте и уређаје од даљих кварова или ха-
варија.

3. преузима и друге мере које утврде надлежни 
орга ни општине.

Члан 39.

ако се прекид у испоруци воде предвиђа због плани-
раних радова на комуналним објектима, вршилац 
ко муналне делатности је дужан да о томе обавести 
кори снике 24 сата пре настанка планираног прекида, 
путем средстава јавног информисања или на други 
одговарајући начин.
У случају изненадног квара на јавном водоводу, врши-
лац комуналне делатности може и без предходног оба-
вештења корисника да прекине испоруку воде, с тим 
што је дужан одмах по прекиду, путем средстава ја-
вног информисања о разлозима као и времену трајања 
прекида.
У случају из става 2. овог члана, вршилац комуналне 
де латности није обавезан да прибави одобрење за иско-
павање јавних површина, а по изведеним радовима, 
ду жан је јавну површину вратити у првобитно стање у 
року од пет дана, по изведеним радовима.
Радове из овог члана вршиоц комуналне делатности 
је дужан да организује тако да прекид траје што краће 
време.  

Члан 40.
Вршилац комуналне делатности је дужан:

- врши испоруку воде у складу са прописаним ста-
ндардима и нормативима у погледу квалитета и испра-
вности воде;

- трајно чува техничку документацију у вези јавног 
водовода;
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- примењује прописане техничке услове;
- одржава постројења и уређаје јавног водовода;
- одржава водоводни прикључак од споја на уличну 

водоводну цев до вентила иза водомера о свом трошку;
- у зградама вишепородичног становања, као и ста-

мбено пословним зградама у којима поред главног во-
домера постоје и индивидуални водомери за сваки стан 
односно пословни простор, да одржава водоводни при-
кључак до вентила иза главног водомера;

- одржава и редовно баждари водомере;
- врши замену неисправних водомера;
- једном месечно, корисницима очитава стање на 

водомерима;
- врши прикључење унутрашњих инсталација на 

јавни водовод,
- редовно одржава у исправном стању сва по стро-

јења и уређаје.

Члан 41.

Вршилац комуналне делатности је овлашћен да у 
случајевима предвиђеним овом одлуком, врши привре-
мена искључења корисника са водоводне мреже, и има 
искључиво право приступа вентилу за затварање везе 
испред водомера.

Члан 42.
Корисник је дужан:

- да одржава унутрашње инсталације водовода у 
исправном стању;

- да одржава шахт за водомер како би био сув, уредан 
и приступачан за очитавање и поправљање водомера;

- да заштити водомер од евентуланог оштећења, 
крађе а у зимском периоду од замрзавања;

- да пословни простор у стамбено-пословним 
објектима, уколико постоје техничке могућности, у року 
од три месеца од дана почетка коришћења пословног 
простора поднесе захтев за уградњу посебног водомера;

- да вршиоцу комуналне делатности редовно плаћа 
накнаду за испоручену воду у роковима утврђеним 
овом одлуком;

-  да пријави вршиоцу комуналне делатности у року 
од 8 дана, од дана настанка промене, сваку промену 
битну за испоруку воде као и права и обавезе корисника;

- да омогући овлашћеном лицу вршиоца комуналне 
делатности, приступ месту прикључка, уређајима и 
инста лацијама, ради провере исправности, искљу-

чења, отклањања квара, замене и одржавања истих;
- да омогући очитавање водомера, уручивање обра-

чуна, као и да дзволи замену водомера у оквиру редовне 
контроле у случају квара или замагљења водомера;

- да приликом прикључења кућне инсталације на 
јавну водовну мрежу, прибави одобрење надлежног 
органа ОУ за прекопавање улице и да по завршеним 
радовима раскопани део улице доведе у првобитно 
стање. 
За овакву врсту радова корисник је дужан да о свом 
трошку ангажује правно или физичко лице које се бави 
одржавањем и асфалтирањем улица или насипањем 
путева.

Члан 43.

Кориснику је забрањено:

-  да сам или ангажовањем другог лица, поправља или 
уклања водомер, уклања или скида пломбу са водомера;

- да користи кућне водоводне инсталације за узе-
мљење електричних инсталација и уређаја;

- да затвара затварач испред водомера, осим у случају 
хаварије на унутрашњим инсталацијама у ком случају 
је дужан без одлагања обавести вршиоца комуналне 
делатности;

- да изврши прикључење на јавни водовод без сагла-
сности вршиоца комуналне делатности;

- да прикључи унутрашње водоводне инсталације 
преко водоводног прикључка или унутрашњих инста-
лација другог корисника;

- да угради водоводну цев на водоводном прикључку 
испред водомера,

- да изврши прикључивање сопственог изворишта са 
унутрашњим инсталацијама објекта који је прикључен 
на јавни водовод, без уградње одговарајућег затварача 
или разделника;

Члан 44.
У случају сумње у исправност водомера, корисник 
може у писаној форми тражити од вршиоца комуналне 
делатности да изврши ванредни преглед водомера.
ако се прегледом водомера утврди да је исти неи-
справан, вршиоц комуналне делатности је дужан 
исправити рачун и то тако што ће количину испоручене 
воде за спорни период, а најдуже за три месеца уназад 
од дана затраженог прегледа водомера, обрачунати 
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по просечној потрошњи за исти период у предходној 
години, или у наредном периоду у којем је могуће 
проценити потрошњу воде.
Трошкове ванредног прегледа сноси вршилац комуналне 
делатности, а у случају да се прегледом утврди да је 
водомер исправан, трошкове сноси корисник.

Члан 45.

Корисник за сваки водомер плаћа накнаду, у једнаком 
износу за сваки месец у коме нема потрошње воде.
Средства од накнаде из става 1. овог члана користе се 
за накнаду трошкова за сервис и баждарење мерног 
инструмента, израде обрачуна, штампања и достављања 
рачуна као и наплате истих.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује вршилац 
комуналне делатности уз сагласност Општинског већа.

Члан 46.

На водоводну мрежу могу се прикључити трајно 
објекти за које је прибављена употребна дозвола.

Члан 47.

Количина испоручене воде утврђује се очитавањем 
водомера и плаћа се по кубном метру.
Корисник је дужан, вршиоцу комуналне делатности 
плаћати накнаду за испоручену воду обрачунату по 
утврђеној цени кубног метра испоручене воде.
Количина испоручене воде утврђује се према разлици 
стања бројла на водомеру између два очитавања.
У случају повећане потрошње, до које је дошло оти-
цањем воде услед квара на делу мреже који одржава 
кори сник, а који је поступао као савестан корисник, 
исти је дужан платити 50% утрошене воде.

Члан 48.

У случају када је водонмер у квару, замагљен или се из 
других разлога не врши очитавање, обрачун и напла-
та утрошене воде врши се у виду аконтације на осно ву 
просечне потрошње из предходна два периода очита-
вања, а коначан обрачун извршиће се након отклањања 
квара, односно замене водомера.

Члан 49.
Код објеката вишеспратног становања, где свака ста-
мбена јединица има свој индивидуални водомер, кори-
сник плаћа накнаду за испоручену воду на основу очи-
таног стања на свом водомеру.

Код објеката вишеспратног становања где поред гла-
вног водомера, свака стамбена јединица има свој инди-
видуални водомер, корисник плаћа накнаду за испо-
ручену воду на основу очитаног стања на свом во домеру, 
а након сравњења индивидуалних водомера са главним 
водомером, корисници индивидуалних водо мера, дужни 
су платити и разлику потрошене воде, која се дели по 
стамбеним јединицама сразмерно њиховој потрошњи.
У објектима вишеспратног становања где поред главног 
водомера корисници појединих стамбених јединица 
имају уграђене индивидуалне-контролне водомере и 
остали корисдници су дужни да у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке у своје стамбене 
јединице уграде индивидуалне-контролне водомере о 
свом трошку.
У објектима вишеспратног становања где сви корисници 
стамбених јединица немају уграђене индивидуалне-
контролне водомере накнада за испоручену-утрошену 
воду плаћа се на основу обрачуна за утрошену воду по 
основу очитаног главног водомера.
У објектима вишепородичног, односно колективног ста-
нoвања, где стамбене јединице немају своје инди видуалне 
водомере, већ се очитавање утрошене воде врши преко 
главног водомера, Скупштина зграде, схо дно важећим 
законским прописима, доноси одлуку о начину обрачуна 
за испоручену количину воде по стамбе ним јединицама, 
и исту заједно са списком вла сни ка односно корисника 
станова доставља вршиоцу ко муналне делатности ради 
месечног обрачуна.
У случају да скупштина зграде-станара не поступи 
на начин из става 3. овог члана, вршилац комуналне 
дела тности ће обрачун за испоручену-утрошену воду 
извр шити према последњој достављеној одлуци а ако 
та кве одлуке нема, утрошак воде ће се обрачунавати 
на основу броја чланова домаћинства из предходног 
обрачунског периода, односно на основу евиденције 
вршиоца комуналне делатности.  

Члан 50.
Водомер очитава овлоашћено лице вршиоца кому-
налне делатности.
Корисник има право да присуствује очитавању водо-
мера.
Вршилац комуналне делатности утврђује распоред 
очитавања и дужан је да о томе обавести кориснике 
путем средстава јавног информисања.
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ако у случају пропуста корисника није могуће извр-
шити очитавање водомера, овлашћено лице дужно је 
да остави писмено обавештење о дану и часу накна-
дног очитавања водомера, а ако ни тада не буде могуће 
очитати водомер, утрошак воде ће се проценити пре ма 
просечној потрошњи из предходна два периода очи-
тавања, а тачан обрачун обрачун извршиће се при сле-
дећем редовном читању.
У објектима у којима су уграђени водомери са електро-
нским механизмом за даљинско очитавање, потрошња 
воде се очитава преко тог механизма.

Члан 51.
Обрачун утрошене воде врши се месечно, а корисник је 
дужан рачун платити у року од 10 дана од дана доставе 
рачуна.
У зимском периоду, када метеролошки услови не омо-
гућавају редовно очитавање водомера, потрошња воде 
се обрачунава у виду аконтације на основу просечне 
потрошње из пресдходна два периода очитавања, а ко-
начан обрачун извршиће се након првог редовног очи-
тавања.
Уколико корисник не измири обавезе у року утврђеном 
у саву1. овог члана, вршилац комуналне делатности има 
право да обрачуна камату на износ неизмиреног дуга, у 
складу са законским прописима.

Члан 52.
Уколико корисник изврши самовољно прикључење на 
јавни водовод, вршилац комуналне делатности ће извр-
шити обрачун по текућим ценама.
У случају прикључења корисника на јавни водовод без 
уграђеног водомера или неисправног водомера, врши-
лац комуналне делатности ће извршити обрачун утро-
шене воде, према просечној потрошњи истих или сли-
чних корисника, за годину дана уназад.

Члан 53.
На обрачун утрошене воде корисник може вршиоцу 
комуналне делатности поднети приговор у писаној форми 
у року од 5 дана од дана доставе рачуна.
Вршилац комуналне делатности је дужан да приговор 
реши у року од 8 дана од дана пријема и о тое обавести 
корисника.

Члан 54.
ако дође до поремећаја или прекида у испоруци воде, 
вршилац комуналне делатности је дужан да истовремено 

са предузимањем мера прописаних одлуком, обавести 
Председника општине о разлозима поремећаја или пре-
кида, као и предузетим мерама.
По пријему обавештења из става 1. овог члана, Пре-
дседника општине о разлозима поремећаја или прекида, 
као и о предузетим мерама.
По пријему обавештења из става 1. овог члана, Пре-
дседник општине ће без одлагања:

- одредити ред првенства корисника код којих би, 
услед впоремећаја или прекида у испоруци воде на-
стала опа сност по живот и здравље људи или би на-
стала ве лика односно ненадокнадива штета у раду 
појединих субјеката;

- нареди мере за заштиту угрожених комуналних 
објеката, као и друге имовине;

- предложи мере за отклањање насталих последица 
и друге потребне мере за обављање ове комуналне 
де латности;

- утврди разлоге и евентуалну одговорност за по-
ре мећај односно прекид испоруке воде као и одго-
ворност за накнаду причињене штете.

Члан 55.
Председник општине може наредити мере штедње или 
редуковану потрошњу воде сагласно могућностима 
техничког система за испоруку воде.
Вршилац комуналне делатности и корисници су дужни 
да се придржавају прописаних мера из става 1. овог 
члана.

Члан 56.

Вршилац комуналне делатности ће привремено ускра-
тити кориснику испоруку воде у следећим слу ча јевима:

1. ако корисник не плати накнаду за испоручену 
воду три месеца узастопно;

2. ако је стање унутрашњих водоводних инста-
лација и шахта такво да угрожава хигијенску испра-
вност воде у јавном водоводу;

3. ако унутрашње водоводне инсталације прикључи 
на јавни водовод преко водоводног прикључјка или 
унутрашњих водоводних инсталација корисника 
друге зграде, односно непокретности;

4. ако унутрашње водоводне инсталације спојене са 
јавним водоводом повеже са водоводниминсталацијама 
и уређајима који добијају воду из индивидуалног изво-
ришта;



Страна 1713 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

5.ако угради водоводну цев на индивидуалном при-
кључку испред водомера;

6.ако уклони водомер, скине пломбу на водомеру, 
ако окрене водомер у супротном смеру, ако закључа по-
клопац од шахта;

7.ако уклони пломбу са затварача испред водомера 
или са затварача на обилазном воду намењеном за 
противпожарне потребе, без обавештења и одобрења 
вршиоца комуналне делатности;

8.ако доведе у неисправност водоводну инсталацију 
и тиме угрози безбедност суседних објеката;

9.ако воду користи ненаменски преко дозвољеног 
обима у условима проглашених мера штедње;

10.ако користи унутреашње водоводне инсталације 
за уземљење електричних инсталација и уређаја;

11.ако преко хидрантске мреже неовлашћено користи 
воду за друге намене без уграђеног водомера;

12.ако је водоводни прикључак самовољно по ста-
вљен од стране корисника;

13.ако у случају промене корисника (насталу проме-
том непокретности, променом адресе становања, смрћу 
и др.) нови корисник неизврши уредно пријављување 
вршиоцу комуналне делатности;

14.ако корисник неомогући приступ овлашћеном 
лицу вршиоца комуналне делатности, месту прикључка, 
уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, 
отклањања квара, замене и одржавања истих;

15.ако корисник не омогући овлашћеном лицу врши-
оца комуналне делатности очитавање водомера, уру-
чивање обрачуна у два узастопна очитавања;

У случајевима из става 1. тачке 2. до 15. овог члана, 
вршилац комуналне делатности је дужан да у 
складу са техничким условима, искључи корисника 
из система јавног водовода и нда о разлозима за 
искључење одмах, обавести а најкасније у року од 24 
сата корисника и општинског комуналног инспектора.
У случају из става1. тачка 1. овог члана, вршилац ко-
му налне делатности ће пре искључења корисника упо-
зорити да ће уколико у остављеном року неизмири своју 
обавезу бити искључен са система јавног водовода.
После уклањања узрока због којег је дошло до при-
временог ускраћивања испоруке воде вршилац кому-
налне делатности је дужан да, када се за то стекну 
услови, а најкасније у року од 2 дана од дана подношења 

захтева корисника, прикључи корисника на систем 
јавног водовода.

Члан 57.

Под коришћењем воде у јавне сврхе, у смислу одредаба 
ове одлуке, подразумева се:
Коришћење воде из јавних хидраната и то за гашење 
пожара, прање и поливање улица, заливање јавних зе-
ле них површина, одржавање и прање саобраћајница, за 
јавне чесме и фонтане, јавне санитарне објекте и сли-
чно.

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода 

Члан 58.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 
вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испу-
штање отпадних, атмосферских и површинских вода 
са површина јавне намене, односно од прикључка ко-
ри сника на уличну канализациону мрежу, третман 
отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, 
одвоз и третирање фекалија из септичких јама.

а) Одвођење атмосферских вода

Члан 59.
Одвођење атмосферских вода са територије насељеног 
места врши се преко атмосферске канализационе мре-
же.
атмосферска канализациона мрежа може бити 
отвореног и затвореног типа.

Члан 60.

атмосферском канализацијом одводе се само атмо-
сфеске воде.
Изградњи колско-пешачких прилаза и зацевљивању 
отворених уличних одводних канала може се при-
ступити након добијања сагласности и услова од стра-
нане вршиоца комуналне делатности.

Члан 61.

Прикупљање атмосферских вода са сливних површина 
(кровова, дворишта, стаза, других површина и сл.) и 
њихово испуштање у канализацију отпадних вода није 
дозвољено.
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Члан 62.

Одржавање отворене и затворене атмосферске канали-
зације и реципијената врши се према Правилнику за 
одвођење атмосферских вода који доноси вршилац ко-
му налне делатности уз предходну сагласност Општи-
нског већа.
Прикључак затворене атмосферске канализације 
изградиће се тек по прибављеној грађевинској дозво ли, 
а прикључење на канализациону мрежу тек по доби-
јеној употребној дозволи од стране надлежног органа 
Општинске управе општине Лебане.

Члан 63.

У делу насељеног места где је одвођење атмосферских 
вода отвореним атмосферским каналима, власник обје-
кта је у обавези да изгради и одржава пропуст испод 
путног улаза којим прилази са јавне површине у своју 
некретнину на начин да се неспречава слободан протик 
воде у каналу, односно неугрожава функционисање 
атмо сферске канализације.
Изградња и одржавање пропуста из става 1. овог члана, 
мора се извршити у складу са техничким нормативима.

Члан 64.

Сопственици односно закупци породично стамбених 
зграда, власници станова, сопственици и закупци по-
словних просторија дужни су да одржавају у функци-
оналном стању канале атмосферске канализације као 
и пропусте испод мостића испред својих објеката на 
тај начин да исти морају бити проточни, очишћени, 
прописане дубине и ширине.

Члан 65.
Забрањено је:

1.бацати отпадни идруги материјал у затворене и 
отворене канале атмосферске канализације;

2. рушити пропусте, мостиће, заштитне решетке и 
друге објекте на канализацији;

3.испуштати отпадне воде, уља, масти, отровне 
ки селине, талоге и физичке материје и предмете у 
атмосферску канализацију,

4.повезивати кућне и друге прикључке отпадних 
вода на мрежћу атмосферске канализације;

5.самовољно без сагласности надлежног органа 
затворити отворене канале и сливнике као и заштитне 
решетке;

6.прикључивати објекте на затворену атмосферску 
канализацију без претходно прибављене сагласности 
вршиоца комуналне делатности;

7.оштетити уређаје и објекте јавне атмосверске ка-
нализације.

б) Пречишћавање и одвођење отпадних вода

Члан 66.

Канализација се дели на: јавну, унутрашњу и канали-
зацију посебне намене
Јавну канализацију чине:

1.прикључни водови на јавну канализацију;
2.секундарни водови канализационе мреже;
3.колектори;
4.силазна окна;
5.црпне станице на јавној канализацији;
6.централни уређај за пречишћавање отпдних вода, 

чија се локација одређује планским документима за 
насеља; 

7.отворени и затворени канали за одвођење атмо-
сфе рских вода и њихови реципијенти.

Унутрашњу канализацију чине:
1.објекти, уређаји и водови до прве ревизионе ша-
хте, односно до регулационе линије ако непостоји ре-
визиона шахта и септичке јаме.
Канализацију за посебне намене чине:

1.сви вертикални и хоризонтални водови инду-
стријске канализације којима се одводе атмосферске 
и отпадне воде;

2.слицвници за одвод атмосферских вода са јавних 
површина;

3.уређаји за предходно пречишћавање отпадних 
во да;

4.мерачи протока;
5.контролни региструјући инструменти.

Члан 67.

Послове одвођења и пречишћавања отпдних вода 
вршилац комуналне делатности је дужан да обавља 
тајко да се обезбеди:

- трајност односно континуитет у обављању по-
слова;

- обим вршења послова одвођења и пречишћавања 
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отпадних вода којим се обезбеђује одређени ниво 
комуналних потреба корисника;

- квалитет и поузданост у вршењу послова заштите 
животне средине и сигурност корисника;

- стално унапређење вршења шпослова;
- прописан ред првенства у вршењу послова у случају 

када због више силе дође до смањена постојећих техни-
чких капацитета система јавне канализације, односно 
престанка могућности његовог коришћења;

- планирање и пројектовање проширења капацитета;
- остваривање права и обавеза корисника, као и права 

и обавеза вршиоца комуналне делатности у вршењу 
послова;

- мера заштите објеката јавне канализације, уређаја 
и инсталација.

Члан 68.
Корисници услуга јавне канализације у складу са овом 
одлуком су сва физичка и правна лица која својом акти-
вношћу упуштају отпдне воде у систем јавне кана-
лизације преко прикључка.

Члан 69.
На систем јавне канализације могу бити прикључени 
објекти који се граде или су изграђени са грађевинском 
дозволом, односно који су уписани у земљишне књиге, 
а испред којих је изграђена јавна канализациона мрежа.
Власници, односно корисници објеката из предходног 
става, дужни су да те објекте прикључе на изграђену 
јавну фекалну канализацију у року од 90 дана од дана 
стпања на снагу ове одлуке. На систем јавне канализације 
прикључење може ододобрити вршилац комуналне 
делатности. Прикључци на јавну канализацију могу 
бити:

1. гравитациони
2. под притиском. 

Извођење радова на прикључку на новој канализаци-
оној мрежи врши вршилац комуналне делатности.

Члан 70.

Прикључним водом у индивидуалној стамбеној згради 
сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе 
шахте, односно регулационе линије.
Прикључним водом у блоковској стамбеној згради 
сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе 
шахте.

Прикључком на систем јавне канализације под 
притиском сматра се потисни цевовод који почиње од 
протуструјног вентила на излазној страни пумпе за 
потис до регулационе линије.

Члан 71.

Трошкове спајања прикључка са фекалном канализа-
циом сноси корисник који тражи прикључење.
Фекалну канализацију као и прикључке до улаза у 
главни колектор са пратећом опремом одржава врши-
оц комуналне делатности.
За прекопавање улице ради прикључења на јавну 
канализациону мрежу, корисник објекта је дужан да 
пре тходно прибави одобрење надлежног органа ОУ, као 
и да, по завршетку радова прекопану улицу доведе у 
прво битно стање.

ако се канализациони спој кућне канализације са 
јавном канализацијом не може непосредно извести због 
конфигурације терена или др.тех.сметњи, сопственик 
односно корисник права коришћења суседног земљишта 
може допустити да се веза са јавном канализацијом 
изврши посебним спојем преко тог земљишта. Веза са 
јавном канализацијом извршиће се путем споразума 
односно уз сагласност власника, односно корисника 
земљишта преко којег се врши спој кућне канализације.
Сопственик односно корисник објекта канализације 
дужан је да по завршеним радовима, о свом трошку, 
доведе суседно земљиште у првобитно стање и да надо-
кнади евенуталну проузроковну штету.

Члан 72.

Накнада за коришћење фекалне канализације утврђу-
је се од 50% цене утрошене воде.
Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења 
објекта на фекалну канализацију од стране вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 73.

Независно од броја објеката, за потребе једне парцеле 
може се изградити само један прикључак непосредно са 
јавне канализције, на који се унутар парцеле прикључују 
сви објекти.
При прикључењу индивидуалних стамбених зграда на 
канализацију под притиском, вршилац комуналне де-
латности одобрава заједнички прикључак највише за за 
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4 индивидуалне стамбене зграде.
Сваки власник објекта унутар једне парцеле дужан 
је да обезбеди сагласност за прикључак од вршипца 
комуналне делатности.

Члан 74.

Власници односно корисници индустријских објеката 
пре прикључења на јавну канализацију, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних 
вода сходно њиховом технолошком поступку, тако дац 
квалитет упуштених вода задовољава законске прописе.

Члан 75.

У случају квара или реконструкције на јавној кана-
лизацији вршилац комуналне делатности је дужан:

1. да обавести корисника о насталом квару;
2. да извести надлежну инспекцију најкасније у 

року од 24 сата од настанка квара;
3. да квар отклобни у најкраћем року, а најкасдније 

у року од 3 дана од настанка квара.

Члан 76.

Корисник јавне канализације је дужан да наменски 
користи систем јавне канализације, као и сопствени 
прикључак.
Власници и корисници стамбених и пословних зграда 
дужни су да одржавају у исправном стању сопствену 
канализацију.
У случају настанка квара или загушења кућне кана-
лизације, власник тј. корисник те канализације дужан 
је да отклони настали квар.
ако корисник непорписно или неправилном упо-
требом кућне канализације проузрокује запушење 
или квар или штету на уређајима и објектима јавне 
канализације, сноси трошкове отклањања кварова 
односно настале штете. 

Члан 77.

Вршилац комуналне делатности ће отклонити загу-
шење у следећим случајевима:

1. кад корисник јавне канализације има изграђену 
ревизиону шахту, код гравитационог вода;

2. кад је потисна пумпа снабдевена сецкалицом 
или жичаном мрежом на усису пумпе код прикључка 
на потисну канализацију.

Члан 78.

Забрањено је:

1. улазити у депоније и места за изручивање кана-
лизације;

2. испуштати отпадне воде ван септичких јама, или 
фекалне канализације или отпадне воде одводити у ка-
нале, на јавну површину и у атмосферску канали за цију,

3. онемогућавати овлашћеној организацији обављање 
послова за које је овлашћено, вршити оштећење опреме 
и објеката система јавне канализације;

4. упуштање отпдних вода у систем јавне канализације 
које су опасне по здравље људи, које у себи садрже 
билошки неразградљиве и тешко разградиве материје 
(уља, масти, отровне киселине, талоге и физичке 
материје и предмете);

5.  неовлашћено прикључење на јавну канализацију;
6. овођење отпадних и фекланих вода у атмсферску 

канализацију
7. одвођење отпадних и фекалних вода преко кућне 

канализације суседне зграде.

Члан 79.

У деловима насељених места где није изграђена јавна 
фекална канализација, власници односно корисници 
објекта дужни су да изграде септичку јаму, у складу са 
прописима, стандардима и техничким нормативима а 
на основу одобрења које издаје Оделење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене 
и инспекцијске послове Општонске управе општине 
Лебане. (у даљем тексту Одељење за урбанизам).
   Септичке јаме и пољски WC-еи, морају бити удаљени 
од улице минимално 10 метара, од стамбених објеката 
суседа 15 метара и од водних објеката 20 метара.
  
Власник-корисник објекта из предходног става дужан је 
да одржава септичку јаму, да је редовно чисти у циљу 
спречавања њеног изливања. За изливање септичке јаме 
којим се наноси штета суседима, одговоран је власник, 
односно корисник објекта, изузев ако докаже да је 
изливање последица полава, подземних вода и сличних 
појава.
У случају да су два и више засебних објеката повезана 
на једну септичку јаму, на одржавање и одговорност за 
неодржавање сходно се примењује предходни став, а 
обавеза одржавања и одговорности је солидарна.
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Вршилац комуналне делатности изношење отпадних 
вода и фекалија из септичких јама врши сао специјалним 
возилом.
Изношење отпадних вода и фекалија врши се на позив 
власника или корисника односно неког од њих ако их 
има више, а вршилац комуналне делатности је дужан 
исте изнети у року од два дана од дана пријема позива.
Место за одлагање отпадних вода и фекалија из се-
птичких јама одређује вршилац комуналне делатности 
у складу са Програмом.
При одношењу отпадних вода и фекалија мора се 
пазити да не дође до просипања истих.
Пољcки тоалети (WC) изграђени непpoписно (без про-
писне јаме,  изграђени од дасака или сл. материјала,) 
морају се уклонити решењем надлежне инспекције. 
Запуштени бунари не смеју се претварати у септичке 
јаме.

3. Јавни линијски превоз путника у друмском 
саобраћају на територији општине   Лебане

Члан 80.

Под јавним линијским превозом путника у друмском 
саобраћају на територији општине Лебане, подразумева 
се обављање јавног линијског превоза путника на по-
ручју насељеног места Лебане и превоз између на-
се љених места на територији општине Лебане ауто-
бусима и мини бусевима, обезбеђење пријема и отпреме 
путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним 
објектима који се користе у аутобуском превозу.
Ову комуналну делатност на подручју општине врши 
вршилац комуналне делатности коме Скупштина 
општи не повери вршење јавног линијског превоза пу-
тни ка у друмском саобраћају, у складу са важећим зако-
нским прописима којима је уређена ова област, овом 
одлуком и општинском Одликом о јавном превозу 
путника у друмском саобраћају.

4. Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене и др. површинама које се ослањају на 

јавне површине.

Члан 81.

Одржавање чистоће је чишћење и прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других површина јавне на-
мене, прикупљање и одвожење комуналног отпада 

са тих површина, одржавање и пражњење посуда за 
отпадке на површинама јавне намене, као и одржавање 
јавних чесми, бунара, фонтана, базена, купалишта и 
тоалета.

Члан 82.

Јавним површинама у смислу ове одлуке сматрају се:
1. улични коловози, тротоари, тргови, пешачке стазе, 

шеталишта, прелази-пешачки мостови, паркиралишта;
2. аутобуске станице, станичне чекаонице, стајалишта 

у јавном саобраћају;
3. паркови, улични травњаци, остале зелене повр-

шине, простори уз историјске и културне споменике, 
дрвореди, отворени канали за одвод воде;

4. пијаце;
5. спортски, рекреациони и забавни терени;
6. базени и купалишта;
7. гробља;
8. отворени простори између и око зграда, неизгра-

ђено грађевинско земљиште до привођења намени.

Друге површине које се ослањају на површине јавне 
намене су:
Површине око и испред пословних објеката у њиховом 
власништву (трговине,угоститељски објекти, објекти 
занатства и сл.) због општег изгледа града.

Члан 83.

Одржавање чистоће јавних површина врши се:
1. чишћењем, прањем и поливањем;
2. уклањањем снега, леда, разних одпадака, лишћа, 

угинулих животиња и других нечистоћа;
3. другим радњама којима се одржава чистоћа 

јавних површина.

Члан 84.

Вршилац комуналне делатности је дужан да чисти и 
одржава јавне површине у склaду са Програмом, који 
садржи:

1. јавне површине за одржавање чистоће;
2. време, динамику и начин одржавања чистоће;
3. број и врсту потребних посуда за скупљање 

смећа и корпи за отпадке на јавним површинама и 
динамику њиховог пражњења;

4. износ накнаде за извршене послове из Програма.



Страна 1718 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

Члан 85.

Јавне површина дужни су да чисте:
1. предузећа из облaсти аутобуског саобраћаја на ста-

ницама, чекаоницама, стајалиштима и око њих;
2. школе, здравствене и друге организације и устано-

ве на површинама око својинх објеката;
3. организације које управљају спортским, забавним 

и рекреационим теренима око њих;
4. организације забавних игара и представа, домови 

културе око својих објеката, а нарочито око својих улаза 
и излаза;

5. корисници односно сопственици објеката у који-
ма се обављају делатности трговинне, занатства и уго-
ститељства око ових објеката;

6. корисници односно власници индивидуалних 
објеката, јавну површину од уличне регулационе линије 
до коловоза обухватајући травњаке и уличне јаркове 
ради несметаног отицања воде;

7. корисници јавних предузећа
8. Јавне површине око стамбених зграда, пословних 

про сторија и објеката, парцела, неизграђеног грађеви-
нског земљишта  чисте и одржавају корисници, односно 
власници истих.

9. Површине које су у приватном власништву или 
пословни простор а које се наслањају на јавне повр ши-
не, а збогх општег изгледа града , одржавају власници 
односно корисници.

Члан 86.

Код прибавања техничких услова, на захтев Одељења 
за урбанизaм, вршилац комуналне делатности је дужан 
да изда инвеститору услове за одношење и депоновање 
смећа и грађевинског шута у року од 10 дана од дана 
подношења захтева.
За издате услове и сагласност инвеститор плаће накнаду 
по важећем ценовнику вршиоца комуналне делатности 
и она представља приход вршиоца комуналне дела-
тности.

Члан 87.
Извођач грађевинских радова је дужан да:

1.чисти јавне површине испред градилишта докле 
допире растурање прашине и грађевинског материјала 
и других нечистоћа;

2. кваси растресити материјал за време рушењаљ 
и транспорта;

3. одржава функционалност сливника, отворених 
одво дних канала за атмосферске воде у непосредној 
близини и на самом градилишту;

4. очисти точкове возила од блата пре изласка са 
градилишта односно очисти запрљни коловоз и друге 
површине од блата;

5. депоновани грађевински и други материјал обе-
збеди од расипања и рушења на јавну површину;

6. јавне површине које оштети доведе у исправно 
стање одмах одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана 
оштећења;

7. обезбеди слободан и безбедан пролаз пешака 
испред градилишта;

8. у току грађења обезбеди довољан број одго ва-
рајућих посуда за смеће и сноси трошкове одношења 
смећа док траје градња;

9. благовремено обезбеди локацију од надлежног 
органа за депоновање ископа;

10. очисти површину градилишта од смећа и шута 
пре уклањања ограде градилишта;

11. по завршетку грађења, а најкласније у року од 5 
дана, јавну површину доведе у првобитно стање.

Члан 88.

У циљу одржавања чистоће на јавним и друим  по-
вршинама забрањено је:
 

1. заузимати јавне површине без предходног одобре-
ња од надлежног органа;

2. Раскопавање јавне површине без одобрења надле-
жног општинског органа, осим радова на хитним инте-
рвенцијама, али је извођач радова дужан да о томе пи-
смено обавести даваоца одобрења најкасније првог 
на редног дана по завршеном раскопавању и затражи 
одобрење; 

3. изношење смећа и другог отпада на места која ни-
су за то одређена;

4. бацање хартије и другог смећа ван посуде за отпа-
дке или уличне корпе за смеће, прљти или на други 
начин стварати нечистоћу;

5. изливање и бацање отпадних вода, свих врста уља, 
осо ке, држање отпдних материјала, сточног ђубрива и 
слично;

6. пуштање и напасање стоке и живине по улицама и 
другим јавним површинама;
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7. прање возила, цепање дрва, печење ракије и сли-
чно;

8. бацање жара или на други начин паљење отпадака, 
сипање воде, штетних и запаљивих материја, сточног 
ђубрива и сл. у посуде за смеће;

9. заузимати јавну површину смештајем прикључних 
машина и хаварисаних возила;

10. продавати робу на јавним површинама без одо-
брења надлежног органа;

11. постављање паноа и другог рекламног материјала 
на тротоарима и другим јавним површинама које за то 
нису предвиђене;

12. коришћење јавних површина у пољопривредне и 
повртарске сврхе;

13. бацање лешева животиња;
14. затварање уличне атмосферске канализације;
15. кретање и паркирање возила на свим јавним 

површи нама које нису за то предвиђене;
16. неовлашћено односити смеће;
17. пребирати и прекопавати пом посудама за смеће;
18. бацати тврде предмете и течност у канте за смеће 

неподесне за специјално возило;
19. расипати смеће ван канти за смеће и осталих 

судова за прикупљање смећа;
20. поправка и сервисирање возила и других машина 

и обављање занатске делатности;
21. остављање амбалаже и робе испред трговинских 

и других радњи;
22. превртање и оштећење посуда за смеће и поме-

рањи истих са одређеног места;
23. кретање возила на којима је наталожено блато 

и дру га нечистоћа;
24. кретање возила која нису обезбеђена од проси-

пања материјала који се транспортује или испушта 
непријатне мирисе;

25. износи блато, возилима са споредних путева 
или других површина на асфалтиране саобраћајнице;

26. превози растресити материјал (песак, земљу, 
шут, шљаку, смеће, хартију и слично) возилима из ко-
јих се тај материјал расипа;

27. оставља ствари и друге предмете на јавним 
површи нама тако да опметају коришћење комуналних 
објеката;

28. код индивидуалног и колективног становања 
у двориштима забрањено је депоновање различитих 

врста отпада и другог материјала .
29. код индивидуалног и колективног становања 

у двориштима забрањено је спаљивање  различитих 
врста отпада и другог материјала.

30.  Клима уређај поставља се тако да се онемогући 
изливање кондензата из клима уређаја на спољне де-
лове зграда, суседне зграде, као и  директно изливање 
на површинама јавне намене.

31. Трешење тепиха, постељина и крпа са тереса и 
балкона искључиво према улици.

5. Уређење и одржавање јавних зелених 
површина

Члан 89.

Одржавање јавних зелених површина је уређење, те-
куће и инвестиционо, одржавање и санација зелених 
рекреативних површина и приобаља.
Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих 
површина (у даљем тексту: јавна зелена површина) је 
засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог ра-
стиња и трава, кресање дрвећа и кошење траве, одр-
жа вање, опремање и чишћење паркова, скверова, при-
обаљаи других јавних зелених површина (поред и око 
стамбених зграда и у стамбеним блоковима), одржавање 
и чишћење површина за рекреацију.

Члан 90.

Јавним зеленим површинама у смислу ове одлчуке 
сматрају се:

1. паркови, скверови, дрвореди, и улични травњаци 
који се налазе између пешачких тротоара, паркинг про-
стора и  јавних путева;

2. заштитни појасеви зеленила у насељеним и инду-
стријским зонама;

3. зеленило посебних намена (зеленило на гробљима, 
зеленило око културно-историјских споменика и других 
значајних друштвених објеката).
  
Комунални објекти и уређаји на јавним површинама 
су:

1. јавне чесме, јавни бунари и фонтане;
2. клупе и жардињере,
3. објекти јавне расвете;
4. огласни стубови, панои и рекламне ознаке;

5. табле са називима места, тргова и улица, телефонске 
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говорнице, надсртрешице за аутобуска стајалишта и 
табле са редовима вожње;

6. спомен обележја и бисте;
7. поклопци на отворима шахти атмосферске канали-

зације;
8. објекти за одвођење атмосферских вода отвореног 

и затвореног типа који нису водопривредни објекти;
9. објекти за снабдевање водом;
10. уређаји на објектима за за одвођење атмосферских 

и отпадних вода;
11. поклопци на отворима шахти отпадних вода и 

поклопци на отворима шахти јавне водоводне мреже;
12. легалне депоније смећа;
13. објекти за постављање посуда за смеће.

Члан 91.

Уређење и одржавање јавних зелених површина обу-
хвата:

1. одржавање свих елемената зеленила (дрвеће, ши-
бље, живе ограде, жардињере и др.) на оптималном ни-
воу у циљу обезбеђивања основне функције озеле ња-
вања;

2. засађивање украсног дрвећа, шибља, цвећа и сли-
чно;

3. сечење и орезивање грана дрвећа и изданака око 
дрвећа и уклањање орезаних и оштећених грана;

4. редовно одржавање и кошење траве до висине 10 
сантиметара;

5. одржавање свих елемената уређења и опремања 
јавних зелених површина (стаза, путева, клупа, јавних 
чесми, корпи за отпадке и др.);

6. преузимање мера за заштиту од биљних болести и 
штеточина;

7. обезбеђење коришћења јавних зелених површина 
у складу са њихивом наменом;

8. редовно чишћење и уклањање разних отпада.
9. уклањање стабала која су дотрајала, ометају 

саобраћај и општи изглед града,која су својим кореном 
подигла тротоаре, преблизу стамбених објеката, оште-
ћују фасаде и сл.  и која представљају општу опасност,по 
безбедност грађана и саобраћаја.

Члан 92.
Уређење и одржавање јавних зелених површина које се 
налазе испред стамбених, пословних и других објеката 
и неизграђених грађевинских парцела и то између 

пешачких тротоара-стаза и ивице уличног коловоза, 
врше власници, односно корисници тих објеката 
односно парцела о свом трошку.
У случају да субјекти из став 1. овог члана не изврше 
своје обавезе, надлежни инспектор решењем налаже 
извршење тих обавеза преко вршиоца комуналне 
делатности о трошку субјекта из става 1. овог члана.

Члан 93.

Програм уређења и одржавања јавних зелених површи-
на доноси се на период од једне године и садржи наро-
чито:

1. приказ и анализу постојећег стања јавне зелене 
површине;

2. радове на озелењавању и одржавању јавне зеле-
не површине;

3. предрачун потребних средстава,
4. изворе и начин финансирања;
5. редослед и рокове извођења радова и реализација 

програма у целини.

Члан 94.

Јавне зелене повешине предузећа, предузетника и 
дру гих организација уређују и одржавају предузећа, 
преду зетници, односно организације које имају паво 
ко ри шћења на земљишту у чији састав улазе зелене по-
врши не, као и зелене површине у власништву преду зе-
тни ка, предузећа и др. организација које се ослањају на 
по вршине јавне намене и утичу на општи изглед града.

Субјекти из става 1. овог члана могу послове уређивања 
и одржавања зелених површина поверити вршиоцу 
комуналне делатности.
Поверавање послова из предходног става и међусобна 
права и обавезе уређују се уговором.

Члан 95.

На јавној зеленој површини као и на земљишту предви-
ђеном за подизање зелених површина могу се градити 
и постављаи уређаји и изводити радови само у складу 
са важећим планским документима, програмима кори-
шћења неизграђеног јавног грађевинског земљи шта 
и програмима постављања привремених монта жних 
обје ката.

Члан 96.
Изузетно се може одобрити инвеститору или извођачу 



Страна 1721 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

радова, ускладиштење грађевинског материјала на 
јавним зеленим површинама или земљишту предви-
ђеном за подизање зелене површине, ако се грађевински 
или други радови на други начин не могу извести али 
најдуже до 30 дана.
Одобрење из става 1. овог члана издаје Одељење за 
урбанизам.
Извођач радова дужан је да по завршетку радова оште-
ћену јавну зелену површину врати у пређашње стање 
у року од 8 дана уручења решења од стране надлежног 
инспектора.
У случају да извођач радова из предходног атава  не 
по ступи по решењу надлежног инспектора враћчање у 
пређашње стање извршиће се принудним путем о тро-
шку извођача радова.

Члан 97.

На јавним зеленим површинама забрањена је садња 
воћа и поврћа, забрањена је садња сваке врсте растиња 
поред раскрсница и других места због којих се умањује 
прегледност и безбедност учесника у саобраћају.
Постојећи садни материјал који умањује прегледност 
и смањује безбедност учесника у собраћају уклања се 
на основу решења саобраћајног инспектора.
Садни материјал (дрвеће, шибље и сл.) које из дворишта 
индивидуалних домаћинстава, својим гранама прелази 
на јавне површине, власници, односно корисници су 
дужни да на одговарајући начин формирају или уколне.
Уколико власници не изврше обавезе из става 3. 
орезивање ће извршити ЈКП о трошку власника.

Члан 98.
На јавним зеленим површинама забрањено је:

1. ходање ван обележених стаза,
2. оштећење садница,  стабала, траве, цвећа или дру-

гог зеленила;
3. неовлашћено сечење или уклањање стабала и са-

дница,
4. неовлашћено кресање и сечење грана,
5. неовлашћено премештање и оштећење клупа, се-

дење на наслонма клупа и лежање на клупама;
6. бацање отпадака и смећа,
7. оштећење објекта или реквизита који се налазе у 

па рковима или дечијим игралиштима;
8. гажење уличних травњака, паркирање возила на 

травњацима, неовлашћено прекопавање и преоравање 

уређених зелених површина;
9. вожња бицикла, моторних и запрежних возила по 

парковима, стазама у парковима и осталим зеленим и 
другим површинама намењеним за пешачки саобраћај;

10. лов и гађање птица;
11. неовлашћено постављање рекламних и других 

објеката;
12. неовлашћено копање, бетонирање и поплочавање 

зелених површина;
13. неовлашћено коришћење зелених површина за 

ускладиштење грађевинског и другог материјала;
14. неовлашћено писање текстова и цртање по ре-

квизитима;
15. коришћење реквизита на парковским површинама 

од стране одраслих лица.

6. Одржавање улица и путева

Члан 99.

Одржавање улица и путева је извођење радова којима се 
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и 
чува употребна вредност улица, путева, тргова, платоа 
и слично.
Одржавањем улица и путева у насељеним местима 
општине врши се поправка, реконструкција, модерни-
зација и извођење других радова на одржавању улица и 
других собраћајница, јавних површина (тргова, платоа 
и слично), хоризонталне и вертикалне саобраћајне си-
гнализације.
Одржавање путева и пешачких прелаза обухвата одржа-
вање и у зимском периоду.

Члан 100.

Послови на изградњи и реконструкцији путева и других 
јавних површина у насељима, собраћајница, хори-
зонталне и вертикалне собраћајне сигнализације и др. 
врше се према Програму овлашћеног вршиоца кому на-
лне делатности.

Члан 101.

Програм одржавања и уређења улица, путева, атарских 
путева и других јавних површина садржи:

1. обим радова на одржавању и уређивању улица, 
путева, атарских путева и других јавних површина;

2. извори и начин финансирања;
3. предрачун радова;
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4. редослед извршења радова.

Члан 102.

Вршилац комуналне делатности је дужан да у складу 
са Програмом:

1. врши текуће одржавање јавних површина;
2. обезбеди несметано коришћење и редовну ко-

нтролу јавних површина;
3. врши реконструкцију јавних површина;
4. поставља, замењује и уклања саобраћајне знаке и 

друге ознаке на јавним површинама.
5. вршилац комуналне делатности у зимском периоду 

одржава улице и путеве према Програму зимског 
одржавања путева и улица који доноси вршилац 
комуналне делатности.

Члан 103.

У циљу заштите јавних површина забрањено је:
1. неовлашћено испуштање воде, отпадних вода и 

других течности на јавну површину;
2. неовлашћено спречавање отицања воде са јавне 

по вршине;
3. остављање снега или леда на јавној површини 

испред објекта;
4. паркирање моторних и других возила на трото-

арима и другим површинама које нису за то предвиђене;
5. паркирање теретних возила на местима где је 

одређено паркирање путничких возила;
6. постављање направа за држање бицикла на ме-

стима на којима се омета саобраћај;
7. прљање јавних површина мазивом и другим сли-

чним течностима;
8. постављање инсталација, уређаја, уређаја за за-

шти ту излога од сунца, рекламних табли, натписа и 
слично испод висине 2,20 м рачунајући од површине 
трото ара;

9. неовлашћено постављање ограда, садња живих 
ограда и других засада,.

10. ускладиштење грађевинског и другог материјала 
(хаварисана и неупотребљива путничка и друга возила 
и делови тих возила, пољопривредне и прикључне ма-
шине и други слични предмети) на јавним површи нама;

11. оштећење јавних површина;
12. наношење или бацање блата на јавну површину;
13. паљење траве, корова, грања и другог материјала 

на јавним површинама;

14. ширење и  продаја пољопривредних производа на 
јавним површинама;

15. извођење било каквих радова који би могли 
оштетити јавну површину;

16. вожња и паркирање бицикла, моторних, запре-
жних и дргих возила по тротоарима, стазама и другим 
површинама намењеним за пешачки саобраћај, изузев 
возила хитне помоћи и ватрогасних возила, када је то за 
вршење службе неопходно.

17.  складиштење одпадног грађевинског материјала 
(шут).

Члан 104.

Грађевински материјал који се налази на тротоару 
испред објекта у изградњи или објекта на чијем се 
спољним деловима врши адаптација већих размера, 
инвеститор или извођач радова мора оградити а ограда 
мора бити ноћу осветљена и обезбеђен несметан пролаз 
пешака.
Одобрење за ускладиштење грађевинског материјала 
на тотоарима издаје Одељење за урбанизам, а на основу 
грађевинске дозволе, а најдуже до 30 дана.
Инвеститор или извођач грађевински или других радова 
дужан је обезбедити да се тротоар или друга јавна 
површина неоштети, а уколко је оштећење немогуће 
избе ћи исти су дужни да тротоар или другу јавну по-
вр шину доведу у пређашње стање одмах, а најкасније 
у доку од 8 дана.

7. Одржавање јавне расвете

Члан 105.

Под јавном расветом подразумева се систем за осве-
тљавање јавних површина и јавних објеката.
Одржавање јавне расвете обухвата замену светлећих 
тела, чишћење, бојење и прање стубова и светлећих те-
ла, као и радове на уређајима, инсталацијама и обје кти-
ма јавне расвете.
Одржавање јавне расвете обавља вршилац комуналне 
делатности коме је поверено обављање ове комуналне 
делатности на подручју општине Лебане, а на основу 
уговора о поверавању.

Члан 106.

Забрањено је:
1. свако оштећење електричних стубова, електричне 
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мреже, трансформатора, сијалица, заштитних стакала и 
других уређаја јавне расвете;

2. бацати предмете, ствари и други материјал на еле-
ктро-објекте и објекте јавне расвете;

3. стављати, причвршћивати предмете, ознаке, натпи-
се, паное и слично као и наслањати дрва на електричне 
стубове:
 

8. Управљање комуналним отпадом  
и одржавање депонија

Члан 107.

Управљање комуналним отпадом је сакупљање кому-
налног отпада, његово одржавање, третман и безбедно 
одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање 
и затварање депонија, као и селекција секундарних 
сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

Члан 108.

Одржавање чистоће на територији општине је саку-
пљање смећа и других природних и вештачких отпа-
дака из стамбених, пословних и других објеката, осим 
индустријског отпада и опасних материја, њихово одво-
жење и одлагање, уклањање отпада из посуда за отпадке 
на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица 
и јавних површина, чишћење и прање улица, тргова и 
других јавних површина.
  
Под смећем у смислу ове одлуке сматра се 

1.Комунални отпад: (кућни отпад),
2.Кабасто смеће: делови неупотребљивог кућног 

инве нтара, намештај, душеци, теписи и сл. предмети 
који се не могу сместити у судове за комунално смеће 
(ко нтејнере)

3.вртно смеће: трава, лишће, грање и др.делови би-
ља ка,стајско ћубриво,пољопривредни отпаци, који се 
не могу сместити у судове за комунално смеће (ко нте-
јнере).

Члан 109.
Корисници услуга одношења и депоновања смећа су 
сви грађани, предузећа која послују у свим облицима 
својине,  задруге, установе и друге организације и заје-
дни це, односно сва правна и физичка лица.
За изношење смећа на депонију, сопственим возилом 
плаћа се накнада вршиоцу комуналне делатности који 
управља депонијом, по његовом ценовнику.

110.

До одношења смећа оно се држи у кантама или затво-
реним врећама.
Стамбени објекти са више станова морају имати про-
стор за смештај судова за смеће, приступачан за прилаз 
специјалних возила за одношење смећа.
Вршилац комуналне делатности нема обавезу да односи 
смеће које се држи ван канти или затворених врећа.
Охлађени пепео се држи искључиво у затвореним 
врећама.

Члан 111.

Предузећа, предузетници и физичка лица код којих 
у обављању делатности настају одпадне материје 
којев имају употребну вредност, дужни су да стим 
отпадом поступају у складу са прописима којима се 
уређују услови разврставања, одлагања, коришћења 
и складиштења таквог отпада.
Предузећа, предузетници и физичка лица код којих 
у обављању делатности настају отпадне материје 
које имају својство опасних материја, дужни су да са 
истим поступају  у складу са посебним прописима о 
њиховом сакупљању и складиштењу.

Члан 112.

Вршилац комуналне делатности је дужан да износи 
смеће најмање једном недељно из индивидуалних ста-
мбених објеката, и из објеката колективног станова ња.
У изузетним случајевима, комунална инспекција може 
одредити да се у појединим деловима града и насељених 
места, смеће износи у краћим временским интервалима 
у зависности од ситуације.

Члан 113.
Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе 
Правилник о одношењу комуналног отпада и одржавању 
депоније на коју сагласност даје Општинско веће.
Правилник из предходног става садржи:

1.време и динамику одвожења смећа по насељима;
2.време прања и дезинфиковања контејнера од 1м3 

– 5м3;
У случају ванредних временских прилика епидеми-
олошких и других оправданих разлога Председник 
општине може одредити да се у појединим насељима 
или деловима насеља, смеће одвози мимо времена и 
динамике предвиђене програмом.
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Члан 114. 

При одвожењу смећа вршилац комуналне делатности је 
дужан да води рачуна да се смеће не расипа, да се не 
подиже прашина и да се посуде за смеће не оштећују.
После утовара смећа вршилац комуналне делатности 
је дужан да очисти простор на коме је вршен утовар 
као и простор око посуда контејнера) за смеће и да 
спречи растурање смећа приликом одвожења великих 
контејнера стављањем мреже.

Члан 115.

Неовлашћеним организацијама и грађанима забрањено 
је изношење фекалија и одношење смећа.
Обавезује се вршилац комуналне делатности да два пута 
у току године (април и октобар) обезбеди изношење 
предмета и ствари (старог намештаја, беле технике и 
друго) које грађанима нису потребне.
О времену одношења предмета из предходног става 
вршилац комуналне делатности је дужан обавестити 
благовремено грађане преко средстава јавног информи-
сања.

Члан 116.

Вршилац комуналне делатности ће објавити време у 
које ће се смеће односити.
Сваки корисник ове комуналне услуге дужан је да 
изнесе канте за смеће на улицу поред коловоза и да 
их у току истог дана врати на своје место.

Члан 117.

Сви корисници услуга плаћају накнаду за изношење 
смећа.
Накнада која припада вршиоцу комуналне делатности 
за изношење и депоновање смећа утврђује се:

- за стамбени простор у месечном износу по дома-
ћинству;

- за пословне просторије по м2 површине посло-
вног простора;

- за предузећа по м2 површине пословног простора 
и за сакупљање смећа са јавних површина по м2 јавне 
по вршине.

Члан 118.

Корисници услуга дужни су да сакупљено смеће 
ставе у контејнер, канте за смеће или пластичне вреће 
ако нису постављени контејнери односно канте.

Стамбене зграде морају имати заједничке контејнере.
Вршилац комуналне делатности по захтеву у име и 
за рачун власника односно корисника станова врши 
набавку и одржавање контејнера.
Корисници услуга-власници пословних простора 
оба везни су да набаве или одржавају контејнере или 
ка нте за смеће о свом трошку.

Члан 119.

У улицама за које су набављене типске канте за смеће, 
корисници услуга индивидуалног становања су дужни 
да сакупљају смеће у пластичне канте или пластичне 
вреће.
Канта из предходног става, корисници су дужни да 
набаве од даваоца услуге или од другог добављача. 
Канте су типске, израђене у складу са стандардима EH 
840, и о њиховом одржавању стара се корисник.

Члан 120.

Корисници услуга-власници пословног простора у 
улицама у којима су набављене типске канте за смеће, 
набавиће контејнере или пластичне канте за смеће 
под условима који важе за власнике индивидуалног 
становања.

Члан 121.

У смислу ове одлуке под смећем се не подразумева 
грађевински шут, индустријски отпад, пољопривредни 
производи у кварном стању и слично.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на позив 
корисника, а уз посебну накнаду, изнесе и депонује 
смеће и материјал из става 1. овог члана.
Корисници, односно сопственици пословног простора 
у којима се обављају делатности трговине, занатства и 
угоститељства постављају корпе за смеће испред по-
словног простора о свом трошку.
Вршилац комуналне делатности набавља корпе за отпа-
дке и контејнере за јавне површине у складу са Про-
грамом.
У улицама где не постоје услови за прилаз комуналних 
возила, надлежни инспекц.орган, одредиће пунктове са 
контејнерима за сакупљање смећа. 
Обавезују се грађани да смеће из својих домаћинстава 
у случају из става 5 овог члана износе на оближње пу-
нктове.
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Члан 122.

Депоновање смећа из стамбених, пословних и радних 
просторија и смећа са јавних површина на територији 
општине врши се на међуопштинско депонији  "Же-
ЉКОВаЦ"-Лесковац.

Члан 123.

Локација депоније одређује се планским документима.

Члан 124.

Одржавање депонија је опремање депонија за безбедно 
одлагање, обраду, неутралисање и уништавање кому-
налног отпада и опасних материја у насељима као се-
лекција и прерада секундарних сировина из отпада на 
депонијама.
Депоније морају имати изграђене улазе и прилазе са 
најближе саобраћајнице и заштитни зелени појас.
На свком улазу у депонију поставља се табла са сле-
дећим подацима:

1. назив депоније;
2. назив фирме и адреса субјекта који управља де-

понијом;
3. радно време депоније;
4. забрањене и дозвољене врсте отпада за одлагање 

на депонију;
5. забрана приступа на депонију неовлашћеним ли-

ци ма.
6. Обабвезе из става1. и2. овог члана извршава врши-

лац комуналне делатности.

Члан 125.

Отпад-смеће са возила за изношење смећа, на депонији 
се истовара на простору дневног одлагања смећа.
Разастирање отпада са простора дневног одлагања врши 
се специјалним возилом (булдозером и др.) вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 126.

Место за одлагање смећа санира се најмање једном 
месечно да се спречи његово растурање, ширење непри-
јатних мириса и заразе са депоније.
Текуће одржавање и санирање депоније из предходног 
става врши вршиоц комуналне делатности.
Санирање дивљих депонија по налогу овлашћеног 
инспе ктора врши вршилац комуналне делатности.

Члан 127.

Забрањено је:
1.  пребирати по смећу на депонији или на другом 

месту (трансфер станице) где се врши одлагање смећа  
од стране неовлашћених лица;

2. изручивање смећа на депонију од стране неовла-
шћених лица;

3. спаљивање смећа и других отпадака на депонијама 
и на јавним површинама у насељеним местима;

4. изручивање и остављање смећа на местима која за 
то нису одређена;

5. боравак на депонији неовлашћених лица.
6. У судовима за смеће забрањено је бацати жар, 

жи вотињске лешеве, кабасте предмете, отпадни грађе-
винкси материјал и др. чврсте предмете.

7. Забрањено је паркирање возила испред и око су-
дова за смеће или простора у којима се налазе судови 
за смеће.

9. Уређивање и одржавање гробља и 
сахрањивање

Члан 128.

Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање је опре-
мање простора за сахрањивање, изградња и одржавање 
стаза, уређивање, опремање и одржавање објеката за 
погребне услуге, одржавање гробова, укоп умрлих, 
његов превоз и пренос и пружање других погребних 
услуга.

Члан 129.

Сахрањивање се врши само на гробљима.
Гробље у смислу ове одлуке, је место за сахрањивање 
посмртних остатака умрлих чија је локација одређена 
планским документима (просторним, генералним или 
урбанистичким планом).
Средства неопходна за откуп земљишта за потребе 
гробља обезбеђују се из буџета општине Лебане.

Члан 130.

Гробљима на територији општине Лебане, управља 
врши лац комуналне делатности који се стара о уређи-
ва њу и одржавању гробља и капеле.

Члан 131.

Уређивање гробља врши се према Правилнику о 
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сахрањивању и одржавању гробља који доноси вршилац 
комуналне делатности уз сагласност Општинског већа.

Члан 132.

Распоред на гробљу врши се према плану који садржи 
тачно означавање редова и гробова.
Редови и гробна места нумеришу се одговарајућим бро-
јем.
За изградњу породичне гробнице потребна је сагласност 
вршиоца комуналне делатности као и одобрење за изво-
ђење радова на гробљу.
За извођење занатских радова на гробљу потребно је 
поднети захтев вршиоцу комуналне делатности, ради 
добијања сагласности,за извђење радова.
Није дозвољено постављање надгробних споменика 
или спомен-обележја ван гробља без сагласности надле-
жног органа општине.
Сагласност из предходног става вршилац комуналне 
делатности даје у року од 8 дана од дана подношења 
за хте ва.

Члан 133.

Инвеститор и извођач радова на гробљу дужан је, на-
кон завршетка радова, околину очистити и довести у 
уредно стање.

Члан 134.

Сахрањивању се не може приступити пре истека рока 
од 24 часа од момента наступања смрти, осим у слу-
чајевима прописаним посебним прописом.
Посмртни остаци умрлог преносе се у капелу најкасније 
до 2 часа истог дан од када је наступила смрт.
Уколко на гробљу није изграђена капела, посмртни 
остаци могу се држати у кући и одатле пренети на 
гробље ради сахрањивања.

Члан 135.

Превоз умрлих лица врши вршилац комуналне дела-
тности специјалним превозним средством.
Одобрење за превоз умрлог другим возилом издаје 
орган надлежан за послове санитарне инспекције.

Члан 136.

За превоз посмртних остатака умрлих изван места 
где је смрт наступила потребна је спроводница.
Спроводницу издаје орган надлежан за послове сани-
тарнр инспекције, изузев за лица код којих је смрт 

наступила у здравственим установама, у ком случају 
спроводницу издаје здравствена установа у којој је смрт 
наступила.

Члан 137.

Сродници или друга заинтересована лица, могу захте-
вати ископавање посмртних остатака сахрањеног, ради 
преноса истих на друго гробље или на друго место у 
истом гробљу, по претходно прибављеној сагласности 
органа надлежног за послове санитарне инспекције.
Ископавање посмртних остатака врши вршилац кому-
налне делатности.
Уз захтев из предходног става, поред сагласности из 
става 1. овог члана, мора се приложити и доказ о обе-
збеђеном месту, ако се посмртни остаци сахрањују на 
другом гробљу.

Члан 138.

Дозвољава се вршење верских обреда при сахрани умрлих 
верника уз учешће свештеног лица, организовање и ода-
вање породичних помена према верским обредима.
Нису допуштене верске и друге активности које су у 
супротности са санитарно-техничким условима.

Члан 139.

Гроб може бити без посмртних остатака (кентаф).
Кентаф настаје када се несталом лицу за које постоји 
основана предпоставка да није жив, а нису познати 
време и место смрти, подиже надгробни споменик 
ради одавања посмртних почасти.

Члан 140.

Уколико се врши сахрањивање у породичну гробницу 
а није протекло више од 10 месеци од последњег са-
храњивања у исту, мора се прибавити одобрење од орга-
на надлежног за послове санитарне инспекције.

Члан 141.

Почивање умрлог у одређеном гробном месту износи 
најмање 10 година.
Породица и сродник умрлог и друга лица имају право 
да по истеку рока почивања умрлог продуже исти рок 
за још 10 година по следећим условима:

1. да је гроб уређен према утврђеном плану уређе-
ња гробља;

2. да се гроб уредно одржава;
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3. да се уплати накнада за продужење почивања.

Рок почивања не може се продужити за гробна места 
у гробљима и деловима гробља која су стављена ван 
употребе.

Члан 142.

За коришћење гробних места на гробљу плаћа се накна-
да.
Накнаду из предходног става плаћа лице које је дужно 
да обезбеди трошкове сахрањивања умрлог, односно 
лице које захтева продужење обавезног рока почивања.
Висину накнаде за коришћење гробних места односно 
продужење почивања утврђује вршилац комуналне 
делатности уз сагласност Општинског већа.
Средства остварена наплатом накнаде за коришћење 
гробних места чине приход вршиоца комуналне дела-
тно сти.

Члан 143.

Вршилац комуналне делатности је дужан:
1. да врши текуће и инвестиционо одржавање гро-

бља;
2. да обезбеди несметано сахрањивање умрлих;
3. да одржава чистоћу гробља;
4. да са гробља уклања осушено цвеће и венце;
5. да одржава и уређује зелене површине и засаде на 

гробљу;
6. да одреди места за одлагање сасушеног материјала 

и другог смећа;
7 .да обезбеђује ред и мир на гробљу;
8. да обезбеди плато за складиштење потребног гра-

ђевинског материјала код изградње надгробних спо-
меника;

9. да код отварања нових гробних поља (парцела) 
изгради бетонске стазе између гробних редова.

Члан 144.

Вршилац комуналне делатности је дужан да води 
евиденцију сахрањених на гробљу као трајни документ.

евиденција сахрањених садржи:
1. име, име једног родитеља и презиме сахрањеног;
2. место и датум рођења;
3. место и време смрти;
4. назив гробља;

5. датум укопа;
6. број парцеле и гробног мста где је сахрана извр-

шена.

Вршилац комуналне делатности може водити и друге 
евиденције за своје потребе.

Члан 145.

У циљу заштите гробља забрањено је:
1. гажење по гробовима и травњацима;
2. уништавање и оштећење засада и зеленила;
3. нарушавање реда и мира;
4. вожња свих врста возила осим службених;
5. напасање стоке, довођење паса и других животиња 

на гробље;
6. лов дивљачи на гробљу;
7. уништавње и оштећење гробова, односно гробница 

и објеката који служе за одржавање и употребу гробља;
8. узимање и брање цвећа и другог зеленила и одно-

шење предмета и ствари које су остављене на гробљу 
или гробовима из пијетета према умрлима;

9. вршење било каквих радњи у вези са уређењем 
гробног места односно изградњом споменика и слично 
без одобрења вршиоца комуналне делатности;

10. уношење грађевинског и другог матењријала 
за градњу споменика и слично без одобрења вршиоца 
комуналне делатности;

11. оставаљње неискоришћеног грађевинског и дру-
гог материјала и слично на месту рада или у подру чју 
гро бља;

12. одлагање смећа и слично на местима која нису за 
то предвиђена;

13. неовлашћено улажење у капелу у време које није 
предвиђено за посете;

14. чињење било какве друге радње којом се нару-
шава изглед или чини каква друга штета објектима или 
простору на коме је гробље.

10. Одржавање пијаца и пружање услуга на њима

Члан 146.

Управљање пијацама је комунално опремање, одржа-
вање и организација делатности на затвореним и 
отворе ним просторима, који су намењени за обављање 
про мета пољопривредно-прехрамбених и других прои-
звода и стоке.
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Пијаце у смислу одредаба ове одлуке, су посебно 
ограђени и обележени простори, одређени планским 
документом, намењени за промет пољопривредних и 
других производа и стоке, као и сви објекти и уређаји 
који се налазе на том простору, а служе за продају 
производа.
Пијачним простором сматра се и јавна површина ван 
ограђеног и обележеног простора наведеног у ставу 1. 
овог члана која ће бити посебно обележена и служиће за 
потребе продаје пољопривредних и других производа 
из теретних возила (камиона, тракторских приколица и 
слично).

Члан 147.

Пијачне просторе, пијачне дане и време рада пијаца 
у насељеним местима, утврђује вршилац комуналне 
делатности.

Члан 148.

Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе 
План уређивања пијаца.
Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе 
Правилник о раду пијаце, којим се уређује нарочито:

1. радно време;
2. начин коришћења простора;
3. начин организовања и рада продавница;
4. дужност особља, односно корисника услуга.

На акта из става 1. и 2. овог члана предходну са-
гласност даје Општинско веће.

Члан 149.

Стална и покретна продајна места на пијаци изграђује, 
поставља и уклања вршилац комуналне делатности или 
по његовом одобрењу друго физичко или правно лице.

Члан 150.

Није дозвољена продаја пољопривредних и других 
производа ван пијачног простора и продајних места.
Изузетно из става 1. овог члана дозвољава се ванпијачна 
продаја сезонског воћа и поврћа, а одобрење издаје и 
локацију одређује Одељење за урбанизам.

Члан 151.

Корисницима пијаце забрањено је:
1. да улазе у пијачни простор возилом (осим у вре-

ме довоза пијачне робе);

2. да бацају отпатке  ван контејнера;
3. да излажу робу на поду пијаце;
4. увођење паса и других животиња на зелену и 

робну пијацу;
5. продаја млека и производа од млека ако за то не 

постоје санитарно-хигијенски услови;
6. продаја меса и прерађевина од меса ако за то не 

постоје ветеринарско-санитарни услови.

Члан 152.

За коришћење места на пијаци плаћа се накнада 
зависно од величине места које се користи.

Накнаду из предходног става плаћа корисник ме-
ста на пијаци.

Висину накнаде утврђује вршилац комуналне де-
ла тности.

Средства остварена накнадом за коришћење ме-
ста на пијаци чине приход вршиоца комуналне де ла-
тности.

Члан 153.

За коришћење пијачног простора на коме су постављени 
привремени монтажни објекти плаћа се накнада -за ку-
пнина.
Закупнина из предходног става припада вршиоцу 
комуналне делатности.
Висина закупнине и остала права и обавезе регулишу 
се уговором између вршиоца комуналне делатности и 
власника привременог монтажног објекта.

Члан 154.

Вршилац комуналне делатности је дужан да:
1. врши текуће и инвестиционо одржавање пијаце;
2. одржава чистоћу пијаце;
3. обезбеђује несметано коришћење пијаце;
4. обезбеђује ред на пијаци.

11. Одржавање сточних гробља 

Члан 155.

Послови одржавања сточних гробља састоје се од 
услуга које обухватају:

1. уклањање и уништавање животинских лешева;
2. вршење дезинфекције просторија, прибора и 

пре возних средстава која се користе код свих послова 
у вези са уклањањем животињских лешева;
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3. пријављивање надлежној ветеринарској инспе-
кцији сваког угинућа стоке кад постоји сумња у за-
разну болест.

Члан 156.

Начин нешкодљивог уклањања и уништавања живо-
тињских лешева и одпадака животињског порекла врши 
се у складу са законом и прописима којима се уређује 
ова област.

Члан 157.

Локација сточног гробља, односно места за уклањање 
и уништавање животињских лешева одређује се пла-
нским документима.
Мест за уклањање и уништавање животиња мора имати:

1. простор за закопавање
2. раку-гробницу.

Средства за одржавање сточних гробља обезбеђују се 
у буџету општине Лебане.

Члан 158.

Свако место које је одређено за уклањање и уништавање 
животињских лешева мора бити ограђено и окружено 
са свих страна заштитним зеленилом.
Трава и биљке на таквом месту не смеју се употребљавати 
већ се повремено косе и пале на лицу места.

Члан 159.

Послове уклањања животињских лешева могу да врше 
радници који су упознати са тим пословима и са про-
писима о ветеринарско-санитарним мерама (ветери на-
рски хигијеничар).
Ветеринарски хигијеничар мора поседовати одговара-
јуће одело које се употребљава само за ту сврху.

Члан 160.

У циљу прописног вршења ове делатности забрањено 
је:

1. бацати лешеве угинулих и убијених животиња 
ван сточног гробља;

2. коришћење меса угинулих и убијених животиња 
за људску исхрану;

3. давати лешеве угинулих и убијених животиња 
неовлашћеним лицима.

Члан 161.

Делатност дезинсекције и дератизације састоји се 

од радњи које се предузимају у циљу спречавања и 
сузбијања заразних болести, уништавања узрочника 
и преносиоца заразних болести и уништавање га-
мади, пацова и мишева.
Делатност дератизације и делатност дезинсекције 
поверава се вршиоцу комуналне делатности у складу 
са чланом 5. ове одлуке.

Члан 162.

За извршене услиге дератизације вршиоцу комуналне 
делатности припада накнада.
Висина накнаде је утврђена ценовником вршиоца 
комуналне делатности, уз сагласност Општинског 
већа.
Средства за вршење дезинсекције и дератизације 
обезбеђују се из буџета општине.

12. Делатност зоохигијене

Члан 163.

Делатност зоохигијене чини:
1. хватање, превоз и збрињавање напуштених и изгу-

бљених животиња у прихватилиште за животиње;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са ја-

вних површина;
3. транспорт или организовање транспорта лешева 

животиња са јавних површина до објекта за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла 
на начин који не представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину;

4. контролу и смањење популације напуштених паса 
и мачака;

5. спровођење мера контроле и смањење популације 
штетних организама, глодара и инсеката спровођењем 
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на по-
вр шинама јавне намене.
Послови организованог хватања напуштених и изгу-
бљених животиња, морају се обављати савременим ме-
то дама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опре-
ме и превозних средстава, на начин да се са живо тињом 
мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен 
бола, патње, страха и стреса, у складу са законом којим 
се уређује добробит животиња.

Члан 164.

Ову комуналну делатност на подручју општине врши 
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вршиоц комуналне делатности коме Скупштина општи-
не повери вршење делатности зоохигијене, у скла ду са 
важећим законским прописима којима се уре ђује ова 
област,овом одлуком и општинском Одлу ком о усло-
вима за држање домаћих животиња.

13. Управљање јавним паркиралиштима

Члан 165.

Управљање јавним паркиралиштима је стварање и 
одр жавање услова за коришћење јавних собраћајних 
по вршина и посебних простора одређених за парки-
рањев моторних возила, као и уклањање и премештање 
паркираних возила и постављање уређаја којима се 
спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.

Члан 166.

Ову комуналну делатност на подручју општине врши 
вршиоц комуналне делатности коме Скупштина општи-
не повери вршење делатности управљања јавним па-
ркиралиштима, у складу са важећим законским пропи-
си ма којима је уређена ова област, овом одлуком и 
општи нском одлуком о паркирању.

III. КОНТРОЛА И НАДЗОР

Члан 167.

Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 
стамбене и инспекцијске послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке и других прописа из области комуналне дела-
тности врши комунална инспектор,комуналне дела-
тности Јавног линијског превоза и саобраћаја коју врши 
саобраћајни инспектор  а у члану 88. тачка 9. 20. и 29., 
члан 103. тачка 7. 10. и 12. и 17, члан 127. тачка 3. коју 
врши инспектор за заштиту животне средине. У даљем 
тексту инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је само-
сталан у раду и овлашћен је да:

1. контролише да ли се комунална делатност обавља 
на начин утврђен законом, прописима донетим на осно-
ву закона, овом одлуком и прописима донетим на осно-
ву ове одлуке;

2. контролише стање комуналних објеката;
3. контролише да ли се комунална услуга пружа у 

складу са утврђеним условима;
4. нареди уклањање ствари и других предмета са 

јавних површина ако су оне ту остављени противно 
овој одлуци и другим прописима донетим на основу 
ове одлуке;

5. нареди извршење утврђених обавеза и преду-
зимање мера за отклањање недостатака;

6. издаје прекршајни налог у складу са Законом о 
прекршајима и наплаћује казне на лицу места за пре-
кршаје који су прописани овом одлуком и другим 
прописима које доноси Скупштина општине;

7. предузима и друге мере прописане законом, 
овом одлуком и другим прописима општине Лебане.

Члан 168.
У обављању послова из члана 167. став 3. тачка 6. 
комунални инспектор је овлашћен да издаје прекршајни 
налoг за прекршаје за које је овом Одлуком прописана 
новчана казна у фиксном износу.
Прекршајни налoг комунални инспектор издаје у 
писаној форми у складу са законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије.
Оригинал се уручује лицу против кога се издаје пре-
кршајни налог, а копије задржава орган који издаје пре-
кршајни налог.
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога 
се сматра да је учинило прекршај у моменту откривања 
прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, комунални инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од 8 дана од дана пријема прекршајног 
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налога, чиме се ослобађа друге половине изречене 
казне, уз обавезу достављања доказа о извршеној 
уплати, најкасније у року од _____ дана.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у 
року од 8 дана од дана пријема прекршајног  налога 
не плати изречену казну или не поднесе захтев за 
судско одлучивање о прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, комунални 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од 8 дана од пријема прекршајног налога ако пре 
поступка извршења добровољно плати целокупан 
износ изречене новчане казне. 

Члан 169.

Предузећа, установе и друге организације, односно сва 
физичка и правна лица дужни су да комуналном инспе-
ктору омогуће несметано вршење послова, да ставе на 
увид сву потрбну документацију и да у року који одреди 
инспектор доставе тачне податке и пруже другу помоћ 
по његовом захтеву за несметано вршење службене ду-
жности.
Комунални инспектор може у случају потребе, затра-
жити помоћ од органа Министарства унутрашњих по-
слова, ПУ Лесковац, ПС Лебане ради обезбеђења спро-
вођења решења или других радњи.

Члан 170.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзо-
ра, кад утврди да се омета коришћење комуналних 
обје ката остављањем ствари и других предмета или на 
други начин или ако се прикључивања на комунални 
објекат изврше противно закону и овој одлуци, односно 
прописима донетим на основу закона и ове одлуке, 
наредиће кориснику, односно сопственику, ако је при-
су тан, да одмах уклони те ствари односно одмах преду-
зме радње на искључењу са комуналног објекта, под 
претњом принудног извршења.
ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу 
места, комунални инспектор ће, без саслушања стра-
нке, донети решење којим  ће наложити да се ствари 

и други предмети уклоне, односно искључе са кому-
налног објекта, изврши у одређеном року, који се може 
одредити и на часове. Ово решење се доставља лепље-
њем на ствари, предмете, односно на комунални објекат 
уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се 
сматра да је достављање извршено. Доцније оштећење, 
уништење или уклањање овог решења не утиче на 
ваљаност достављања.
ако лице из става1. овог члана не поступи по налогу, 
односно решењу, комунални инспектор одреди ће да 
се ствари уклоне, односно изврши искључење са кому-
налног објекта о трошку сопственика односно кори-
сника, преко другог лица, о чему га обавештава ако по-
сто ји могућност.
Жалба против решења из став 1. и 2. овог члана не 
одлаже извршење.

Члан 171.
У вршењу инспекцијског надзора инспектори врши 
послове непосредног надзора, издаје налоге, доноси 
решења и предузима друге мере у циљу примене ове 
одлуке.
Жалба на решење подноси се Општинском већу општи-
не Лебане у року од 15 дана од дана пријема ре ше ња.
Жалба против решења не одлаже његово извршење.

Члан 172.

При вршењеу инспекцијског надзора инспектор мора 
имати службену легитимацију којом се утврђује 
његово службено својство  и коју је дужан показати.  

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 173.
Општински комунални инспектор овлашћен је да изриче 
новчану казну прекршајним налогом (члан 34. ст.1. тачка 
8. Закона о комуналним делатностима) у складу са законом 
којим се уређују прекршаји- Законом о прекршајима (члан 
168. и члан 169.) подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка, односно пријаву за привредни преступ или 
кривично дело уколико оцени да постоји сумња да је 
повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ 
или кривично дело.
Комунални инспектор издаје прекршајни налог у пи-
саној форми у складу са законом којим је прописана 
садр жина прекршајног налога (члан 170. Закона о 
прекршајима).
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Прекршајни налог се састоји од оригинала и две 
копије.Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје пркршајни 
налог одбије да прими налог, комунални инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине 
изречене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се 
да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекр-
шајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забе-
лешком да новчана казна није плаћена, комунални 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду ра-
ди спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног на-
лога ако пре поступка извршња добровољно плати 
целокупан износ изречене новчане казне.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се 
за прекршај вршилац комуналне делатности, ако 
комуналне делатности или поједине делатности 
у оквиру тих делатности, услед свог чињења или 
нечињења, не врши у складу са одредбама ове одлуке 

или не поступа по налозима органа надзора над 
применом ове одлуке (чланови: 38. став1., 39. став 1. 
и 2., 55. став2., 56. став 2. и 3., 67. став 1. тачка 1., 75., 
79. став 5. и 8., 84. став1. тачка 1., 2. и 3., 91., 102., 
112., 113., 114., 115. став2., 122., 124., 126., 131., 135. 
став1., б143., 144., 148.,150 став 1, 154., 155., 156. и 
158.).
За прекршај из прдходног става казниће се новчаном 
казном од 25.000,00 динара и одговорно лице код 
вршиоца комуналне делатности.

Члан 174.

Новчаном казном од 50.000, динара казниће се за 
прекршај корисник призвода и услуга са својством 
пра вног лица, ако својим чињењем или нечињењем 
посту па супротно одредбама ове одлуке, непоступа по 
наредбама и налозима овлашћених представника врши-
оца комуналне делатности, коме је поверено вршење 
комуналних делатности, или наредбама и налозима 
надлежног инспектора или их спречава, омета или на 
било који други начин омогућава у вршењу њихових 
права и обавеза утврђених овом одлуком (чланови: 31., 
37. став1., 42. став1., тачка 1,2,3,4,5,6,7 и 8., 43. став 1., 
тачка 1,2,3,4,5,6 и 7., 52., 55. став 2., 64., 65., 69. став 2., 
73. став 3., 74., 76., 78., 79.,став 1. и 3. 9. ,члан 85 ,88., 94., 
96., 97 , 98., 103., 104., 106., 111., 115. став 1., 116. став 2., 
118. став1., 121. став 3., 127., 132., 145., 151., 155. тачка 
3., 159. и 160.).

За прекршај из предходног става казниће се новчаном 
казном од 20.000,00 динара и одговорно лице код 
корисника комуналне делатности.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 10.000,00 динара корисник комуналне дела-
тности са статусом предузетника.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од у фиксном износу од 5.000,00 динара и 
физичко лице. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 175.

Постојећа акта којима се ближе регулише примена 
ове одлуке вршиоци комуналне делатности дужни су 
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да ускладе са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 176.

Ступањем на снагу ове Oдлуке престају да важе Одлука 
о комуналној делатности на територији општине Ле-
бане ("сл. гласник општине Лесковац" бр. 23/2007), 
Одлу ка о одржавању комуналне хигијене на територији 
општи не Лебане ("Сл. гласник општине Лесковац" бр. 
23/2007), Одлука о уређењу и одржавању паркова, зе-
ле них и рекреационих површина "Сл. гласник гра да 
Лесковца" бр. 26/2008), Одлука о комуналној инспе-
кцији ("Сл. гласник града Лесковца" бр.8/2011), Одлу-
ка о одржавању и уређењу гробља и сарањивању 
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 26/2008), Одлука о 
водоводу у граду Лебану ("Сл. гласник општине Леско-
вац" бр. 1/2008), Одлука о измени и допуни одлуке о 
водоводу у граду Лебану ("Сл. гласник општине Ле-
ско вац" бр. 17/2009), Одлука о канализацији ("Сл. гла-
сник Јужноморавског региона" бр. 14/1990), Одлука о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник града Леско-
вца бр. 21/2014 и 15/2017") .

Члан 177.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-290

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

480.
На основу члана 32. став 2. и 6. члана 34. Закона о ко-
муналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11, 
104/16), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној само-
управи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 83/14- др. закон), 
члана 4. и 39. Закона о прекршајима ("Сл.гла сник РС", 
бр.65/13, 13/16, 98/16 - Одлука УС) и члана 39, тачка 7. 
Статута општине Лебане ("Сл.гласник града Лесковца", 
бр.16/08, 21/08, 09/09, 04/10), Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној дана 15.08.2018. године, 
донела је:

ОДЛУКУ 

О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Члан 1.

Овом Oдлуком уређује се организација, начин рада и 
надлежности Комуналне инспекције општине Лебане. 

Члан 2.

Комунална инспекиција обавља послове инспекцијског 
надзора над извршавањем закона, одлука и др. прописа 
општине који се односе на обављање комуналних дела-
тности, коришћење, уређење и одржавање објеката, по-
вршина јавне намене и површина у јавном коришће њу 
и добара у општој употреби, као и друге послове утвр-
ђене законом, осликама и прописима општине. 

Члан 3.

Инспекцијски надзор може обављати лице које има 
стечено прописно образовање, радно искуство у стру-
ци, положен државни стручни испит и испит за ин 
спректора и које испуњава друге услове прописане 
ра рад у органима државне управе. Послове из надле-
жно сти комуналне инспекције врши комунлани инспе-
ктор. Инспектор има службену легитимацију ко јом 
доказује своје службено својство и идентитет. Службе-
ну легитимацију издаје начелник општинске управе, а 
инспектор има право и дужност да је користи док оба-
вља послове инспекцијског надзора. 

Родна неутралност израза

Члан 3а.

Сви појмови употребљени у мушком граматичком роду 
обухватају мушки и женски род лица на која се односе. 

Члан 4.

Комунални инспектор је самосталан у раду у границама 
овлашћења утврђених законом и другим прописима и 
за свој рад је лично одговоран. Комунални инспектор је 
посебно одговоран:  

1. ако у вршењу инспекцијског надзора не пре ду-
зме, не предложи или не одреди меру за коју је овла-
шћен;

2. ако у вршењу инспекцијског надзора не предложи 
или не покрене поступак пред надлежним ограном 
због утврђене назаконитости односно неправилности 
а био је дужан да то учини,

3. ако у вршењу инспекцијског надзора прекорачи 
границе овлашћења,
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4. ако обавља привредне или друге делатности и 
послове за себе или другог послодавца из области у којој 
врши инспекцијски надзор, учествује у раду стручниох 
радних група или тела надрзираних субјеката, односно 
лица која подлежу инспекцијском надрзору или ако 
обавља друге службе, послове и поступке који су у 
супротности са положајем и улогом инспектора и штете 
његовој самосталности у вршењу посла. Повреде ра-
дних дужности из става 1. овог члана представљају те-
же повреде радне дужности.

Члан 5.

Комунални инспектор је дужан да чува као службену 
тајну, податке до којих дође приликом вршења надзора 
или које му, органи, организације и грађани доставе у 
вршењу надзора. 

Члан 6.

Општински комунални инспектор овлашћен је да: 
1. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције 

и другу документацију вршилаца комуналне делатности 
и другиј правних и физичких лица;

2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица код 
вршилаца комуналне делатности и других правних и 
фи зичких лица;

3. прегледа објеката, постројења и уређаја за оба-
вљање комунлане делатности и пословне просто рије 
ради прикупљања неопходних података као и да фото-
гравише и сними простор у коме се врши инспе кцијски 
надрзор, као и друге ствари које су предмет надзора;

4. наложи решењем да се комулана делатност обавља 
на начин утврђен законом и прописима на основу зако на;

5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и 
предузимања мера за отклањање недостатка у обављању 
комуналне делатности;

6. прегледа објеката, постројења и уређаје који служе 
коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне који 
престављају унутрашње инсталације и припадају ко-
риснику комуналне услуга;

7. наложи решењем кориснику извршење утврђених 
обавеза, као и отклањање недостатака на унутрашњим 
инсталација и да приступи тим инсталацијама приликом 
извршења решења којим је наложио отлањање недос-
татака или исључење корисника са комуналног система;

8. изриче новчану казну прекршајним налогом у 
складу са законом којим се уређују прекршаји;

9. подноси захтев за покретање прекршајног посту-
пка, односно пријаву за привредни пресутп или криви-
чно дело уколико оцени да постоји сумња да је повредом 
прописа учињен прекршај, привредни преступ или кри-
вично дело;

10. наложи решењем уклањање ствари и других 
предмета са површина јавне намене ако су они ту оста-
вљењни противно прописима;

11. наложи решењем уклањање, односно преме шта-
ње возила, као и постављање уређаја којима се спре ча-
ва одвожење возила са површине јавне намене ако су 
остављена противно прописима;

12. забрани решењем одлагање отпада на местима 
која нису одређена за ту намену;

13. забрани решењем спаљивање отпада на местима 
која нису одређена за ту намену;

14. забрани решењем одлагање комуланог отпада ван 
за то одређених комуналиних контејнера;

15. забрани решењем одлагање комуналног отпада 
на местима која нису одређена као регистроване 
комуналне депоније;

16. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског 
материјала, земље и осталног грађевинског материјала 
ван за то одређене локације;

17. забрани решењем одлагање отпада и отпадних 
материја у водотоке и на обале водотока;

18. забрани решењем уништење ограда, клупа и 
дечијих игралишта;

19. забрани решењем уништење зелених површина;
20. забрани обављање поверене комуналне делатно-

сти субјект који ту делатност обавља су супротно за ко ну;
21. предузима друге мере утврђене законом и подза-

ко нсим прописима.
Општински комунални инспектор, у складу са овлашће-
њима утврђених Законом о трговини, врши у првом 
степену поверене послове инспекцијског надзора над трго-
вином ван продајног објекта, осим даљинске троговине, 
као и над истицањем и придржавањем радног времена 
и истицањем пословног имена, на начин и под условима 
утврђеним овим законо. 

Члан 7.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна 
и физичка лица, дужни су да комуналном инспектору 
омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања 
ставе на увид и располагање потребну документацију и 
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друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од значаја 
за вршење надзора. 

Члан 8.
Инспектор сaчињава записник о инспекцијском надзору, 
у складу са законом. Запсиник се доставља вршиоцу 
комуналне делатности односно другом правном или 
физичком лицу над чијим је пословањем односно 
поступањем извршен увид, у року од осам радних дана 
од завршетка инспекцијског надзора. 

Члан 9.
Када комунални инспектор у поступку вршењу инспе-
кцијксог надзора утврди повреду прописа чију примену 
контролише други орган, односно инспекција, дужан је да 
о томе обавести надлежни орган, односно инспекцији. 

Члан 10.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, 
кад утврди да се омета вршење комуналне услуге или 
коришћење комуналних објеката остављањем возила 
ствари и других предмета и на други начин, наредиће 
решењем кориснику, односно сопственику ако је 
присутан, одмах уклони те ствари, односно предмете, 
под претњом принудног извршења. 
ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу 
места, комунални инспектор ће, без саслушања странке 
донети решење којим ће наложити да се возило, ствари 
и други предмети уклоне у одређеном року који се може 
одредити и на  минуте.
Решење из става 2. члана лепи се на те ствари, односно 
предмету, уз назначење дана и часа када је налепљено 
и тиме се сматра да је достављање извршено, а касније 
оштећење, уништење или уклањање овог решења на 
утиче на ваљаност достављања. 
ако лице из става 1. овог члана не поступа по датом 
налогум, комунални инспектор ће одредити постављање 
уређаја којим се спречава одвожење возила, односно 
одредиће да се возила, ствари и други предмети уклоне 
о трошку корисника, односно сопственика, на место ко-
је је за то одређено. 
Жалба против решења из ставa 1. и 2. овог члана не 
одла же његово извршење. 

Члан 11.
ако комунални инспектор приликом вршењу надзора 
утврди да пропис није примењен или да је неправилно 
примењен у року који не може бити од 15 дана од дана 

извршеног надзора, донеће решење о отклањању утвр-
ђе њу утврђење неправилности и одредиће рок на њено 
откла њање. 
Инспектор прати извршење решење које је донео и врши 
канцеларијски или теренски контролни инспекцијски 
надзор, да би утрврдио да ли су мере које су изречене 
решењем извршене. 

Члан 12.

На решење комуналног инспектора може се изјавити 
жалба Општинском већу Општине Лебане у року од 15 
да на од дана достављања решења, осим ако је законом 
дру гачије предвиђено. 
О жалби Општинско веће одлучује у року од 30 дана од 
дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспе-
ктора.
Решење Општинског већа је коначно у управном поступку 
и против њега се може покренути управни спор.

Члан 13.

Комунални инспектор у обављању послова сарађује 
са полицијом, општински органима, општинским и 
републичким инспекцијским службама, правосудним и 
другим државним органима и организацијама, у складу 
са законом. 
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: ме-
ђусобно обавештење, размену информација, пру жању 
непосредне помоћи и заједничких мера и активно сти 
од значаја за обављање послова комуналне инспе кције.

НАДЗОР

Члан 14.

Послове инспекцијског надзора над применом одредба 
ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке, врши 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-
грађевинско, стамбене и инспекцијске послове Општинске 
управе Лебане преко комуналних инспектора, у складу са 
овлашћењима истих. 

Члан 15.

Прекршајни налог комунални инспектор издаје у пи-
саној форми у складу са законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога. Прекршајни налог се 
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састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује 
лицу против кога се издаје прекршајни налог, а копије 
задржава орган надлежан за обављање инспекцијских 
послова. Прекршајни налог се уручује присутном лицу 
за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту 
отривања прекршаја. Лице против кога је издат пре кр-
шајни налог својим потписом на одговарајућем месту у 
налогу потврђује његов пријем.

Члан 16.

ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа пре-
кр шаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне слу жбе, 
у складу са одредбама Закона о прекршајима. ако се 
пристуно лице против кога се издаје прекршајни на-
лог одбије да прима налог, комунални инспектор ће 
га упо  зорити на последице одбијања пријема, унети у 
пре кршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан 
и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је пре-
кршајни налог уручен. Лице против кога је издат пре-
кршајни налог прихвата одговорност за прекршај пла-
ћањем пословне изречене казне у року од осам дана 
пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања 
друге половине изречене казне. ако лице против кога 
је издат прекршајни налог, у року од осам дана од дана 
пријема прекршајног налога, не на плати изречену 
казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о 
издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихва-
тило одговорност пропуштањем, прекршајни налог ће 
постати коначан и извршен. Прекршајни налог са конста-
тацијом коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена, комунални инспектор доставља надлежном 
прекршајном суду ради спровођења извршења у складу 
са законом. Лице против кога је издат прекршајни нлог 
може прихватити одговорност за прекршај и након 
истека рока од осам дана од пријема прекршајног 
налога ако пре поступка и извршења дибровољно плати 
целокупан износ изречене казне.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се :
• Физичко лице, у висини од 5.000 динара
• Предузетник, у висини од 10.000 динара

• Правно лице, у висини од 50.000 динара
• Одговорно лице у правном лицу, у висини од 

20.000 динара

Односно учинилац прекршаја, ако :
• Онемогући или омета комуналног инспектора у 

врше њу послвоа инспекцијког надзора
• Не поступи по налогу, односно решењу кому-

налног инспектор:
• Не поступи тражење податке у одређеном року 

или не обавести комуналног инспектора о поступању 
у вези са наложеним мерама

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лековац".

СКУПшТИНа  ОПшТИНе  ЛеБаНе
02 Број  355-93

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић, с.р

481.
На основу члана 44., 44а и 44б, Закона о превозу у 
друмском саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 46/95, 
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011, и 68/2015), 
на основу члана 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 68/2015 и 41/2018) 
члана 168, 169 и 170, Закона о прекршајима (Сл. гл. 
РС.65/2013, 13/2016, 98/2016- одлука УС) и члана 15. 
став 1. тачка 35.  Статута општине Лебане («Сл.гласник 
града Лесковца», бр.16/08 , 21/08), Скупштина општине 
Лебане, на седници од 15.08.2018 донела је 

ОДЛУКУ

О САОБРАЋАЈНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

1.ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ   

Члан  1.

Послове инспекцијског надзора над извршавањем 
Закона и прописа општине, који се односи на јавни 
превоз у градском и приградском саобраћају, ауто-
такси превоз, надзор над локалним и некатегорисаним 
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путевима и улицама у граду, као и друге послове 
утврђене прописима Општине, на територији општи-
не Лебане обавља саобраћајна инспекција.

Члан  2.

Послове из надлежности саобраћајне инспекције врши 
саобраћајни инспектор.
Саобраћајни инспектор је самосталан у раду у грани-
цама овлашћења утврђених Законом и прописима 
Општи не и за свој рад је лично одговоран.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе-
кцијског надзора има службену легитимацију и службе-
ну значку.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе-
кцијског надзора носи службено одело. 
Легитимацију, службену значку, и службено одело са-
обра ћајном инспектору издаје Начелник општинске 
упра ве.

Члан  3.

Саобраћајни инспектор је дужан да:
1. прегледа моторна возила, аутобуске станице и ста-

јалишта, превозне исправе, утврђује идентитет пре во-
зника, редове вожње, као и другу документацију, која 
омогућава увид у пословање превозника који обавља 
градски и приградски саобраћај, 

2. врши надзор у погледу стања локалних и некате-
горисаних путева и улица у насељима и њихивиг прави-
лног одржавања, којим се осигурава способност пута 
за безбедан и несметан саобраћај, услова саобраћаја 
на локалним и некатегорисаним путевима и улицама 
у насељима, примене техничких прописа, норматива и 
стандарда при изгрдњи, реконструкцији и одржавању 
локалних, некатегорисаних путева и улица у насељима 
и друго.

Члан  4.

У погледу вршења инспекције градског, приградског 
и ауто-такси превоза, саобраћајни инспектор је дужан 
да предузима мере:

1. нареди отклањање недостатака у погледу: испу-
њавања прописаних услова за обављање градског, 
приградског и ауто-такси превоза, услова за рад ауто-
буских станица, уредне контроле техничке исправно сти 
возила, придржавања реда вожње, извршавања задатака 
и послова станичног особља и посаде возила.

2. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава, 
ако се превоз обавља, односно средства употребљавају 
противно прописима, 

3. искњучи возило којим се врши градски, пригра-
дски, ауто-такси превоз, противно прописима, одреди 
место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и ре-
гистарске таблице у трајању од 10 дана, а у случају по-
но вног искључивања истог возила у трајању од 30 дана.

Члан  5.

Саобраћајни инспектор, ради остваривања прегледа, 
има право да на путевима зауставља возила осим возила 
Војске Србије, возила органа унутрашњих послова, 
возила хитне помоћи и ватрогасна возила.
Заустављање возила из став 1. овог члана врши се 
истицањем саобраћајног знака « забрањен саобраћај 
свим возилима у оба смера «  на коме је уписано «СТОП 
ИНСПеКЦИЈа».

Члан  6.

У вршењу послова инспекције, локалних и накате-
горисаних путева и улица у насељима, саобраћајни 
инспектор је дужан да:

1. забрани, односно обустави извршење радова ко-
ји се изводе противни прописима, техничким но рма-
тивима и стандардима приликом извођења ра до ва и 
употребе материјала при одржавању, реко нстру кцији 
и изградњи локалних и некатегориса них путева и 
улица у насељима,

2. нареди отклањање недостатка на локалним и 
нека тегорисаним путевима и улицама у насељима ко-
ји угожавају безбедност саобраћаја,

3. нареди обустављање радова који се изводе у 
напосредној близини пута и улицама у насељима ко-
ји могу довести у питање сигурност пута и улица и 
бе збедност саобраћаја,

4. нареди рушење објеката, односно уклањање 
инста лација изграђених односно постављених у за-
шти тном појасу пута,

5.  нареди рушење или уклањање објката, мате ри-
јала, ограда, дрвећа и растиња изграђених, оставље-
них или подигнутих противно општинској Одлуци,

6.  нареди предузимање мера за обезбеђење пута 
и по потреби забрани привремено саобраћај возила, 
која због своје укупне тежине, димензија и других 
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својстава, могу да нанесу штету путу или угрозе бе-
збе дност саобраћаја и не поседују дозволу за ванре-
дни превоз,

7. нареди привремену забрану саобраћаја на новои-
згра ђеном или реконструисаном путу, ако претходно 
није извршен технички преглед и дато решење којим 
се дозвољава употреба пута или објекта на путу,

8. предузима и друге мере и радње за које је овла-
шћен прописима.

Члан  7.

ако је локални и некатегорисани пут или објекат на 
путу у таквом стању да се на њему не може вршити 
безбедан саобраћај, саобраћајни инспектор наредиће 
да се одмах предузму мере обезбеђења, а по потреби 
може привремено забранити саобраћај на том путу 
или путном објекту.

Члан  8.

Против решења саобраћајног инспектора може се 
изјавити жалба министарству у року од 15 дана од 
дана пријема решења.

2. НАДЗОР

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 
општински саобраћајни инспектор у складу са Законом 
о превозу у друмском саобраћају, и Законом о превозу 
путника у друмском саобраћају. 

Општински саобраћајни инспектор је овлашћен да 
издаје прекршајни налог и подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка сходно законима по којима 
поступа саобраћајни инспектор и Закону о прекршајима.

3. КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан  9.

Новчаном казном од 100.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице, ако онемогући или омета саобра-
ћајног инспектора у вршењу службене дужности или не 
достави тражене податке у одређеном року, или достави 
нетачне податке или ако не изврши у одређеном року 
решење саобраћајног инспектора.
За радње из претходног става казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 
динара

За прекршај из става 1. овог члана казниће се пре-
дузетник (физичко лице које обавља привредну или 
другу делатност, а нема статус правног лица) но вча-
ном казном од 30.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице  новчаном казном од  10.000 динара.

Члан  10.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлу ка о саобраћајној инспекцији ("Сл.гл. града Ле-
ско вца" бр. 8/2011)
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-286

ПРеДСеДНИК 
Срђан Јовић

482.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09 и 81/09), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије", број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 
47/2018) и члана 39 Статута општине Лебане ("Слу-
жбени гласник општине Лесковац", број 16/2008, 
21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 
12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине Леба-
не, на седници одржаној 15.08.2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се услови и начин по ста-
вљања и уклањања мањих монтажних објеката на те-
риторији општине Лебане . 

Члан 2.
Објектима (у даљем тексту: објекти) у смислу ове 
одлуке сматрају се објекти који се постављају при-
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времено у складу са донетим Планом постављања 
привремених објеката. 

Члан 3.

Објектима у смислу ове Одлуке, а у складу са Законом 
о планирању и изградњи подразумевају се мањи 
монтажни објекти – киосци, летње и зимске баште, 
тезге и други покретни објекти и објекти наведени 
чл. 146.став 1. Закона о планирању и изградњи. 
Мањим монтажним објектима подразумевају се и 
објекти микро- урбане опреме као што су жардињере, 
тенде, клупе, разне монтажне ограде и слично, као и 
билборди, рекламне ознаке.

Члан 4.

Право на постављање објеката на површинама јавне 
намене имају правна и физичка лица. 

Члан 5.

Површина јавне намене у смислу одредаба ове 
одлуке, јесте простор одређен планским документом 
за уређење или изградњу јавних објеката или јавних 
површина за које се утврђује општи интерес, у складу 
са посебним Законом (улице, тргови, паркови и сл.) 

II ВРСТе ОБЈеКаТа

Члан 6.

Киоск је типски објекат за пружање услуга чија 
површина не може бити већа од 10м2 и који се поставља 
као готов објекат, тј. у финалном облику, или се формира 
од готових монтажних типских елемената. 
Летња башта је отворени монтажно-демонтажни 
објекат који се поставља непосредно уз објекат у 
чијој је функцији и то у периоду од 1. априла до 31. 
октобра. 
Зимска башта је затворени монтажни објекат, који се 
поставља непосредно уз објекат у чијој је функцији и 
то у периоду од 31. октобра до 1. априла. 
Покретни привремени објекти у смислу ове одлуке 
су тезге максималне површине 2м 2 бруто простора, 
и апарати за сладолед, кокице, расхладне витрине за 
пиће, наменска возила за продају пића и брзе хране, 
објекти за извођења забавних програма (трамболине, 
дечији тобогани, позорнице, бине), шатори за прославе 
и слични објекти микро опреме (телефонске говорнице, 

надстрешнице за аутобуска стајалишта, рекламне табле, 
билборди и други слични објекти без укопавања темеља 
и анкерних стопа) чија је максимална бруто површина 
2 м2 и који се постављају за период од 1. априла до 31. 
октобра.

 III УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА 
ОБЈЕКАТА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Члан 7.

Објекти из ове Одлуке могу се постављати на по-
вршини јавне намене јавној површини под следе ћим 
условима:

- да се не омета прилаз и нормално коришћење 
сусе дних објеката и да се не омета нормално и безбе-
дно кретање пешака, 

- да се не смањује видљивост на раскрсницама и 
угловима улица и не угрожава безбедност саобрaћаја,

- да се не нарушава изглед амбијенталне и друге 
вре дности насеља и да се не угрожава заштићени ку-
лту рни објекат, 

- да се испуне минимални санитарно-хигијенски 
услови,

- да се обављањем делатности не угрожава и не 
загађује животна средина. 

Члан 8.

Власницима угоститељских, трговинских и других 
локала се може одобрити постављање платнених 
конзолних надстрешница – тенде изнад улаза, излога 
и прозорских отвора. 
Ове тенде могу да имају конзолни испуст највише 2м 
рачунајући од фасадног зида (регулационе линије) пре-
ма улици и минималну висину 2,5 м рачунајући од коте 
уличног тротоара до доње ивице тенде, уз услов да 
тенда не омета нормално коришћење и функцију објекта 
на коме се поставља, околне објекте и безбедност про-
лазника и саобраћаја. 

Члан 9.

 Постављање столова испред угоститељских локала се 
може одобрити на уличном тротоару чија је ширина 
најмање 3,00м уз обезбеђење чистог слободног пролаза 
за пешаке од најмање 1,20 м и под условом да се не 
угрожава нормално коришћење суседних објеката, 
прилаз тим објектима и да не угрожава саобраћај и сл. 
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Члан 10.

Место за постављање привременог објекта на јавној по-
вршини, одређује се Планом постављања привре мених 
објеката (у даљем тексту: План) који израђује ЈП "Ле-
ба не" Лебане, а који усваја Општинско веће Општи не 
Лебане.
Планом се одређују места на којима се постављају при-
времени објекти за која се расписује конкурс. 
Планом се одређују и тип, величина, намена и време ко-
ришћења привременог објекта. 
Корисник се одређује на основу конкурса. 
Општина у складу са Планом расписује конкурс. 
Општина конкурс може расписати за нова места пре-
двиђена Планом и за постојећа места за која је пре ста ло 
да важи одобрење. 
Конкурс садржи: опис места за постављање и површину, 
тип, величину и намену привременог објекта, као и вре-
ме коришћења. 
По завршеном конкурсу учесник конкурса има право 
при говора у року од осам дана од дана завршетка конку-
рса. 
Приговор се подноси Општинском већу општине. 

Члан 11.

За постављање објеката и објеката микро-урбане опре-
ме на јавним површинама издаје се решење о одобрењу 
за постављање монтажног објекта који издаје надлежна 
служба Општинске управе, задужена за послове урба-
низма. 

Члан 11а.

У време одржавања вашара и сличних манифестација, 
постављање покретних објеката за продају разне робе 
обавља се на основу посебног акта органа управе у 
коме се утврђује организација, време рада, распоред 
локација покретних објеката и сл. 

Члан 12.

Уз захтев за издавање Решења о одобрењу за постављање 
подноси се:

- техничка скица, проспект или фотографија обје-
кта, односно елемента који се поставља, 

- доказ о закупу грађевинског земљишта
- сагласност надлежних органа или предузећа у 

зависности од врсте објекта и делатности која ће се 
обављати. 

Услови из решења о одобрењу за постављање објекта 
су привременог карактера, чија је дужина трајања 
усклађена са уговором о закупу јавног грађевинског 
земљишта, до привођења земљишта планираној 
наме ни, а најдуже на временски период до пет година. 

Члан 13.

Решење о постављању објекта издаје надлежни орган 
за послове урбанизма  и оно садржи: 

- име, односно назив инвеститора објекта, врсту 
обје кта и делатност која ће се обављати у објекту, 

- број катастарске парцеле на којој се објекат по став ља,
- обавезу инвеститора – власника објекта да исти 

укло ни без права на надокнаду са предметне парцеле 
на јкасније у року од 15 дана пријема обавештења о до-
но шењу правног акта о изградњи, реконструкцији, ада-
пта цији или санацији парцеле.

- одредбу да ће се уклањање објекта извршити при-
нудно о трошку власника објекта, а по решењу надле-
жног општинског инспектора, уколико објекат не бу де 
уклоњен у наведеном року, 

- графички прилог са уцртаним објектом, габаритима 
и удаљеностима од суседних објеката, парцела и улице

- одредбу да су услови из Решења за постављање 
објекта привременог карактера и да је дужина трајања 
усклађена са уговором о закупу јавног грађевинског 
земљишта,до привођења земљишта планираној намени, 
а најдуже на временски период до пет година. 

IV НАЧИН КОРИШЋЕЊА МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 14.

Корисник је дужан да објекат из ове одлуке користи у 
складу са Решењем, и да простор око њега одржава у 
уредном и исправном стању.

Члан 15.

 Постављени објекат, корисник не може да пренесе на 
коришћење другом лицу, осим члану ужег породичног 
домаћинства. 

V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА
Члан 16.

Власници објеката из ове Одлуке дужни су, по истеку 
времена на које је одобрено коришћење јавне површине, 



Страна 1741 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

до привођења земљишта планираној намени, а најдуже 
на временски период до пет година, да уклоне објекат о 
свом трошку и без обавезе општине да им додели нову 
локацију. 
У случају привођења земљишта планираној намени, 
инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана 
пријема обавештења о доношењу Одлуке о привођењу 
земљишта планираној намени уклони објекат, о свом 
трошку. 
Уколико инвеститор не поступи у складу са ставом 
2. овог члана надлежни инспектор донеће решење о 
уклањању објекта о трошку власника. 

VI НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 
врши комунална инспекција Општинске управе Лебане.
На решење комуналне инспекције може се изјавити 
жалба Општинском Већу општине Лебане у року од 15 
дана од дана пријема решења.
Решење којим Општинско веће решава у другом степену 
је коначно. 

Члан 18.

У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор 
општине Лебане има право и обавезу да наложи укла-
њање објекта из ове одлуке у следећим случајевима: 

- ако је објекат постављен без одобрења за поста вља-
ње, 

- ако је објекат постављен супротно издатом одо бре-
њу, 

- по истеку услова из одобрења, односно по истеку 
Уговора о закупу јавног грађевинског земљишта, 

- ако је локација на којој је објекат постављен приводи 
намени планираној по урбанистичком плану, 

- ако се објекат користи супротно уговору или уколико 
постављени објекат користи неовлашћено лице, 

- ако власник – инвеститор објекта престане да оба вља 
вршење делатности (угоститељске, трговинске, услужне 
итд.) пре истека рока на који је локација одо брена, 

- ако објекат угрожава безбедност и здравље људи 
или уколико угрожава одвијање саобраћаја.

Члан 19.

Уколико власник објекта не поступи по решењу надле-

жног инспектора и не уклони привремени објекат у 
случајевима из члана 18. ове одлуке, инспектор ће нало-
жити да се објекат уклони преко трећег лица о трошку 
власника. 
Уколико власници објеката не поступе у складу са 
ставом 2. овог члана, надлежни инспектор ће предузети 
одговарајуће мере у складу са члановима 18. и 19. ове 
одлуке. 

Члан 20.

Комунални инспектор овлашћен је да издаје прекршајни 
налог за учињени прекршај за који је прописана но-
вчана казна у фиксном износу у складу са Законом о 
прекршајима, односно да подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка.

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако:

1. постави привремени објекат из ове одлуке без 
одобрења о постављању,

2. ако привремени објекат постави супротно изда-
том акту, 

3. ако објекат користи лице супротно одредбама 
чла на 15. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 
казном од 20.000 динара одговорно лице у правном 
лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 
казном од 20.000 динара предузетник. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 
казном од 5.000,00 динара физичко лице. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Лесковца''. Ступањем 
на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о поста-
вљању мањих монтажних објеката привременог кара-
ктера на површинама јавне намене на територији општи-
не Лебане ("Сл.гласник града Лесковца бр.8/2014).

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-282

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић
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483.
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике Србије", број 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 39. 
тачка 18. Статута општине Лебане ("Службени гласник 
општине Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 
17/2009,  04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 
27/2015), Скупштина општина Лебане на седници одр-
жаној 15.08.2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА, ДИСКОТЕКА, ОБЈЕКАТА БРЗЕ 

ХРАНЕ И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 
ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се радно време (распоред, 
почетак и завршетак радног времена) и други услови 
за рад угоститељских објеката, објеката брзе хране, 
дискотека, и објеката за приређивање игара за забаву 
и игара на срећу на територији општине Лебане.

Члан 2.

Привредна друштва и предузетници који обављају 
дела тност у угоститељским објектима, објектима брзе 
хране, дискотекама и објектима за приређивање игара за 
забаву и игара на срећу, обавезни су да се придржавају 
радног времена утврђеним овом Одлуком.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Угоститељски објекат и дискотека је функционално по-
везан, посебно уређен и опремљен простор који испу-
њава прописане минималне техничке и санитарно 
хиги јенске услове за пружање угоститељских услуга, 
односно за обављање угоститељских делатности, утвр-
ђе не законом.
Угоститељским објектом у смислу ове Одлуке сматрају 
се угоститељски објекти за смештај, угоститељски 
објекти за храну и пиће и дискотеке.
У угоститељском објекту за смештај пружају се услуге 
за смештај, исхране и пића и друге услуге уобичајне 

у угоститељству или само услуге смештаја (хотел, 
мотел, туристичко насеље, камп, пансион, преноћиште, 
одмаралиште, кућа, апартман, соба и други објекти за 
пружање услуге смештаја).
У угоститељском објекту за пружање исхране и пића 
припремају се и послужују топла и хладна јела, пића и 
напици или само пића и напици (ресторан, кафана, бар, 
објекат брзе хране и други објекти).
Објектима брзе хране у смислу ове Одлуке сматрају се: 
објекти чија је једина и искључива делатност производња 
и продаја брзе хране (роштиљ, сендвичи палачинке и 
слично), пекаре чија је једина и искључива делатност 
производња и продаја бурека, пецива и сл.производа, 
као и кетеринг објекти (у смислу производње и доставе 
брзе хране).
Објектом за приређивање игара за забаву и игара на 
срећу у смислу ове Одлуке сматрају се објекти, про-
сторије, и простор у коме се преређују игре за забаву: на 
рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, флипе-
рима и другим сл.направама које се стављају у погон уз 
помоћ новца и жетона, пикадо, билијар, и друге сл.игре 
у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не 
мое остваривати добитак у новцу, стварима, услугама 
или правима.
Под објектима забавних паркова, забавних игара подра-
зу мевају се: дечји тобоган, аутодром, картинг, заба вна 
стре лишта и слично.
Под објектима за приређивање игара на срећу сматрају 
се објекти у којима се приређују игре којима се уче-
сницима уз наплату пружа могућност да остваре доби-
так у новцу, стварима, услугама или правима при чему 
добитак или губитак не зависи од знања или вештине 
учесника у игри, него од случаја или неког неизвесног 
догађаја.

III. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 4.
Под радним временом у смислу ове Одлуке сматра се 
време у коме се у објектима из члана 3. ове Одлуке 
мо же обављати регистрована делатност.

Члан 5.
Радно време утврђено овом Одлуком мора бити видно 
истакнута на објекту (прочељу објекта, улазним вра-
тима), с тим да почетак радног времена не може би ти 
пре 06.00 часова.
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Члан 6.

Угоститељски објекти за пружање услуге смештаја 
(хотели) имају радно време пуних 24 часа само у по-
гледу пружања услуга смештаја. Пекаре чија је једина 
и искључива делатност производња и продаја бу река, 
пецива и сл.производа, као и кетеринг објекти (у смислу 
производње и доставе брзе хране) имају радно време 
пуних 24 часа.

Члан 7.
Радно време угоститељских објеката, објеката за при-
ређивање игара за забаву и игара на срећу, објеката брзе 
хране и дискотека различито је радним даном и у дане 
викенда, односно дане празника.
Под викендом се подразумева петак и субота.
Под празником се подразумевају државни и верски 
празници који су проглашени за нерадне дане.

Члан 8.
Угоститељски објекти за храну и пиће, објекти за при-
ређивање игара за забаву и игара на срећу, дискотеке, 
објекти брзе хране (осим пекара и кетеринга у смислу 
члана 6.) и остали угоститељски објекти могу радити:

- радним данима до 24.00 часа;
- викендом, државним празником и за време шко-

лског распуста до 01.00 час сл.дана.

Члан 9.
Угоститељски објекти, објекти за приређивање игара 
за забаву, дискотеке и остали угоститељски објекти за 
забаву који у периоду школских распуста и празника 
користе музику у својим баштама и на терасама, 
музику могу користити до 24.00 часова.

Члан 10.
Приређивање музичког програма, односно извођење 
живе музике и емитовање музике преко музичких уре-
ђаја у угоститељским објектима и баштама истих, као 
и у дискотекама, дозвољено је под условом да та ко 
приређен музички програм не прелази посебним про-
писом дозвољен ниво буке у средини у којој човек ста-
нује, у стамбеним зградама при затвореним прозо рима.

IV.ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Одговорно лице за објекат из члана 3. ове Одлуке 
које послује у оквиру привредног друштва или другог 

правног лица, односно предузетник или лице које он 
у писаној форми овласти, морају да буду присутни у 
објекту у почетку и на крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана дужна су у року од 30 минута 
од времена које је одредбама ове Одлуке утврђено као 
време завршетка радног времена, ослободе објекат из 
става 1.овог члана присуства лица која нису запослена 
у њему.
Уколико се после истека овог рока из става 2.овог члана 
у објекту затекну лица која нису запослена у њему, 
сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног 
времена.

Члан 12.

Рад у објекту у коме се обавља угоститељска делатност, 
дискотеци и делатност приређивања игара за забаву и 
игара на срећу и објекту брзе хране, мора бити органи-
зован тако да се не ремети кућни и комунални ред и ја-
вни ред и мир у складу са прописима које уређу ју ове 
области.

V. НАДЗОР

Члан 13.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 
комунална инспекција општинске управе Лебане.
Општински комунални инспектор овлашћен је да изриче 
новчану казну прекршајним налогом у складу са законом 
којим се уређују прекршаји (Закон о прекршајима) 
подноси захтев за покретање прекршајног поступка, 
односно пријаву за привредни преступ или кривично 
дело уколико оцени да постоји сумња да је повредом 
прописа ућињен прекршај, привредни преступ или 
кривично дело.
Комунални инспектор издаје прекршајни налог у 
писаној форми у складу са законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две 
копије.Оригинал се уручује лицу против кога се 
издаје прекршајни налог, а копије задржава орган 
који издаје прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
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ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног 
налога ће се извршити путем поште или доставне 
службе, у складу са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје пркршајни 
налог одбије да прими налог, комунални инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изре-
чене казне у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге 
половине изречене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, комунални 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога ако пре поступка извршња добровољно плати 
целокупан износ изречене новчане казне.

VI . КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за 
прекршај привредно друштво или друго правно лице 
ако:

1. одреди радно време супротно овој одлуци;
2. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног 

радног времена ;
3. не истакне распоред, почетак и завршетак ра-

дног времена у складу са чланом 5. Одлуке;
4. лица из члана 12.став 1. ове Одлуке не буду при-

сутна на почетку и крају радног времена.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у привредном друштву или другом пра-
вном лицу новчаном казном у износу од 50.000 дина-
ра.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се пре-
дузетник новчаном казном у износу од 100.000 ди-
нара.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлу-
ка о радном времену угоститељских објеката, диско-
тека, објеката брзе хране и објеката за при ређивање 
игара за забаву и игара на срећу ("Сл. гласник града 
Лесковца" бр. 4/2017) .

Члан 16.

Ова Одлука ступа на даном доношења, а објавиће се 
у "Службеног гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-287

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

484.
На основу члана 76. Закона о становању и одржавању 
зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016) и члана 
39. Статута општине Лебане ("Службени гласник 
града Лесковца", бр.16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 04/10, 
14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општина 
Лебане, на својој седници одржаној дана15.08.2018 го-
дине, донела је:

ОДЛУКА 

О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Oдлуком уређују се општа правила кућног реда 
у стамбеним и стамбено-пословним зградама на те-
ри торији општине Лебане. 
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Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, 
подразумевају се општа правила понашања станара 
посебних делова зграде, везана за коришћење станова, 
пословних просторија и других посебних делова зграде, 
као и за коришћење заједничких делова зграде, помоћног 
простора, самосталних делова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, ради обезбеђивања 
мирног и несметаног коришћења наведених делова 
зграде и одржавање реда и мира у згради. 
Општа правила понашања у смислу става 2. овог 
члана су обавезујућа за све станаре 

Значење израза

Члан 2.

Сви термини у овој одлуци употребљени у мушком 
роду подразумевају се и у женском роду и обрнуто. 
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, у складу 
са Законом о становању и одржавању зграда (у даљем 
тексту: Закон), имају следеће значење: 

1) стамбена зграда је зграда намењена за становање 
и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три 
стана; 

2) стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји 
од најмање једног стана и једног пословног простора; 

3) посебан део зграде јесте посебна функционална 
целина у згради која може да представља стан, пословни 
простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс;

4) стан је посебан део зграде који чини функционалну 
целину, састоји се од једне или више просторија намење-
них за становање и по правилу има засебан улаз; 

5) пословни простор је део зграде који чини функци-
оналну целину, састоји се од једне или више про сторија 
намењених за обављање делатности и има засе бан улаз; 

6) помоћни простор јесте простор који се налази 
изван стана или пословног простора и у функцији је тих 
посебних делова зграде (подрум, таван, шупа, тоалет и 
сл); 

7) самостални делови зграде су просторија са техни-
чким уређајима, просторија трансформаторске станице 
и склоништа (кућна и блоковска); 

8) заједнички делови зграде су делови зграде који не 
представљају посебан или самосталан део зграде, који 
служе за коришћење посебних или самосталних делова 
зграде, односно згради као целини, као што су: заједнички 
простори (степениште, улазни простори и ветробрани, 

заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, 
бицикларница, сушионица, за веш, заједничка тераса и 
друге просторије намењене заједничкој употреби вла-
сника посебних или самосталних делова зграде и др), 
заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидо-
ви и стубови, међуспратне и друге конструкције, констру-
ктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна 
обрада зида према спољашњем простору или према 
заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, 
канали за проветравање, светларници, ко нстру кције и 
простори за лифт и друге посебне ко нструкције и др), као 
и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње 
електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и 
топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати 
за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна 
расвета, телефонске инсталације и сви комунални 
прикључци који су на мењени заједничком коришћењу и 
др), ако не пре дстављају саставни део самосталног дела 
зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, 
односно не представљају део инсталација, опреме и 
уређаја који искључиво служи једном посебном делу; 

9) земљиште за редовну употребу јесте земљиште 
испод и око објекта које испуњава услове за грађевинску 
парцелу и које по спроведеном поступку у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња, постаје 
катастарска парцела; 

10) стамбену заједницу чине сви власници посебних 
делова стамбене, односно стамбено- пословне зграде и 
има статус правног лица, који стиче када најмање два 
лица постану власници два посебна дела зграде; 

11) орган управљања, у смислу ове одлуке, јесте 
изабрано или постављено лице, односно управник или 
професионални управник коме су поверени послови 
управљања зградом; 

12) станаром, у смислу ове одлуке, сматрају се вла-
сник стана који станује у згради, закупац и сваки други 
корисник стана, као и чланови њиховог породичног 
домаћинства (супружник и ванбрачни партнер, њихова 
деца рођена у браку или ван њега, усвојена или па-
сторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по 
закону да издржавају, а која станују у истом стану); 
*уколико се у стамбеној згради налази и пословна 
просторија, станаром, у смислу ове одлуке, сматрају се 
и власници, односно закупци пословних просторија, 
као и лица која су запослена у тим просторијама; 



Страна 1746 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

*власници, закупци и други корисници гаража, гаражних 
боксова и гаражних места као посебних делова зграде, 
а који нису и власници, односно корисници стана или 
пословне просторије у згради, сматрају се станарима, 
у смислу ове одлуке, у погледу коришћења наведених 
посебних делова зграде, као и коришћења земљишта 
које служи за редовну употребу зграде.

Члан 3.

О одржавању кућног реда старају се скупштина стамбене 
заједнице, управник или професионални управник коме 
су поверени послови управљања зградом и станари. 

Члан 4.

Станари имају право и обавезу да: 
1) утврђују потребе за извођење радова на инвести-

ционом и текућем одржавању зграде и предлажу мере 
за њихово извођење, као и да плаћају трошкове инве-
стици оног и текућег одржавања зграде, у складу са 
посе бним прописима; 

2) учествују у раду скупштине стамбене заједнице 
и поступају у складу са одлукама скупштине стамбене 
заједнице, управника или професионалног управника 
коме су поверени послови управљања зградом; 

3) организују добровољне активности на одржа-
вању зграде и земљишта за редовну употребу зграде; 

4) накнаде штету коју проузрокују на заједничким 
деловима и просторијама зграде, простору који при-
пада згради, инсталацијама, уређајима и опреми згра-
де. 

II  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Одржавање реда и мира

Члан 5.

Станари су дужни да посебне и заједничке делове 
зграде, земљиште које служи за редовну употребу згра-
де, инсталације, уређаје и опрему зграде, користе са по-
тре бном пажњом и да их чувају од оштећења и ква ра, 
на начин којим се обезбеђује мирно и несметано кори-
шћење истих од стране других станара и не угро жавају 
безбедност других. 

Члан 6.

Станари се морају понашати на начин којим се обе-
збеђује потпуни мир и тишина у зграду у време 

одмора, које скупштина стамбене заједнице одређује, 
по правилу: 

1) радним данима у времену од 16.00 до 18.00 и 
од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, а у данима 
викенда у времену од 14.00 до 18.00 часова и од 
22.000 до 08.00 часова наредног дана, или; 

2) радним данима у времену од 16.00 до 18.00 и 
од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, а у данима 
викенда у времену од 14.00 до 18.00 часова и од 22.00 
до 08.00 часова суботом и 10.00 часова недељом, или; 

3) радним данима у времену од 16.00 до 18.00 и 
од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, а у данима 
викенда у времену од 16.00 суботом до 06.00 часова 
понедељком. 
Изузетно од става 1. овог члана, временски период од 
16.00 часова (31. децембар) до 04.00 часа (01. јануар) 
не сматра се временом одмора. 

Члан 7.
Забрањено је виком, буком, непристојним понашањем, 
скакањем, трчањем и сличним поступцима, нарушавати 
ред и мир у згради. 
Коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата, 
радио и телевизијских пријемника, као и свирање и 
певање у посебним деловима зграде, односно у згради, 
у време одмора у складу са одредбама ове одлуке, 
дозвољено је само до собне јачине звука, односно до 
дозвољеног нивоа буке. 
Изузетно од става 2. овог члана, у посебним ситуацијама 
(прославе, обављање радова и сл), у посебним дело-
вима зграде бука може бити изнад дозвољеног нивоа, 
искључиво уз писану сагласност већине чланова ску-
пштине стамбене заједнице, или на основу одлуке ску-
пштине стамбене заједнице.
У случају из става 3.овог члана, станари су дужни да 
на видном месту у згради поставе обавештење, односно 
одлуку скупштине стамбене заједнице, с тим да кори-
шћење машина и уређаја, као и породично славље, не 
може трајати дуже од 01.00 часа после поноћи. 
У време одмора, бука у затвореним просторима зграде 
не сме прећи граничну вредност од 30 ДБ, а бука из 
извора изван зграде не сме прећи граничну вредност од 
45 ДБ у стамбеној згради, односно 50 ДБ у стамбено-
пословној згради. 
Одредбе става 1, 2. 3. и 4. овог члана сходно се примењују 
и на земљиште које служи редовној употреби зграде. 
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Члан 8.

Скупштина стамбене заједнице може да одреди и други 
временски период као време одмора, као и случајеве 
одступања од правила понашања за време одмора 
прописана овом одлуком.
Одлука скупштине стамбене заједнице из става 1. овог 
члана мора бити истакнута заједно са овом одлуком на 
огласној табли, или другом видном месту у згради, о 
чему се стара управник или професионални управник 
зграде. 

Коришћење посебних делова зграде

Члан 9.

Власник посебног дела зграде, осим права прописаних 
законом којим се уређује право својине, има право да: 

1) изврши поправку или друге радове на заједничким 
деловима зграде која је неопходна ради отклањања 
опасности од проузроковања штете на посебном делу 
који му припада, ако то благовремено не учини лице ко-
је је дужно да изврши поправку; 

2) свој посебан део зграде мења, односно адаптира 
у складу са законом, без задирања у посебне делове 
зграде других власника посебних делова, заједничке де-
лове зграде, односно самосталне делове зграде, осим по 
добијеном овлашћењу за такве радове; 

3) употребљава заједничке делове зграде у складу са 
њиховом наменом у мери у којој то одговара његовим 
потребама и потребама чланова његовог домаћинства; 

4) друга права утврђена законом. 

Члан 10.
Власник посебног дела зграде дужан је да: 

1) употребом, односно коришћењем свог посебног 
дела зграде не омета коришћење других делова зграде; 

2) свој посебан део зграде одржава у стању којим се 
не отежава, не омогућава и не ремети уобичајена упо-
треба осталих делова зграде; 

3) одржава заједнички део зграде који чини саставни 
део његовог посебног дела зграде у границама могу-
ћности вршења овлашћења употребе тог дела; 

4) учествује у трошковима одржавања заједничких 
делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде 
и управљања зградом, у складу са законом; 

5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу 
са њиховом наменом, односно пролажење трећих ли-

ца ради доласка до одређеног посебног, односно само-
сталног дела зграде; 

6) дозволи пролаз кроз свој посебан део зграде или 
њихову употребу на други примеран начин ако је то 
нужно за поправку, односно одржавање другог дела 
згра де или испуњења друге законске обавезе; 

7) обезбеди приступ самосталном делу зграде лици-
ма која у складу са посебним прописима редовно одржа-
вају и контролишу функционалност мреже, односно 
трансформаторске станице, инсталације и опреме, као 
и склоништа уколико се налазе у згради. 

Члан 11.

Није дозвољено на терасама, лођама и балконима држа-
ти и депоновати ствари које нарушавају изглед зграде, 
као што су: стари намештај, огревни и други материјал, 
судови за смеће и слично. 
На деловима зграде из става 1. овог члана забрањено је 
држати необезбеђене саксије са цвећем и друге предме-
те који би услед пада могли повредити, оштетити или 
упрљати пролазнике и возила. 
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа тре-
шење тепиха, постељине и других ствари, као и баца ње 
кућног смећа и отпада свих врста. 
Прање тераса, лођа и балкона и заливање цвећа врши се 
тако да се не кваси фасада зграде, балкон, друге терасе, 
пролазници и возила. 

Члан 12.

Станари могу, у складу са посебним прописима, држати 
псе, мачке и друге животиње, само у својим посебним 
деловима зграде, у ком случају су дужни да воде рачуна 
да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким 
про сторијама и на земљишту које служи за употребу 
згра де и не нарушавају мир у згради. 

Обављање привредне делатности у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама

Члан 13.

У стамбеним и стамбено-пословним зградама могу се, 
у складу са посебним прописима, обављати привредне 
делатности које су по својој природи такве да се 
њиховим обављањем не би реметио мир у коришћењу 
станова и других делова зграде. 
Обављање привредне делатности мора бити уређено 
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на начин да пара, дим, мириси и бука буду изоловани, 
тако да не ометају становање, нити здравље станара. 
У току ноћног одмора није дозвољено обављање при-
вредне делатности. Угоститељска делатност се може 
обављати само у приземним деловима стамбених згра-
да, према радном времену и уз дозвољени ниво буке 
прописан посебним прописима. 

Члан 14.

Коришћење земљишта које служи за употребу зграде, 
за довоз робе и обављање других послова у вези са 
привредном, односно угоститељском делатношћу, 
мора бити такво да се обезбеди несметано коришћење 
истог станарима за редовне потребе.

Коришћење заједничких делова зграде

Члан 15.

Заједнички делови зграде су делови који служе за 
коришћење посебних или самосталних делова зграде. 
Заједнички делови зграде сматрају се једном ствари, ако 
законом није другачије одређено. 
Над заједничким деловима зграде власници посебних 
делова зграде имају право заједничке недељиве целине, 
у складу са законом којим се уређују својинско-правни 
односи. 
О коришћењу и унапређењу заједничких делова зграде, 
као и о постављању и уградњи ствари на заједничким 
деловима зграде одлучује скупштина стамбене заје-
днице.

Члан 16.

Скупштина стамбене заједнице одређује распоред кори-
шћења заједничких просторија (перионице, сушионице, 
просторије за забаву и сл) и уређаја и стара се о њиховој 
правилној употреби. 
При коришћењу заједничких просторија и уређаја 
станари су дужни да се придржавају утврђеног редо-
сле да. 
У просторијама из става 1. овог члана забрањено је 
држати друге ствари, осим оних које су нужне за наме-
нско коришћење тих просторија. 
Након коришћења, станари су дужни да заједничку 
просторију очисте, уреде, коришћене уређаје искључе, а 
кључеве просторија предају лицу које одреду управник, 
односно професионални управник зграде. 

Члан 17.

Станари су дужни да одржавају чистоћу на улазу зграде, 
степеништима, у заједничким и помоћним просто-
ријама, самосталним деловима зграде и на земљишту 
које служи редовној употреби зграде. 
Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степе-
ништу, приступ кровној тераси, светларницима, ходни-
цима и заједничким просторијама буду слободни ради 
несметаног пролаза и да се у коришћењу истих не пона-
шају на начин који нарушава њихову функци оналност, 
чистоћу и хигијену. 
Забрањено је бацање предмета и смећа и просипање 
воде или друге течности на степеништима, у ходницима 
и другим заједничким просторијама. 
Забрањено је цртати, писати или на било који други 
начин оштећивати и прљати зидове, врата, прозоре, уре-
ђаје и друге делове зграде. 
Кућно смеће и други отпад избацују се у посуде или на 
места која су за то одређена. 
Станари су дужни да спрече претерано ширење непри-
јатних мириса и мириса од хране из посебних делова 
зграде. 
На степеништима у ходницима и другим заједничким 
пролазима не могу се остављати било какве ствари, осим 
отирача испред улаза у стан или пословну просторију. 
Изузетно од става 7. овог члана, уколико су степениште 
и ходник довољно пространи, може се држати цвеће у 
одговарајућим посудама. 

Члан 18.

У случају да се у стану или другом посебном делу згра-
де појаве извори заразе или гамад, станар је дужан да 
сузбије заразу и уништи гамад. 
Станари посебних делова зграде дужни су да учествују 
у сузбијању заразе и уништавању гамади која се поја-
вила у заједничким деловима зграде, помоћним просто-
ријама и на земљишту које служи за редовну употребу 
зграде. 
Станари морају омогућити дератизацију заједничких 
просторија у згради по налогу овлашћене установе и 
надлежне инспекције. 

Члан 19.
Улазна врата на згради морају бити закључана у 
периоду од 23.00 до 06.00 часа наредног дана лети, и 
од 22.00 до 06.00 часа наредног дана зими. 
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У остало време, улазна врата морају бити откључана, 
осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за 
позивање станара. 
Станари који даљинским управљачем отварају улазну 
капију ради уласка или изласка возила из гараже 
или дворишта, дужни су да провере да ли је капија 
закључана након уласка или изласка возила из гараже 
или дворишта. 

Члан 20.

Управник или професионални управник дужан је да на 
на улазу у згради, видном месту, истакне: ову одлуку 
или правила власника донета у складу са законом; 
време одмора; списак заједничких делова зграде, са 
на знаком њихове намене; обавештење о лицу код 
кога се налазе кључеви од заједничких просторија и 
про сторија са техничким уређајима, просторија тра-
нсформаторске станице и склоништа; обавештење о 
томе којем јавном предузећу, другом привредном су-
бјекту или предузетнику је поверено одржавање зграде; 
упутство о начину пријаве квара и оштећења на инста-
лацијама, уређајима и опреми зграде; обавештење о 
томе коме се станари могу обратити у случају квара 
ли фта, инсталација, уређаја и опреме зграде; друге 
инфо рмације и одлуке скупштине стамбене заједнице 
од значаја за станаре и успостављање реда, мира и по-
што вања одредаба закона којима се уређује становање и 
одржавање зграда и ове одлуке. 
На видном месту, на уласку у стамбену зграду, орган 
управљања зградом из става 1. овог члана може иста-
кнути списак станара по спрату и стану, који садржи 
име и презиме станара, уз писани пристанака сваког 
станара. 
Уколико се списак станара не истакне у смислу става 2. 
овог члана, орган управљања зградом из става 1. овог 
члана дужан је да на видном месту истакне обавештење 
о томе код кога се списак налази, како би био доступан 
свим станарима и надлежним органима. 
У случају промене станара, односно броја станара, 
орган управљања зградом из става 1. овог члана дужан 
је да списак ажурира. 
Власник стана, односно пословне просторије дужан је 
да органу управљања зградом пријави промену станара, 
односно броја станара, у року од осам дана од дана 
настале промене. 

Члан 21.

Забрањено је самовласно вршење поправки и радова 
на заједничким деловима зграде и уређајима у згради 
и у самосталним деловима зграде. 

Члан 22.

Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај 
за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени 
до закључавања улазних врата. 

Члан 23.

Станови морају бити обележени бројевима. 
Станари могу на вратима стана који користе ставити 
плочице са именом, презименом и занимањем. 
Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима хо-
дника, на земљишту за редовну употребу зграде, на фа-
сади и другим спољним деловима зграде, станар може 
постављати уколико обавља пословну делатност, у 
скла ду са важећим прописима. 
По престанку обављања пословне делатности или по 
исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони 
и да простор на коме су били постављени доведе у 
испра вно стање. 

Члан 24.

Улазна врата на заједничким просторијама, тавану, по-
друму, као и улазна врата која воде на равне кровове 
морају бити стално закључана. 
Отвори за убацивање огрева и других предмета морају 
бити стално затворени и у исправном стању. 
Станарима се обезбеђују кључеви од одговарајућих 
врата заједничких делова зграде и заједничких про-
сторија, које су дужни да врате када им престане сво-
јство станара, о чему се стара управник, односно профе-
сионални управник зграде. 

Члан 25.

На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ 
је дозвољен само стручним лицима ради поправки, по-
стављања антена и сличних уређаја, уклањања снега и 
леда. 

Члан 26.
Огревни материјал се може држати у подрумима 
који су намењени и за смештај огревног материјала, 
односно на местима које одреди скупштина стамбене 
заједнице. 
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Забрањено је цепање огревног материјала у стану 
или другом посебном делу зграде, заједничким и 
самосталним деловима зграде и помоћном простору, 
осим у подруму у којем је смештен огревни материјал, 
односно на местима које за ту намену одреди скупштина 
стамбене заједнице. 
Станари су дужни да одмах по уношењу огревног 
материјала у подрум или друго за то одређено место, 
очисте и уреде простор на којем је огревни материјал 
био истоварен. 

Члан 27.

Ради заштите од пожара забрањено је: 
1) држати на степеништима, у ходнику, противпо-

жарним пролазима, подрумским и таванским про сто-
ријама лако запаљиви материјал; 

2) улазити на таван или у подрум са светиљкама са 
отвореним пламеном; 

3) ложење ватре на тавану или у подруму, уколико за 
то у овим просторијама не постоје посебна ложишта; 

4) држање уља за ложење у подрумима који нису 
изграђени или адаптирани према прописима који уре-
ђују држање и смештај уља за ложење; 

5) спаљивање чађи у димњацима без присуства ди-
мни чара; 

6) затварање славина на улазном вентилу од зидних 
пожарних хидраната; 

7) преграђивање-затварање нужних пролаза. 
Држање течног гаса, течних горива и других запа-
љивих материјала на одређеним местима мора бити 
у складу са законским и другим прописима којима је 
регулисана ова област. 
Управник или професионални управник дужан је да 
на видном месту у згради истакне извод из прописа о 
заштити од пожара. 
Прозори на подрумима морају имати решетку или 
густу мрежу која спречава убацивање предмета који 
могу изазвати пожар или друга оштећења зграде, о 
чему се стара управник или професионални управник. 

Члан 28.
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл) 
морају бити чисти и исправни. 
О чистоћи и исправности спољних делова зграде старају 
се станари, односно корисници станова, пословних 
просторија и других посебних делова зграде. 

Врата, прозори, ролетне и други слични спољни делови 
зграде у приземљу морају се користити и држати тако 
да не ометају кретање пролазника. 
Забрањено је спољне делове зграде оштећивати, цртати, 
исписивати графитом, прљати или на други начин 
нарушавати њихов изглед. 

Члан 29.

За време кише, снега и других временских непогода, 
прозори на степеништу, светларницима, тавану, подруму 
и другим заједничким просторијама и заједничким 
деловима зграде морају бити затворени, о чему се стара 
управник или професионални управник. 
Орган управљања из ст. 1. овог члана дужан је да 
обезбеди чишћење снега и леда са заједничких делова 
зграде. 
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и ложа 
уклањају снег и лед, при чему морају водити рачина да 
не оштете заједничке просторије и заједничке делове 
зграде, као и да не угрожавају безбедност осталих ста-
нара и пролазника. 
Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и укла-
њање леда испред зграде. 
Орган управљања зградом је дужан да у зимском пе-
риоду обезбеди предузимање мера заштите од смрза-
вања и прскања водоводних и канализационих инста-
лација и уређаја у заједничким просторијама, а станари 
у становима и пословним просторијама. 

Члан 30.

Извођење грађевинских радова у згради и на спољним 
деловима зграде мора се вршити на начин да се не 
ремети у већој мери мир и ред у згради. 
Радови из ст. 1. овог члана могу се вршити не могу се 
изводити у време одмора само уз писану сагласност 
већине чланова скупштине стамбене заједнице или на 
основу одлуке скупштине стамбене заједнице, осим у 
случају хаварија и потребе за хитним интервенцијама. 

Коришћење земљишта за редовну употребу 
зграде

Члан 31.

Земљиште за редовну употребу зграде служи свим 
станарима. 
Земљиште за редовну употребу зграде користи се 
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на начин и за потребе утврђене одлуком скупштине 
стамбене заједнице. 
Одлуком скупштине стамбене заједнице може се 
одредити део на земљишту из става 1. овог члана 
за држање аутомобила и других моторних возила, 
при чему се мора водити рачуна да остане довољно 
простора за уобичајене потребе станара. 
О постављању, односно уградњи ствари на земљишту 
за редовну употребу зграде одлучује скупштина 
стамбене заједнице, у складу са законом. 

Члан 32.

О уређењу простора за игру и забаву деце одлучује 
скупштина стамбене заједнице. 
Уређење простора за игру и забаву деце врши се у 
складу са важећим урбанистичким планом, у сарадњи 
са организационом јединицом Општинске управе на-
длежне за послове урбанизма. 
Скупштине стамбених заједница суседних зграда 
могу споразумом уредити заједнички простор за игру 
и забаву деце, на начин утврђен ставом 2. овог члана. 

Члан 33.

Управник или професионални управник стара се о 
одржавању земљишта за редовну употребу зграде. 
На земљишту за редовну употребу зграде не сме се 
депоновати грађевински материјал, осим уколико се 
изводе грађевински радови, уз одобрење надлежног 
органа и сагласности скупштине стамбене заједнице. 
Ограде, зеленило и други елементи уређења земљишта 
за редовну употребу зграде морају се одржавати тако 
да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају кори-
шћење зграде и површина на том земљишту. 
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило 
и друге елементе уређења површине око зграде. 

Коришћење заједничких инсталација, опреме и 
уређаја

Члан 34.

Управник или професионални управник дужан је 
да обезбеди редовну контролу исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради. 
Орган управљања зградом из ст. 1. овог члана дужан 
је да на видном месту истакне упутство произвођача 
за коришћење лифта и других уређаја у згради. 

Лифт се не може користити противно својој намени 
и носивости, односно за пренос тешког грађевинског 
ма те ријала, намештаја и опреме за стан, који по својој 
тежини и димензијама нису примерени техничким ка-
ра ктеристикама лифта. 
У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, 
на свим вратима лифта орган управљања мора истаћи 
упозорење да је лифт у квару. 
Уколико у стамбеној згради или стамбеном блоку по-
стоји склониште, управник или професионални упра-
вник је дужан да на видном месту у згради истакне 
извод из прописа о цивилној заштити. 

Члан 35.

Котларницама и инсталацијама грејања у згради може 
руковати само стручно лице. 
Скупштина стамбене заједнице одређује време, одно-
сно време престанка коришћења индивидуалне или 
блоковске котларнице којом управљају станари зграде. 
Код зграда прикључених на даљинско грејање, режим 
грејања уређен је посебним градским прописом. 

Члан 36.

Поправке кварова на електричним инсталацијама и 
контролно отварање кутија са електричним уређајима 
могу обављати само стручна лица овлашћена за 
обављање тих послова. 
Забрањено је неовлашћено отварање разводне кутије 
и кутије са електричним уређајима који служе згради 
као целини или заједничким деловима зграде. 

Члан 37.
Станари су дужни да водоводне и канализационе инста-
лације држе у исправном и уредном стању. 
Забрањено је у лавабое и друге санитарне уређаје који су 
повезани на канализациону инсталацију бацати отпатке 
и друге предмете који могу загушити или оштетити 
инсталације. 

Члан 38.
Орган управљања зградом дужан је да се стара о испра-
вности и редовном сервисирању громобрана и елек-
тричних инсталација. 
Послове сервисирања и испитивања громобранских 
инста лација и отклањање недостатака, као и серви-
сирање и испитивање електричних инсталација и мера 
заштите од електричног удара, као и отклањање кварова 
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могу вршити само стручна лица, у складу са правилима 
прописаним посебним законом. 

Члан 39.

Орган управљања зградом и станари дужни су да воде 
рачуна о исправности и чувају од оштећења опре му, 
уређаје и средства за гашење пожара, као и да пре ду-
зимају друге превентивне мере прописане по себним 
законом. 

Члан 40.

Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну 
расвету. 

Радови на текућем одржавању заједничких 
делова зграде

Члан 41.

Текуће одржавање зграде је извођење радова који се 
предузимају ради спречавања оштећења која настају 
употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, 
а састоје се од прегледа, поправки и предузимање 
превентивних и заштитних мера, односно сви ра дови 
ко јима се обезбеђује одржавање зграде на задово ља-
вајућем нивоу употребљивости. 
Радови на текућем одржавању заједничких делова 
зграде обухватају нарочито: 

1) редовно сервисирање лифтова; 

2) поправке или замену аутомата за заједничко 
осветљење, прекидача, сијалица и сл; 

3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских 
постројења у згради, инсталација централног грејања 
и других инсталација и уређаја за гашење пожара у 
згради, громобранских инсталација, инсталација водо-
во да и канализације, електроинсталација, уређаја и 
опре ме за климатизацију и вентилацију и друге уређаје 
и опрему зграде. 
Радови на текућем одржавању стана или пословног 
простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена 
санитарија, радијатора и други слични радови. 
Радове на текућем одржавању заједничких делова 
зграде из става 2. овог члана могу да обављају привредна 
друштва, односно предузетници који су регистровани 
за обављање таквих делатности. 

III НАДЗОР

Члан 42.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
комунална и грађевинска инспекција.  

Члан 43.

У вршењу послова инспекцијског надзора комунални 
инспектор има овлашћење да прегледа акте, евиденције 
и другу документацију, саслуша и узима изјаве од 
одговорног лица стамбене заједнице (управника или 
професионалног управника), као и да предузима 
друге радње везане за инспекцијски надзор у циљу 
утврђивања чињеничног стања, издаје прекршајни 
налог за учињени прекршај у складу са овлашћењем 
за издавање прекршајног налога (чл.168 и чл.169. 
Закона о прекршајима), подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка за учињени прекршај. 
Против решења комуналног инспектора може се 
изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана 
од дана достављања решења. 
Општински комунални инспектор овлашћен је да 
изриче новчану казну прекршајним налогом у складу 
са законом којим се уређују прекршаји; подноси 
захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
пријаву за привредни преступ или кривично дело 
уколико оцени да постоји сумња да је повредом 
прописа учињен прекршај, привредни преступ или 
кривично дело.
Комунални инспектор издаје прекршајни налог у 
писаној форми у складу са законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две ко-
пије.Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
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ако присутно лице против кога се издаје пркршајни 
налог одбије да прими налог, комунални инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине 
изречене казне у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге 
половине изречене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, комунални 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога ако пре поступка извршња добровољно плати 
целокупан износ изречене новчане казне.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице, ако: 

1) посебне и заједничке делове зграде, земљиште 
које служи за редовну употребу зграде, инсталацију, 
уређаје и опрему зграде не користи у складу са 
одредбом чл. 5; 

2) поступају противно одредбама чл. 7; 
3) не поступа у складу са дужностима из одредаба 

чл. 10 ст. 1, тач. 1, 2, 3, 5 и 6; 
4) на тераси, лођи и балкону држи необезбеђене 

саксије са цвећем и друге предмете (чл. 11. ст. 2); 
5) држи псе, мачке и друге животиње противно 

одредби чл. 12; 
6) заједничке делове зграде користе противно 

одредби чл. 15. ст. 4; 

7) заједничке просторије у згради користе противно 
одредби чл. 16. ст. 2; 

8) не обезбеди да улаз у зграду, степеништу, 
приступ кровној тераси, светларницима, ходницима 
и заједничким просторијама буде слободан, односно 
приликом коришћења истих не поступају противно 
одредби чл. 17. ст. 2; 

9) не поступе у складу са одредбама чл. 18; 
10) поступају противно одредбама чл. 19; 
11) поступа противно одредби чл. 21; 
12) оставља отворена улазна врата на заједничким 

просторијама, тавану, подруму, као и улазна врата 
која воде на равне кровове (чл. 24. ст. 1); 

13) оставља отворене отворе за убацивање горива 
(чл. 24. ст. 2); 

14) поступа противно одредби чл. 25; 
15) огревни материјал држи противно одредби чл. 

26.ст. 1; 
16) цепање огревног материјала врши противно 

одредби чл. 26. ст. 2; 
17) поступа противно одредбама чл. 27.ст. 1. и 2; 
18) грађевинске радове у згради или на спољним 

деловима зграде врши противно одредбама чл. 30; 
19) лифт користи противно одредби чл. 34. ст. 3; 
20) неовлашћено отварају разводне кутије и кутије 

са електричним уређајима (чл. 36. ст. 2); 
21) поступају противно одредбама чл. 37; 
22) поступа противно одредби чл. 39; 
23) оштећује и уништава безбедносну расвету; 
24) поступа противно одредби чл. 41. ст. 1; 
25) оштећује и уништава безбедносну расвету (чл. 

40). 

За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се предузеће 
или друго привредно друштво, односно правни субјекат 
новчаном казном у износу од 40.000 динара, одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000 динара, а предузетник новчаном казном у износу 
од 30.000 динара. 

Члан 45.

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице, ако: 
1) на тераси, лођи и балкону држи и депонује ствари 
које нарушавају изглед зграде (чл. 11. ст. 1); 
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2) са прозора, тераса, лођа и балкона тресе тепихе, 
постељине и друге ствари; баца кућно смеће и отпаде 
свих врста (чл. 11. ст. 3); 

3) прање терасе, лођа и балкона и заливање цвећа 
врши противно одредби чл. 11. ст. 4; 

4) у заједничким просторијама држе ствари противно 
одредби чл. 16. ст. 3; 

5) након коришћења заједничке просторије не по-
ступе у складу са одредбом чл. 16. ст. 4; 

6) не одржавају чистоћу на улазу зграде, степеништима, 
у заједничким и помоћним просторијама, самосталним 
деловима зграде и на земљишту које служи редовној 
употреби зграде (чл. 17. ст. 1); 

7) бацају предмете и смеће и просипају воду и друге 
течности на степеништима, у ходницима и другим заје-
дничким просторијама (чл. 17. ст. 3); 

8) поступају противно забрани из одредбе чл. 17. ст. 4; 
9) кућно смеће и отпад избацују противно одредби 

чл. 17. ст. 5; 
10) на степеништима у ходницима и другим заједни-

чким пролазима остављају, односно држе ствари проти-
вно одредбама чл. 17. ст. 7. и 8; 

11) не пријави промену станара, односно броја 
станара у складу са одредбом чл. 20. ст. 5; 

12) плочице на вратима стана, натписе и рекламе 
на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за 
редовну употребу зграде, на фасади и другим спољним 
деловима зграде ставља противно одредбама чл. 23. ст. 
2. и 3; 

13) ако натписе и рекламе не уклони у складу са 
одредбом чл. 23. ст. 4; 

14) ако не врати кључеве од одговарајућих врата 
заједничких делова зграде и заједничких просторија у 
случају из одредбе чл. 24. ст. 3; 

15) не очисти и не уреди простор након уношења 
огревног материјала (чл. 26. ст. 3); 

16) поступају противно одредбама чл. 28; 
17) не уклања снег и лед у смислу одредбе чл. 29. ст. 

3 и 4; 
18) не обезбеди предузимање мера заштите од смрза-

вања и прскања водоводних и канализационих инста-
лација и уређаја у заједничким просторијама (чл. 29. ст. 
5); 

19) депонују грађевински материјал противно 
одредби чл. 33. ст. 2; 

20) поступају противно одредби чл. 33. ст. 3; 
21) уништавају и оштећују ограду, зеленило и друге 

елементе уређења површине око зграде (чл. 33. ст. 4). 
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се предузеће 
или друго привредно друштво, односно правни су-
бјекат новчаном казном у износу од 30.000 динара, 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
у износу од 5.000 динара, а предузетник новчаном 
казном у износу од 20.000 динара. 

Члан 46.

Новчаном казном у износу од 40.000 динара казниће 
се за прекршај привредно друштво, ако: 

1) привредну делатност обавља противно одредбама 
чл. 13. ст. 1, 2. и 3; 

2) угоститељску делатност обавља противно одредби 
чл. 13. ст. 4; 

3) земљиште које служи редовној употреби зграде 
користи за довоз робе и обављање других послова у вези 
са привредном, односно угоститељском делатношћу 
противно одредби чл. 14. 
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000 динара, а предузетник новчаном казном у 
износу од 25.000 динара. 

Члан 47.

Новчаном казном у износу од 8.000 динара казниће се 
за прекршај управник или професионални управник, 
ако: 

1) не истакне одлуку скупштине стамбене заједнице 
у складу са одредбом чл. 8. ст. 2; 

2) не поступи у складу са одредбом чл. 20. ст. 1; 
3) не истакне обавештење о томе код кога се списак 

станара налази (чл. 20. ст. 3); 
4) не ажурира списак станара (чл. 20. ст. 4); 
5) не обезбеди осветљење улазног ходника и сте-

пеништа у складу са одредбом чл. 22; 
6) не обезбеди враћање кључева од одговарајућих 

врата заједничких делова зграде и заједничких про-
сторија у случају из одредбе чл. 24. ст. 3; 

7) не истакне на видном месту у у згради истакне 
извод из прописа о заштити од пожара (чл. 27. ст. 3); 

8) не обезбеди да прозори на подрумима имати ре-
шетку или густу мрежу која спречава убацивање пре-
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дмета који могу изазвати пожар или друга оштећења 
зграде (чл. 27. ст. 4); 

9) поступа противно одредби чл. 29. ст. 1. и 2; 
10) не обезбеди предузимање мера заштите од смрза-

вања и прскања водоводних и канализационих инста-
лација и уређаја у заједничким просторијама (чл. 29. ст. 
5); 

11) не обезбеди редовну контролу исправности ли-
фта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у 
згради (чл. 34. ст. 1); 

12) на видном месту не истакне упутство произвођача 
за коришћење лифта и других уређаја у згради (чл. 34. 
ст. 2); 

13) у случају квара, лифта, на свим вратима лифта 
не истакне упозорење да је лифт у квару (чл. 34. ст. 4); 

14) поступа противно одредби чл. 38. ст. 1; 
15) поступа противно одредби чл. 39; 
16) на видном месту у згради не истакне извод из 

прописа о цивилној заштити (чл. 34. ст. 5); 
17) не стара се о исправности и редовном серви-

сирању и електричних инсталација (чл. 38. ст. 1); 
18) не поступа у складу са одредбом чл. 39. 

Члан 48.

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за пре-
кршај физичко лице, ако: 

1) власник посебног дела зграде не обезбеди приступ 
самосталном делу зграде лицима која у складу са по се-
бним прописима редовно одржавају и контролишу фу-
нкционалност мреже, односно трансформаторске ста-
нице, инсталације и опреме, као и склоништа уколико се 
налазе у згради (чл. 10. ст. 1. тач. 7); 

2) власник посебног дела зграде не учествује у 
трошковима одржавања заједничких делова зграде и 
земљишта за редовну употребу зграде и управљања 
зградом (чл. 10. ст. 1. тач. 4); 

3) управник не врши попис посебних, заједничких и 
самосталних делова и њихово означавање; 

4) управник не успоставља и не води евиденцију о 
власницима посебних и самосталних делова и лицима 
којима су заједнички или посебни делови зграде издати у 
закуп, односно на коришћење по другом основу, у складу 
са законом; 

5) управник не извршава одлуке скупштине стамбене 
заједнице; 

6) професионални управник се не стара о одржавању 
земљишта које служи за редовну употребу зграде; 

7) професионални управник не прима пријаве кварова 
и других проблема (непоштовање кућног реда, бука и 
други штетни утицаји у згради, у складу са законом; 

8) професионални управник на основу примљених 
пријава не обавештава надлежне органе о томе, односно 
не захтева предузимање одговарајућих мера од надлежног 
органа; 

9) професионални управник не евидентира сваку 
примљену пријаву са подацима о проблему и времену 
пријема, као и са другим подацима ако су познати. 

V  ПРеЛаЗНе И ЗаВРшНе ОДРеДБе

Члан 49.

Кућни ред прописан правилима власника посебних 
делова у стамбеној заједници не може бити у супро-
тности са општим правилима кућног реда прописаним 
овом одлуком. 

Члан 50.

На питања која нису уређена овом Oдлуком непо-
средно се примењују одредбе закона којима се регу-
лише област становања. 

Члан 51.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-281 

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

485.
На основу Закона о добробити животиња ("Сл.
гл. РС", бр.41/2009), Закона о сточарству ("Сл. гл. 
РС", бр. 4172009, 93/2012), Правилника о условима 
и начину гајења и селидбе пчела ("Сл. гл. РС", 
бр.73/2010), Правилника о начину држања паса који 
могу представљати опасност по околину ("Сл. гл. РС", 
бр.23/2012), Закона о кретању уз помоћ пса водича 
("Сл. гл. РС", бр.29/2015), Закона о прекршајима ("Сл. 
гласник РС" бр.65/2013, 13/2016, 98/2016), Статута 
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Општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца" бр. 
16/08, 21/08, 09/09 и 04/10), Скупштина општина 
Лебане, на својој седници одржаној дана 15.08.2018 
године, донела је:

ОДЛУКА

О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И 
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Oдлуком ближе се уређује начин држања и за-
штита домаћих животиња и кућних љубимаца, место и 
начин извођења кућних љубимаца на јавне површине,  
као и држање пчела, голубова, кунића, украсних птица 
и егзотичних животиња као кућних љубимаца  на 
територији општине Лебане.

Члан 2.

Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају 
се животиње које је човек одомаћио и чији опстанак 
зависи од непосредне бриге човека, и то:

1. Пси и мачке;
2. Живина;
3. Копитари и папкари;
4. Кунићи;
5. Голубови.

Домаће животиње из става 1 овог члана, у складу са 
одредбама ове одлуке могу се држати:

- Пси и мачке у стану у стамбеној згради, дворишту 
стамбене зграде, породичној кући, дворишту породичне 
куће, дворишту са већим бројем породичних кућа, као 
и у пословном објекту и дворишту пословног објекта;

- Живина у дворишту породичне куће, заједничком 
дворишту са већим бројем породичних кућа;

- Копитари и папкари у дворишту породичне куће;
- Кунићи у дворишту породичне куће, заједничком 

дворишту са већим бројем породичних кућа;
- Голубови у стамбеној згради, дворишту стамбене 

зграде, породичној кући, дворишту породичне куће, 
заједничком дворишту са већим бројем породичних 
кућа;

- Пчеле у дворишту породичне куће.

Члан 3.

Кућни љубимци у смислу ове одлуке су животиње које 
се држе ради дружења и то: пси, мачке и неке врсте 
домаћих животиња, украсне птице, неке врсте егзо-
тичних и дивљих животиња, мали глодари, тера ри-
јумске и акваријумске животиње. 
Кућни љубимци из става 1. овог члана, у складу са 
одредбама ове одлуке могу се држати:

- Пси и мачке, сходно алинеји 1. става 2. члана 2. ове 
одлуке;

- Украсне птице, у стану у стамбеној згради, дво-
ришту стамбене зграде, породичној кући, дворишту по-
родичне куће, заједничком дворишту са већим бројем 
породичних кућа;

- Неке врсте егзотичних и дивљих животиња, у про-
стору који се одређује у складу са посебним прописима;

- Мали глодари, тераријумске и акваријумске живо-
тиње, у стану у стамбеној згради и у породичној кући.

Члан 4.

Двориште у смислу одредбе ове одлукe је ограђен про-
стор који припада стамбеној згради, односно породичној 
кући или пословном објекту.
Двориште из члана 1. Овог члана које се налази уз 
површину јавне намене и површину у јавном ко ри-
шћенју, а у коме се држи домаћа животиња и ку ћни 
љубимац (у даљем тексту: животиња), мора бити огра-
ђена.

Члан 5.

Држалац домаће животиње, односно кућног љубимца, 
у смислу ове одлуке је свако правно или физичко ливце 
које је као власник, односно држалац (у даљем тексту: 
држалац животиње) одговорно за живот, заштиту здра-
вља и добробит животиње.
Држалац животиње не може бити лице млађе од 18 
година.

Члан 6.
Држалац животиње, обавезан је да држи животињу 
на начин којим не угрожава њихову добробит, и да јој 
обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну 
исхрану, одговарајуће хигијенско-санитарне услове 
простора у ком борави и здравствену заштиту у складу 
са посебним потребама (Закон о добробити животиња и 
Закон о ветеринарству).
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Држалац животиње, дужан је да правилним држањем 
и другим мерама и средствима спречи да животиња 
узнемирава и угрожава људе и околину.

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Члан 7.

На територији месне заједнице Лебане не могу се 
држати, копитари, папкари, кунићи и живина.
У месним заједницама на територији општине Лебане - 
на сеоском подручју, могу се држати домаће животиње 
(живина, копитари, папкари, кунићи и пчеле), у складу 
са посебним прописима и овом одлуком.
Кунићи који се држе као украсне животиње могу се 
држа ти и на територији месне заједнице Лебане.
Забрањено је напасање стоке на кеју и уређеним зеле-
ним површинама.
Објекат за држање домаћих животиња (копитара, па-
пкара, живине), не може бити прикључен на јавну кана-
лизациону и водоводну мрежу.
Објекти у којима се држе животиње морају бити уређени 
и опремљени на начин којим се обезбеђује задово-
љавање биолошких потреба животиња у зависности од 
врсте и категорије животиња.

1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 8.

У стану, у стамбеној згради и у породичној кући могу се 
држати пси и мачке у броју и на начин који не угрожава 
њихову добробит, не узнемирава и не угрожава треће 
лице, у складу са посебним прописима.

Члан 9.

Забрањено је држање паса и мачака у заједничким про-
сторијама и заједничким деловима стамбене зграде 
(тераси, тавану, степеништу, ходнику, подруму, гаражи 
и др.).
Приликом коришћења степеништа стамбене зграде, 
пас мора бити на поводцу под непосредном контролом 
држаоца.

Члан 10.

У дворишту стамбене зграде, дворишту породичне 
куће и у дворишту са већим бројем породичних кућа, 
могу се држати пси.

Пси се могу држати у дворишту стамбене зграде и у 
дворишту са већим бројем породичних кућа у посебно 
ограђеном простору (у даљем тексту: бокс), на начин да 
се не узнемиравају и не угрожавају остали корисници 
дворишта, у складу са посебним прописима.

Члан 11.
У дворишту породичне куће, пас се не мора држати 
у посебно ограђеном простору и не мора бити везан, 
под условом да не може да напусти двориште, нити 
да угрози пролазнике.

Члан 12.
У дворишту пословног простора пас мора бити у бо ксу, 
осим ван радног времена, у циљу обезбеђења објекта.

Члан 13.
Уколико се пас држи везан на ланцу са водилицом, исти 
мора бити довољне дужине 3 (три) метра, која ће му 
омогућити несметано кретање. 
Власник односно држалац пса не сме држати пса стално 
везаног на ланцу или на други сличан начин, осим ако 
пса држи на начин из става 1. овог члана.
Псу који је везан на начин из става 1. овог члана, не сме 
се стављати затезна огрлица (давилица).
Уколико се пси држе у боксу, држалац је у обавези да 
у оквиру бокса обезбеди адекватну кућицу примерену 
величини и броју паса.

Члан 14.
Улазна капија дворишта станбене зграде, дворишта 
породичне куће, дворишта са већим бројем породичних 
кућа и дворишта објекта пословне намене у коме се 
држи пас, мора бити видно означена таблом са цртежом 
и натписом који указује на присуство пса.
На улазној капији дворишта из става 1. овог члана у коме 
се држи опасан пас, мора да буде видљиво истакнуто 
упозорење у складу са посебним прописом.

Члан 15.
Држалац пса обавезан је да трајно обележи свог пса, 
у складу са посебним прописом којим се уређује оба-
веза и начин обележавања пса.
Пси који се држе као кућни љубимци, а који могу 
представљати опасност за околину, морају се држати 
на прописан начин.
Министар прописује начин држања пса из става 2. овог 
члана.
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Држалац "опасних паса", поред обавеза из става 1. овог 
члана, дужан је да заједно са псом прође обуку, уз про веру 
степена социјализације, у складу са посебним прописом. 
Под опасним псом се, у складу са Правилником о 
начину држања паса који могу представљати опасност 
по околину ("Службени гласник РС" бр. 65/10) сматра 
било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која 
је без очигледног повода напала човека или другог пса 
и нанела му телесне повреде или смрт, јединка која је 
узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у 
организованој борби са другим псом, јединка намењена 
за чување имовине или као телесни чувар, расе пит 
бул теријер или мешанац те расе, који не потиче из 
контролисаног узгоја, као и расе бул теријер, стафорд 
теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер 
или мешанац тих раса.

Члан 16.

Држалац кућних љубимаца, дужан је да спречи рађање 
нежељених кућних љубимаца, и то онемогућавањем 
контакта мужјака и женке и применом контрацепције, 
кастрације мужјака и стерилизације женке.
Држалац кућних љубимаца дужан је да промену 
броја животиња пријави ветеринарској станици или 
амбуланти, најкасније 7 дана од дана промене броја 
животиња (угинуће, рађање нових паса, мачака).

2. ЖИВИНА

Члан 17.

На подручју села из става 2. члана 7. ове одлке, живина 
се може држати у двориштима наведеним у алинеји 2. 
став 2. члан 2. ове одлуке, у посебном објекту, ограђеном 
простору или кавезу, који испуњава услове добробити 
истих у погледу простора, просторија и опреме у складу 
са посебним прописима.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез за држање 
живине из става 1 овог члана, морају бити удаљени 
најмање 10м од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели и најмање 5м од границе 
припадајуће грађевинске парцеле.
Живина се може држати на начин да се не узнемиравају 
трећа лица и да се обезбеди жаштита животне средине, 
у складу са посебним прописима.
Објекти за држање пернате живине израђују се од ма-
теријала који обезбеђује одржавање одговарајућих хи-

гијенских услова и морају имати одговарајућу венти-
лацију.
Перната живина се може држати у ограђеном простору, 
али на начин који омогућава хигијенско одржавање. 

3.КОПИТАРИ И ПАПКАРИ

Члан 18.

Копитари у смислу ове одлуке су: коњи, магарци, мазге, 
муле; а папкари: говеда, овце, козе и свиње.
На подручју села из става 2. члан 7. ове одлуке, копитари 
и папкари се могу држати у дворишту породичне куће, 
у посебним објектима (затвореним или отвореним), 
који испуњава услове за њихову добробит у погледу 
простора, просторија и опреме у складу са посебним 
прописима.
Број јединки, који могу да се држе у објектима из става 
2. овог члана, зависи од врсте животиња, у складу са 
посебним прописима.
Копитари и папкари се могу држати на начин да се не 
узнемиравају трећа лица и да се обезбеди жаштита жи-
вотне средине, у складу са посебним прописима.
Објекти из става 2. овог члана, морају бити удаљени 
најмање 10м од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели, односно 5м од границе 
припадајуће грађевинске парцеле.
Објекти у којима се држе копитари и папкари (у даљем 
тексту: стаје) су стални објекти, изграђени од чврстог 
материјала, са подовима од непропустивог материјала и 
са нагибом према каналу за одвођење нечистоће у при-
хватни базен или ђубриште.
Стаје морају бити осветљене дневном и вештачком 
светлошћу и имати одговарајућу вентилацију, са врати-
ма према ђубришту.
У летњим месецима, копитари и папкари се могу држати 
и под надстрешницом, с тим да се обезбеди одвођење 
нечистоће у прихватни базен, односно ђубриште.
Прихватни базен или ђубриште морају се редовно 
чистити и морају бити изграђени тако да не постоји 
могућност отицања осоке и загађења околине.

4. КУНИЋИ

Члан 19.
На подручју села из става 2. члана 7. ове одлуке, кунићи 
се могу држати у двориштима из алинеје 4. став 2. члана 
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2. ове одлуке, у посебном објекту, ограђеном простору 
или кавезу, који испуњава услове за њихову добробит 
у погледу простора, просторија и опреме, у складу са 
посебним прописима.
Посебан објеката, ограђен простор или кавез за држање 
кунића, мора бити удаљен најмање 10м од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели 
и најмање 5м од границе припадајуће грађевинске 
парцеле.
Кунићи се могу држати на начин да се не узнемиравају 
трећа лица и да се обезбеди заштита животне средине, у 
складу са посебним прописима. 
Кунићи који се држе као украсне животиње могу се 
држати на подручју општине Лебане обухваћеним 
урбанистичким планом и то у стану, кући, дворишту 
породичне куће у броју и на начин који не угрожава 
њихову добробит, не узнемирава и не угрожава трећа 
лица, у складу са посебним прописима. 

5. ГОЛУБОВИ

Члан 21.
Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају голубови 
писмоноше, голубови високолетачи и украсни голу-
бови.

Члан 22.
Голубови се морају држати у посебном објекту, огра-
ђеном простору или кавезу, који испуњава услове у 
погледу њихове добробити, у складу са посебним про-
писима.

Члан 23.
Голубови се могу држати на крову или тавану у 
стамбеној згради, у посебно ограђеном простору или 
кавезу, уз претходно прибављену сагласност већине 
власника, односно корисника станова.
Голубови се могу држати на тавану или тераси у 
породичној кући, у посебно ограђеном простору.
Голубови се могу држати и у дворишту породичне 
куће, у посебно изграђеном објекту, под условом да се 
не узнемиравају суседи и не загађује околина, и да су 
удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног 
или пословног објекта на суседној парцели.
Глобуви се могу држати на начин да се не узне ми-
равају трећа лица и да се обезбеди заштита животне 
средине, у складу са посебним прописима.

6. ПЧЕЛЕ

Члан 20.

На територији општине Лебане пчеле се могу држати 
у дворишту породичне куће. Забрањено је постављање 
пчелињака у густо насељеним местима.
Стационирани пчелињаци се могу држати у складу са 
посебним прописом којим се уређују услови и начин 
гајења пчела.
Гајење пчела може се вршити у стационираном пче-
лињаку под условом да:
1) Је постављен на удаљености која мора бити на-
јмање:

- 500 метара од произвођачких и прерађивачких 
погона, који врше прераду пољопривредних производа, 
односно 100 метара од осталих погона;

- 100 метара од предшколке и школске установе, 
игралишта и других спортских терена за децу и одрасле;

- 20 метара од од објекта за боравак људи или гајење 
животиња; 

- У односу на пут, улицу или пешачку стазу, пчелињак 
мора бити удаљен најмање 15 метара;

- Пчелињак мора бити удаљен најмање 10 метара од 
регулационе линије – међе.

- 500 метара од суседног пчелињака који има најмање 
21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака 
који има до 20 кошница, а који се налазе ван насељеног 
места;

- 300 метара, као и бочно 150 метара од суседног 
пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских, 
воћарских и индустријских медоносних култура, који 
се налазе ван насељеног места;

- 50 метара од првог суседног пчелињака, који се 
налази у насељеном месту.

2) Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду 
директно окренута према:

- Вратима и прозорима стамбених и пословних згра-
да, предшколских и школских установа, стаја за сто ку и 
категорисаних путева;

- Међи суседног имања, ако је пчелињак на уда ље-
ности мањој од пет метара од међе;

- Пчелар има писмену сагласност власника – 
корисника земљишта за постављање пчелињака у 
случају да пчелињак није постављен на земљишту које 
је у својини пчелара.
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У случају да се услови о удаљености пчелињака не 
могу испунити, држалац пчела је дужан да постави 
ограду висине најмање 2,2 метра, од материјала који 
је непролазан за пчеле (жива ограда, даска, опека и 
сл.).
Изузетно од одредбе тачке 1. подтачке 3.,6. и 8. овог 
члана удаљеност од суседног пчелињака, може бити и 
мања ако се пчелари суседних пчелињака или власници 
објеката за боравак људи или гајење животиња о томе 
писмено сагласе.
Стационирани пчелињак се може поставити у зашти-
ћеном подручју под условима које одреди управљач 
заштићеног подручја, у складу са законом којим се 
уређује заштита природе.   
Забрањено је држање пчела у стамбеним објектима.
Ван насељеног места пчелињаци се могу држати на 
слободним површинама или на имањима познатих вла-
сника, ако:

• Постоји сагласност власника земљишта;
• Пчелињак буде ограђен, како би се спречио при-

ступ неовлашћених лица или стоке и
• Име, презиме и адреса држаоца пчела, буду иста-

кнути на видном месту.
Гајење пчела може се вршити у селећем пчелињаку 
ако су испуњени одређени услови.
Потребно је да повереник пашног реда, у складу са 
капацитетом пчелиње паше, пре довожења пчелињака 
договори његов смештај с власником, односно кори-
сником земљишта у случају да се пчелињак не поставља 
на земљишту које је у својини пчелара.
Држалац пчела је дужан да о месту пресељења пче-
лињака обавести надлежни орган управе оне општи не 
на чијој се територији налази то место, најкасније 48 
сати пре пресељења пчела. 
Селећи пчелињак од суседног селећег пчелињака мора 
бити удаљен најмање 200 метара ваздушне линије, 
односно најмање 500 метара од стационираног пчелиња-
ка, а удаљеност може бити и мања уколико постоји 
писмена сагласност пчелара суседних пчелињака.
Удаљеност покретних пчелињака од јавних путева може 
бити најмање 30 метра, а од пољских 15 метара.
Удаљеност од стамбених објеката, викендица, објеката 
за држање стоке и извора воде мора бити 20 метара.
Од аутобуских стајалишта, мотела, ресторана поред 
пута, бензинских пумпи и других места јавних оку-

пљања, удаљеност пчелињака мора бити 50 метара.
На возилу, приколици или некој од кошница, морају 
бити на видном месту истакнути: име, презиме и 
адреса држаоца пчела.
Пчелари који држе пчеле на територији општине 
Лебане, морају пријавити локацију, врсту кошница, 
бројно стање пчелињих друштава, разлоге због којих 
је дошло до смањења бројности пчелињих друштава 
и друге битне промене за пчеларе, најкасније до 30. 
априла сваке године, општинском органу управе 
надлежном за послове пољопривреде.

ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Члан 24.

Кућни љубимци у смислу ове одлуке су: пси и мачке, 
украсне птице, неке врсте егзотичних, дивљих жи-
вотиња, мали глодари, тераријумске, акваријумске и 
друге животње, које се држе ради дружења.

1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 25.

Пси и мачке, као кућни љубимци, држе се на начин 
прописан одредбама члана 7. до 16. ове одлуке.

а) Извођење паса и мачака на површине јавне 
намене и површине у јавном коришћењу

Члан 26.

Површина јавне намене и површине у јавном коришћењу 
(у даљем тексту: јавне површине), у смислу одредаба 
ове одлуке су: јавне саобраћајне површине, јавне зелене 
површине, површине око објеката јавне намене и неи-
зграђено грађевинско земљиште намењено за уре ђење 
или изградњу објеката јавне намене или јавних површи-
на и површине које планским документом нису одређене 
као површине јавне намене, а доступне су већем броју 
грађана, као што су изграђене и уређене саобраћајнице 
и зелене површине између зграда, унутар отворених 
тржних центара и сл.

Члан 27.

На јавне површине могу се изводити пси и мачке које 
су вакцинисане против заразне болест беснило и тра-
јно обележени. 
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Пси који спадају у групу "опасних паса" морају имати 
и потврду о степену социјализације, издату у складу 
са посебним прописима.
Држалац пса или мачке, који привремено борави на 
територији општине Лебане, приликом извођења на 
јавну површину, у обавези је да код себе има пасош, 
односно други одговарајући документ, као доказ о 
извршеној вакцинацији против беснила и обележавању.

Члан 28.

Држалац, као и лице које изводи пса на јавну површину, 
дужан је да пса изводи на поводнику.
"Опасног пса" на јавну површину може изводити само 
пунолетно лице и то на поводнику и са заштитном 
корпом на њушци.
Држалац, као и лице које изводи пса, сноси пуну одго-
ворност за његово понашање на јавној површини.
ако пса изводи лице млађе од 18 година, одговорност за 
понашање пса сноси држалац пса, у сладу са посебним 
прописом.

Члан 28.а

Држалац опасног пса који је регистрован у Центраној 
бази података о псима коју води министарство надлежно 
за послове министарства, а који нема пребивалиште 
на територији општине Лебане, може изводити псе на 
јавне површине по претходно прибављеној сагласности 
организационе јединице општинске управе надлежне за 
комуналне послове.
У поступку издавања сагласности, опасан пас се упу-
ћује код овлашћене ветеринарске организације ради 
обављања прегледа и провере да ли је пас вакцинисан и 
трајно обележен, а све о трошку власника.
Након добијања извештаја ветеринарске организације 
о здравственом стању опасног пса, организациона 
јединица из става 1. овог члана доноси одговарајући акт.
акт о давању сагласности да се опасан пас изводи на 
јавне површине , издаје се на период од 15 дана.
Изузетно од става 1. Овог члана, прибављање сагла-
сности за извођење на јавне површине није потребно 
за псе који су учесници међународних и националних 
изложби у организацији Кинолошког савеза Србије, за 
период трајања изложбе, дан пре и дан после изложбе, 
али је поттебно да власници, поред потврде за пса, са 
собом носе и важећу пријаву за учешће на изложби.

Члан 29.

Пас се може пуштати са поводника да се слободно 
креће само у парку и на другој јавној зеленој површи-
ни и то:

• У времену од 22.00 часа до 09.00 часова следећег 
дана, у периоду летњег рачунања времена, односно, у 
времену од 20.00 часова до 10.00 часове следећег дана, 
у периоду зимског рачунања времена.

• У непосредној близини школа, временски период 
из алинеје 1. став 1. овог члана, ограничава се до 07.00 
часова следећег дана, без обзира на период рачунања 
времена, осим за време распуста и нерадних дана.
Забрањено је пуштати пса са поводника да се слободно 
креће у делу парка и друге јавне зелене површине, у 
којем се налази дечје игралиште, као и у делу под цве-
тним засадом.
Ограничења из става 1. и 2. овог члана не односе се на 
службене псе у току полицијске акције, под контролом 
водича.

Члан 30.

Забрањено је уводити псе и мачке у:
1. Објекте које користе органи државне управе и 

ло калне самоуправе;
2. Објекте и просторије за здравствену заштиту 

гра ђана;
3. Објекте и просторије у којима се обавља ва спи-

тно-образовна делатност и обезбеђује смештај, бо-
равак и исхрана деце и ученика;

4. Објекте за производњу, контролу и промет ле-
ко ва;

5. Објекте за производњу, смештај и промет жи-
вотних намирница;

6. Објекте културе;
7. Спортске објекте (отворене и затворене);
8. Верске објекте.

Забрањено је уводити животиње и у остале објекте јавне 
намене, уколико је истакнута забрана у виду налепнице 
са прецртаним псом/мачком.
Увођење паса и мачака у средства јавног саобраћаја, 
јавна купалишта, гробља и пијаце, регулисано је по-
себним одлукама локалне самоуправе. 
У објекте из тачке 3., 6. и 7., става 1. овог члана, могу 
се уводити пси и мачке, у случајевима када се у њима 
организују манифестације које подразумевају учешће 
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или присуство паса или мачака и то уз сагласност 
орга низатора, манифестације и власника, односно 
ко ри сника објекта.
Ограничења из овог члана не односе се на службене 
псе у току полицијске акције, под контролом водича, 
као и на посебно обучене псе у пратњи лица са по-
себним потребама.
Забрањено је шишање паса у парковима и на другим 
јавним површинама.
Власници, односно корисници осталих објеката у 
ја вном коришћењу, истичу на видном месту обаве-
штење о слободном увођењу (pet friendly објекти), 
одно сно забрани увођења паса и мачака у објекат.
Пси водичи који служе као помоћ особама са инва-
лидитетом могу се уводити у јавни превоз, објекте и 
површине јавне употребе и радни простор (у складу са 
посебним прописима – Закон о кретању уз помоћ пса 
водича).

Члан 31.

Уколико пас или мачка, приликом извођења, на било 
који начин испрља заједничке просторије и заједничке 
делове стамбене зграде из става 1. члан 9. ове одлуке, 
двориште стамбене зграде или јавну површину, 
држалац, као и лице које изводи пса или мачку, обавезно 
је да испрљану површину без одлагања очисти, а по 
потреби и дезинфикује.

Члан 32.

У случају губитка пса или мачке, држалац је у складу 
са посебним прописом дужан да без одлагања, а 
најкасније у року од три дана, од дана губитка, пријави 
нестанак субјекту из члана 40 ове одлуке (Зоохигијена, 
инфо служба, Прихватилиште), а до изградње Прихва-
тилишта, оснивања службе Зоохигијене и инфо службе, 
некој од ветеринарских станица или амбуланти на 
територији општине Лебане.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи: време и 
место губитка животиње (пса или мачке), расу, физички 
опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о 
извршеној вакцинацији против беснила и обележавању 
пса или мачке.
ако власник не поступи у складу са ставом 1. овог 
члана, сматра се да је животињу напустио.

Члан 33.

У случају да пас или мачлка приликом извођења на 
јавну површину озледи неко лице, држалац или лице 
које их изводи, дужан је да одмах обавести надлежну 
ветеринарску инспекцију??? и да даље поступи по 
мерама које инспекција наложи, у складу са посебним 
прописима. 

2. УКРАСНЕ ПТИЦЕ

Члан 34.

Украсна птица се може држати у кавезу у стану, у 
стамбеној згради, у броју и на начин који не угрожава 
њихову добробит, у складу са посебним прописима.
Украсне птице се могу држати на начин да се не узне-
миравају трећа лица, у складу са посебним пропи сима.
Забрањено је држати украсне птице у заједничким 
просторијама и заједничким деловима стамбене зграде 
из става 1 члана 9 ове одлуке.

Члан 35.

Украсна птица се може држати у посебном објекту 
или кавезу у дворишту породичне куће, у броју и на 
начин који не угрожава њихову добробит, у складу са 
посебним прописима.
Украсне птице могу се држати на начин да се не узне-
миравају трећа лица, у складу са посебним про пи си-
ма.

3. ЕГЗОТИЧНЕ И ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ КАО 
КУЋНИ ЉУБИМЦИ

Члан 36.

егзотичне и дивље животиње се могу држати као кућни 
љубимци, на основу решења о одобрењу држања, које 
доноси надлежни орган, у складу са законом којим се 
уређује добробит животиња и прописима о заштити 
природе.

Члан 37.

егзотичне и дивље животиње, као кућни љубимци, 
могу се држати у стану у стамбеној згради, у броју и 
на начин који је прилагођен врсти и условима њиховог 
природног станишта.
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У дворишту породичне куће, егзотичне и дивље жи-
вотиње се могу држати искључиво у засебним обје-
кти ма, изграђеним од чврстог материјала, у броју и на 
начин који је прилагођен врсти и условима њиховог 
природног станишта.
егзотичне животиње се могу држати на начин да се не 
узнемиравају трећа лица, у складу са посебним про пи-
сима.
Забрањено је држати егзотичне и дивље животиње, као 
кућне љубимце у дворишту стамбене зграде , као и у 
заједничком дворишту са већим бројем породичних ку-
ћа.

Члан 38.

Забрањено је изводити на јавне површине и ван про-
стора у ком бораве егзотичне и дивље животиње, које 
се држе као кућни љубимци, осим приликом про мене 
места бравка и одвођења код ветеринара, и то у одго-
варајућим транспортерима, прилагођеним врсти и ве ли-
чини животиње.

4. МАЛИ ГЛОДАРИ, ТЕРАРИЈУМСКЕ И 
АКВАРИЈУМСКЕ ЖИВОТИЊЕ

Члан 39.

Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, 
као кућни љубимци, се могу држати у стану и стамбеној 
згради, у породичној кући и пословном објекту на 
начин који не угрожава њихову добробит, у складу са 
посебним прописом.
Животиње из става 1. овог члана морају се држати на 
начин који онемогућава да напусте простор у коме се 
налазе и тиме угрозе околину.

НАДЗОР

Члан 40.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши органи-
зациона јединица локалне самоуправе надлежна за ко-
муналне послове.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке вр-
ши општинска комунална инспекција у складу са на-
длежностима утврђеним посебним прописима општи-
не, ако поједини послови тог надзора нису по се бним 
прописом стављени у надлежност другог органа.  

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Новчаном казном од  10.000,00 динара, казниће се за 
прекршај физичко лице ако:

1. Држи животињу противно ставу 1. члана 7 ове 
одлуке;

2. Држи животињу на начин да узнемирава или 
угрожава треће лице (члан 8, 17, 18, 19, 20, 23).

3. Поступа супротно забрани из става 1 и 2 и 
супротно одредбама става 3 члана 9 ове одлуке;

4. Не држи пса у складу са одредбом из става 2 
члана 10 ове одлуке;

5. У оквиру бокса не обезбеди адекватну кућицу 
за пса и ако она није постављена на прописаном 
растојању, у складу са ставом 3 и 4 члана 13 ове 
одлуке;

6. Поступа супротно одредбама члана 14 и 16 ове 
одлуке;

7. Држи живину противно одредбама Члана 17. ове 
оклуке;

8. Држи копитаре и папаре противно одредбама 
става 2., 4., и 5. члана 18. ове одредбе;

9. Држи куниће противно одредбама члана 19 ове 
одлуке; ???

10. Држи пчеле противно одредбама става 2 члана 
20 ове одлуке;

11. Не држи голубове у посебном објекту, 
ограђеном простору или кавезу (члан 22.);

12. Држи голубове противно одредбама члана 23 
ове одлуке;

13. Поступа супротно забрани из става 2 члана 24 
ове одлуке;

14. Поступа супротно одредбама става 2, 3 и 4 
члана 27 ове одлуке;

15. Поступа супротно одредбама става 1, 2,3 и 4 
члана 28 ове одлуке;

16. Пушта пса са поводника да се слободно креће 
на јавној површини супротно одредбама става 1 и 2 
члана 29 ове одлуке;

17. Поступа супротно забрани из става 1., 2. и 6. 
члана 30. ове одлуке;

18. Испрљану површину не очисти без одлагања 
(став 1. члан 31.);
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19. Поступа супротно одредбама става 2. и 3. члана 
34. ове одлуке;

20. Поступа супротно одредбама става 2. и 3. члана 
35. ове одлуке;

21. Држи егзотичне и дивље животиње у стану 
или стамбеној згради које узнемиравају и угрожавају 
друге власнике или кориснике станова (став 3. члана 
37.);

22. Поступа супротно забрани из става 4. члана 37. 
ове одлуке;

23. Поступа супротно забрани из члана 38. ове 
одлуке;

24. Држи животињу на начин који омогућава да 
напусти простор (став 2. члан 39.);

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, казниће 
се правно лице за прекршај из става 1 тачка 1., 6. и 13. 
овог члана, као и уклолико поступа супротно одредби 
члана 12. ове одлуке. 
За прекршај из става 2 овог члана, казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу, новчаном казном од  
30.000,00 динара.
За рекршај из сатава 2 овог чалана, казниће се пре ду-
зетник, новчаном казном  20.000,00  динара.

Члан 42.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, ка-
зниће се за прекршај јавно комунално предузеће, 
одно  сно привредно друштво, ако:

1. На јавној зеленој површини не постави видне 
ознаке на којима је назначено у ком временском периоду 
је дозвољено слободно ктетање паса.

Члан 43.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, казниће 
се физичко лице за прекршаје из члана 41. став 1. тачка 
14. и 15. (став 1.,2.,3. члана 28.), 16., 17., 18. и 23. ове 
одлуке.
Новчану казну из става 1. овог члана на лицу места на-
плаћује комунални инспектор. 
Комунални инспектор је овлашћен да издаје прекршајни 
налог за учињени прекршај и покреће захтев за покре-
тање прекршајног поступка у складу са Законом о 
прекршајима.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Држаоци домаћих животиња и кућних љубимаца 
дужни су да држање животиња ускладе са одредбама 
ове одлуке у року од 30 дана, од дана ступања на снагу 
ове одлке.

Члан 45.

Примена дела одредбе члана 27. став 4. ове одлуке, 
која прописује обавезу држаоца, као и лица које изводи 
"опа сног пса" на јавну површину, да носи потврду о 
сте пену социјализације пса, одлаже се до доношења 
про грама кинолошког савеза и издавања потврде, у 
складу са Правилником о начину држања паса који мо-
гу представљати опасност за околину ("Сл. гласник РС" 
бр.65/2010). 

Члан 46.

Комунално предузеће, дужно је да у року од  15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке, на улазу у парк, 
на јавној зеленој површини постави видне ознаке 
на којима је назначено у ком временском периоду је 
дозвољено слободно кретање паса.

Члан 47.

Даном ступања на снагу ове Oдлуке, престаје да важи 
Одлука о условима за држање домаћих животиња у 
граду Лебану  ("Службени лист општине Лесковац", 
бр.13/95)

Члан 48.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-289

ПРеДСеДНИК
Срђан  Јовић

486.
На основу чланова 69. и 70. Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС",бр.135/04, 36/09, 
36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС и 
14/16) члана 20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1. тачка 
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6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС" бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), чланова 1, 8, 
11. и 17. Закона о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник РС" бр.36/2009 и 88/2010), Уредбе о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и ште-
тних ефеката буке у животној средини ("Службени 
гла сник РС" бр. 75/2010) и члана 2. и 10. Правилника о 
методологији за одређивање акустичних зона ("Слу жбе-
ни гласник РС" бр. 72/2010) и члана 15. став 1. тачка 12., 
члана 39. став 1. тачка 7. и члана 127. Ста тута 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), Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној дана 15.08.2018. године, 
донела је 

ОДЛУКУ

О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ

I ОПшТе ОДРеДБе

Члан 1.

Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животној 
средини је заштита здравља људи и очување и 
унапређење услова животне средине. Праћење и мерење 
нивоа буке спроводиће се на основу Закона о заштити 
животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04, 
36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС 
и 14/16) ради утврђивања стања животне средине, као 
и правилног одабира превентивних мера и активности 
које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја 
буке и подизања нивоа квалитета животне средине.
Општина Лебане као јединица локалне самоуправе, 
према Закону о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник РС" бр.36/2009 и 88/2010), је 
субјекат система заштите животне средине и у оквиру 
своје надлежности утврђене законом обезбеђујe 
континуалну контролу и мониторинг стања буке у 
животној средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, 
испитивањем и оцењивањем индикатора буке, физичких 
величина којима се описује бука у животној средини и 

које су везане за штетни ефекат буке. Одлуком приступа 
се  акустичном зонирању територије општине Лебане 
у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини.

Члан 2.

Овом Одлуком уређују се: субјекти заштите животне 
средине од буке, акустично зонирање простора општине 
Лебане, мере и услови заштите од буке у животној 
средини, мерење буке у животној средини, приступ 
информацијама о буци, надзор, казнене одредбе, као и 
друга питања од значаја за заштиту животне средине и 
здравље људи на територији општине Лебане. 

Члан 3.

Одредбе ове Одлуке не односе се на заштите од буке 
на радном месту и у радној околини, заштиту од буке 
која настаје у превозном средству, заштиту од буке која 
потиче од војних активности и активности на заштити 
од елементарних непогода, природних и других удеса, 
заштиту од буке од активности у домаћинству или буке 
из суседног домаћинства, као и на буку којој су изло-
жени они који је стварају. 

Члан 4.

Буком у животној средини се, у смислу ове Одлуке, 
сматра нежељен или штетан звук. 

Извором буке јесте сваки емитар нежељеног или 
штетног звука који настаје као последица активности 
људи. То може да буде сваки уређај, средство за 
рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, 
технолошки поступак, електроакустички уређај. 

Изворима звука сматрају се покретни и непокретни 
објекти који под одређеним околностима генеришу 
звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт, 
игру, плес, предствае, концерте, слушање музике и сл. 
као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори 
и др. 

Члан 5.

Специфична бука неког извора јесте бука коју тај 
извор ствара на датом месту и предстваља удео датог 
извора у укупној буци која влада на том месту у датом 
тренутку.
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Одређивање нивоа специфичне буке врши се према 
стандарду SRPS, ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2.

Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о 
томе да својом делатношћу односно понашањем не 
угрожавају околину буком.

II СУБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОД БУКЕ

Члан 6.

Субјекти заштите животне средине од буке су:

1. правна и физичка лица која обављањем својих 
делатности утичу или могу утицати на изложеност буци, 
а дужна су да обезбеде учешће у трошковима заштите 
од буке у животној средини у оквиру инвестиционих, 
текућих и производних трошкова, праћење утицаја 
своје делатности на буку, спровођење одговарајућих 
ме ра заштите од буке. 

2. организатори јавних скупова, забавних и спо ртских 
приредби и других активнсоти на отвореном и за твореном 
простору дужни су да у пријави за одржа ва ње јавних 
скупова и активности доставе податке о мерама заштите 
од буке уколико употреба звучних и других уређаја може 
прекорачити прописане граничне вредности. 

Субјекти заштите животне средине од буке одговорни 
су за сваку активност или непредузимање мера којима 
се проузрокује изложеност буци изнад граничних 
вредности. 

Правна и физичка лица која обављањем својих де ла-
тности утичу или могу утицати на изложеност бу ци 
ду жна су да обезбеде: 

- учешће у трошковима заштите од буке у жи вотној 
сре д ини у оквиру инвестиционих, текућих и прои зво-
дних трошкова;

- праћење утицаја своје делатности на буку;
- спровођење одговарајућих мера заштите од буке, у 

скалду са овим законом којим се уређује заштита жи во-
тне средине.  

III АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 7. 

На основу одредаба Правилника о методологији за 

одређивање акустичних зона ("Службени гласник 
РС" бр. 72/2010) извршено је акустично зонирање 
територије општине Лебане. 

Јединица локалне самоуправе акустичним зонирањем 
одређују тихе зоне, односно заштићена подручја у 
који ма су прописане граничне вредности од 50 dB(A) 
у току дана, односно 40 dB(A) у току ноћи. 

У тихим зонама је забрањена употреба извора буке 
који би својом активношћу могли да повисе ниво бу-
ке у тим зонама. 
Према максимално допуштеном нивоу буке, подручје 
општине Лебане подељено је на шест зона и то:

I Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и  
културно-историјски локалитети, паркови: 

- зоне изузетно ниских густина становања,
- здравство, 
- верски објекти, 
- јавно зеленило, 
- спортско рекреативне површине, 
- спортски центри и паркови, 
- заштићена и значајна природна и културна добра, 
- приобаље и водене површине,
- пољопривредно земљиште.

 II Туристичка подручја, школске зоне:
- дечији вртић, предшколске установе, основне и 

средње школе;
- туристичка подручја.

III Чисто стамбена подручја: 
- стамбене зоне на парцелама (претежно ниске спра-

тности и малих густина),
- стамбене зоне у блоковском – ивичном систему 

изградње (претежно средње и високе спратности и сре-
дњих и великих густина насељености),

- стамбене зоне у слободном систему изградње (у 
новим насељима – претежно средње и високе спра тнсо-
ти и средњих и великих густина).

IV Зона пословно – стамбена подручја, трговачко – 
стамбена подручја и дечја игралишта:

- зоне високих густина насељености,
- зоне средњих густина насељености,
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- индивидуално становање, 
- зоне и објекти са стамбеним објектима намењеним 

за пословну и трговачку делатност,
- објекти друштвених и комерцијалних дела тно-

сти (организације науке и културе, трговина, уго-
сти тељство, туризам, пословне и техничке услуге, 
непроизводне делатности и сл.)

- дечија игралишта.

V Зона градски центар, занатска, трговачка, адми ни-
стративно – управна зона са становима, зона дуж сао-
браћајница, магистарлне и локалне саобраћајнице:

 - зона градског трга,
 - комунални и нфраструктурни системи са обје-

ктима,
- зона гробља, зелене пијаце,
- комунални објекти,
- зона водовода,
- инфраструктруни објекти,
- мањи појединачни индустрисјки и производни 

објкети и складишта индустријског карактера са ста-
мбеним објектима,

- магтистралне и локалне саобраћајнице.

VI Зона индустрисјка, складишна и сервисна подручја 
и транспортни терминали без стамбених зграда:

- привредне и индустрисјке зоне, производни и 
инфра структурни објекти,

- складишта индустрисјког карактера без ста мбе-
них објеката. 

На граници ове зоне бука не сме прелазити макси-
мални ниво зоне са којом се граничи. 

Члан 8. 

Граничне вредности индикатора буке дате су у табели 
1. Граничне вредности за дан и вече су једнаке. Гра-
ничне вредности се односе на укупну буку која по-
тиче од свих извора буке на посматраној локацији.

Зона Намена простора 

Ниво буке у 
Db(A)

За дан 
и вече

За ноћ

1. Подручја за одмор и 
рекреацију, болничке зоне, 
културно – историјски 
локалитети, паркови;

50 40

2. Туристичка подручја, 
школске зоне,

50 45

3. Чисто стамбена подручја; 55 45

4. Пословно-стамбнеа 
подручја, трговачко-   
стамбена подручја и дечија 
игралишта;

60 50

5. градски центар, 
занатска, трговачка, 
административно – управна 
зона са становима, зона дуж 
саобраћајница, магистарлне 
и локалне саобраћајнице;

65 55

6. индустрисјка, складишна 
и сервисна подручја и 
транспортни терминали без 
стамбених зграда;

На граници 
ове зоне 
бука не сме 
прелазити 
максимални 
ниво зоне 
са којом се 
граничи.

Табела 1. Граничне вредности индикатора буке на 
отвореном простору

Члан 9. 

Праћење нивоа буке у животној средини на територији 
општине Лебане и одређивање вредности индикатора 
укупне буке вршиће се према прописаној методологији 
и у складу са важећом законском регулативом.
Мониторинг стања нивоа буке на територији општине 
Лебане  се организује за карактеристичне временске 
инте рвале дневног, вечерњег и ноћног периода вре-
мена. Процедура континуираног мониторинга нивоа 
буке обављаће се једном годишње.
Мерни интервали су изабрани тако да се њима обу-
хвати цео циклус промена нивоа мерене буке у току 
дневног, вечерњег и ноћног периода, у складу са Уре-
дбом. Мерење се врши у једном петнаестоминутном 
интервалу у дневном периоду, једном вечерњем и једном 
петнаестоминутном интервалу у ноћном периоду у 
оквиру следећих временских интервала:

1. дан – од 06 до 18 часова;
2. дан – од 18 до 22 часова;
3. дан – од 22 до 06 часова;

IV МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
Члан 10. 

На територији општине Лебане на отвореном и по лу-
отвореном простору (надстрешнице, импрови зоване 
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бараке, зграде са незастакљеним прозорима, гараже, 
дворишта и сл.) забрањује се инсталирање, пуштање 
у погон и коришћење било какве машине, уређаја, 
постројења и слично, чији ниво звучне снаге у било 
ком режиму рада, мерен на 2 метра растојања од центра 
извора, прелази доспуштени дневни ниво за дату зону 
увећан за 15 dB(A), односно 10 dB(A).

У занатским и другим радионицама и погонима за 
обраду метала, дрвета, камена, пластике и сл. у којима 
се обављају бучне радне операције (ковање, закивање, 
резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, 
фарбање, лакирање и сл.) забрањује се рад на отвореном 
простору, као и при отвореним вратима и прозорима 
објеката у којима се обавља делатност.

Изузетно од одредби овог члана може се одступити ако 
је другим мерама (удаљеношћу од стамбених објеката и 
сл.) оставрена задовољавајућа заштита околине од буке. 

Члан 11. 

Музика у угоститељским објектима, угоститељски обје-
кти који се налазе у стамбеним зградама и другим обје-
ктима може се изводити само при затвореним вратима и 
прозорима, односно извори буке се могу употребљавати 
у времену и на начин прописан Одлуком о радном 
времену у области угоститељства. 

Члан 12. 

Извори буке из члана 4. ове Одлуке морају поседовати 
исправу са подацима о нивоу буке про прописаним 
усло вима коришћења и одржавања, као и упуство о 
ме рама за заштиту од буке (атест, произвођачка специ-
фикација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и сл.)

Извори буке морају се употребљавати и одржавати тако 
да бука не прелази дозвољени ниво буке у средини у 
којој човек борави. 

Изузетно, извори буке се могу користити и кад проу-
зоркују буку изнад дозвољеног нивоа у случају еле ме-
нтарне и друге непогоде и отклањање кварова који би 
могли изазвати веће материјалне штете, али само за 
време док те околности постоје.

Члан 13. 

Лице које користи извор буке за обављање делатности 
на територији оштине Лебане, мора имати податке 
о нивоу звучне снаге коју емитују извори буке, при 
прописаним условима коришћења и одржавања. 

Члан 14.

У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора 
буке или обављања других делатности, забрањено је 
емитовање буке изнад прописаних граничних вре дно-
сти. 

Члан 15.

На јавним просторима могу се организовати концерти 
и јавне манифестације тако да се музика која се еми-
тује посредством електроакустичних уређаја може ко-
ристити искључиво на основу мера и сулова заштите 
од буке које одређује надлежни орган за заштиту жи-
вотне средине, а на захтев организатора јавних скупова 
и активности. 
Организатор јавних скупова и активности је дужан да 
у скалду са овом Одлуком поднесе захтев надлежном 
органу за заштиту животне средине општине Лебане 
најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање 
скупа. 

Члан 16. 

Извођење музичког програма на отвореном простору, у 
баштама отовореног и затвореног типа угоститељских 
објеката може се слободно изводити и емитовати у 
данима општинских и сеоских манифестација.

V МЕРЕЊЕ БУКЕ

Члан 17.

Мерење буке у животној средини врши овлашћена 
стручна организација која испуњава услове прописане 
за ко ном о заштити од буке у животној средини.
Мерење буке се може вршити према указаној потреби, 
а на основу процене инспектора з азаштиту животне 
средине. У овом случају, уколико извештај о мерењу 
буке покаже да се бука налази на прописаним граничним 
вредностима трошкове мерења сноси општина, а 
уколико извештај о мерама буке покаже да бука прелази 
прописане граничне вредности трошкове мерења сноси 
ималац извора буке.
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Мерење буке се може вршити и на основу писменог 
захтеа странке, а по налогу инспектора, ако инспектор 
процени да постоји основана сумња да бука прелази 
дозовољене вредности dB(A).

Странка која је пријавила буку и мерење буке извршено 
на њен захтев, уколико извештај о мерењу покаже да се 
бука налази на прописаним граничним вредностима, 
дужна је да сама сноси трошкове израде извештаја о 
мерењу буке, а уколико извештај о мерњу покаже да 
бука прелази прописане граничне вредности трошкове 
извештаја о мерењу буке сноси ималац извора буке.

Члан 18.

Уколико лице које је пријавило буку не дозволи извр-
шење прописаних и наложених мерења нивоа буке на 
одређеним и одговарајућим мерним местима, орган 
који води поступак донеће закључак којим се поступак 
обуставља. 

Члан 19. 

Мониторинг буке врши се системским мерењем, оце-
њивањем или прорачуном одређеног индикатора буке, у 
складу са Законом о заштити од буке у животној средини, 
Законом о заштити животне средине, одговарајућим по-
дзаконским актима и општинским акционим планом 
за штите од буке у животној средини.
Општина обезбеђује средства за финансирање мо-
ниторинга буке.

VI ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА О БУЦИ

Члан 20.

Инспектор за заштиту животне средине обезбеђује при-
ступ јавности информацијама и подацима из акци оних 
планова и других докумената којим се уређује заштита 
животне средине од буке.
Информације и подаци из става 1. овог члана морају бити 
саопштени јавности јасно, разумљиво и приступачно, уз 
употребу најпогоднијих информационих технологија.

VII НАДЗОР

Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 

стамбене и инспекцијске послове, инспектор за за-
штиту животне средине, општине Лебане (у даљем 
тексту: инспектор).

Члан 22.

У вршењу инспекцијског надзора над применом мера 
заштите од буке инспектор има право и дужност да 
утврђује: 

1. да ли се спречавање, смањивање и отклањање 
штетних ефеката буке врши у складу са решењем на-
длежног органа којим су утврђене мере заштите од 
бу ке;

2. да ли се врше прописана мерења буке;
3. да ли су нивои буке у акустичној зони изнад про-

писане граничне вредности;
4. да ли се извори буке употребљавају и одржавају 

тако да бука не прелази прописани ниво;
5. да ли су испуњени услови у погледу заштите 

животне средине од буке и да ли се спроводе посебне 
мере заштите од буке у животној средини.

У вршењу инспекцијског надзора из члана 22. став 1. 
ове Одлуке инспектор је овлашћен да:

1. нареди извршење прописаних обавеза у одређеном 
року; 

2. нареди да се у одређеном року отклоне утврђене 
не правилности;

3. забрани или ограничи на одређено време кори-
шћење извора буке или вршење делатности и других 
активности које представљају извор буке на одређеном 
подручју, односно у одређеној акустичној зони изнад 
прописаних граничних вредности;

4. нареди спровођење акустичних мера заштите од 
бу ке;

5. забрани односно ограничи употребу извора буке 
док се не предузму мере заштите од буке;

6. забрани употребу машина, опреме и уређаја ко ји 
немају податке о звучној снази коју емитују под одре ђе-
ним условима употребе;

7. забрани обављање делатности и осталих акти-
вности у објекту који због буке омета одмор и ноћни 
мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана у 
случају поновљеног ометања буком, ако то није могуће 
постићи мером забране употребе извора буке;
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8. забрани обављање делатности, односно активнсоти 
ако су исте започете без решења надлежног органа којим 
се утврђује да су спроведене мере заштите од буке;

9. нареди извршење других прописаних обавеза у 
краћем року;

10. овлашћен је да издаје прекршајни налог сходно 
Закону о прекршајима ("Сл. гл. РС", бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016).

Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у 
писаној форми у складу са Законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две ко-
пије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсу тно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине 
изречене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначно извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, надлежни 

инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога ако пре поступка извршења добровољно плати 
целокупан износ изречене казне.

VIII НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ

Члан  23.

Против решења из члана 22. став 2. може се изјавити 
жалба министру у року од 15 дана од дана пријема 
решења. 
Жалба не задржава извршење решења. 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво, пре дузеће и 
друго правно лице, ако:

1. поступи супротно члану 8. Одлуке;
2. поступи супротно члану 10. Одлуке;
3. поступи супротно члану 12. Одлуке;
4. немају податке о нивоу звучне снаге коју емитују 

сходно члану 13.; 
5. емитује буку изнад прописаних граничних вре-

дности сходно члану 14.;
6. одржава јавни скуп и активност без или су-

протно одређеним мерама заштите од буке, сходно 
одре дбама члана 15;

7. не омогући овлашћеном инспектору да изврши 
на дзор над применом одредби ове Одлуке или не 
омогући мерење;

8. не поступа по извршном решењу инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 
20.000,00 динара динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 5.000 динара или казном 
затвора до 30 дана.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25. 

Правна лица и предузетници дужни су да ускалде по-
словање са овом Одлуком у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније 120 дана у 
слу чају извођења неопходних грађевинских радова у 
ци љу обезбеђења одговарајуће звучне изолације обје-
кта.

Члан 26.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02 - 284

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић, с.р.

487.
На основу чланова 157. и 158. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" број 
41/2009), члана  32. став. 1 тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007 и 
83/2014), члан 168, 169, 170 Закона о прекршајима (Сл.
гласник РС. Бр 65/13,13/16,98/16-одлука УС) члана 15. 
став 1. тачка 6. и 13. Статута општине Лебане ("Слу-
жбени гласник града Лесковца" број 16/2008, 21/2008, 
09/2009, 17/2009 и 04/2010), Скупштина општи не 
Лебане на седници одржаној дана 15.08.2018. го дине, 
донела је 

ОДЛУКУ

О УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ  ЛЕБАНЕ

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се у складу са законом, услови 
и мере у погледу безбедности и техничког регулисања 
саобраћаја на јавним путевима и осталим јавним са о-
браћајним површинама на територији општине Лебане.

Члан 2.
Остале јавне саобраћајне површине у смислу ове Oдлуке 
сматрају се: улице, тргови, паркиралишта, пешачке 

стазе, пешачки прелази, бициклистичке стазе, мостови, 
острва за регулисање и раздвајање саобраћајног тока, 
аутобуска и такси стајалишта и сличне површине (у 
даљем тексту: саобраћајне површине).

Члан 3.

Јавни путеви и саобраћајне површине морају бити 
пројектовани, изграђени, реконструисани и одржавани 
тако да се саобраћај на њима одвија безбедно, несметано 
и морају испуњавати прописане услове.

Члан 4.

Саобраћај на путевима и саобраћајним површинама 
дозвољен је свима под једнаким условима и у границама 
прописаним законом, утврђеним режимом саобраћаја и 
овом одлуком. 

Члан 5.

На  путевима и саобраћајним површинама не смеју се 
предузимати било какве радње или делатности које 
могу да их оштете или да угрозе безбедност учесника у 
саобраћају и онемогуће нормално одвијање саобраћаја, 
осим у случају опасности, извођења радова или у 
другим приликама прописаним законом и другим 
прописима. Део саобраћајне површине на којој су на-
стала оштећења која се не могу одмах отклонити 
или на којој се изводе радови, или је забрањена за 
саобраћај, мора бити видљиво обележена постављањем 
одговарајућих саобраћајних знакова и браника како не 
би била угрожена безбедност и/или нормално одвијање 
саобраћаја.

Члан 6.

У пословима управљања јавним путевима и саобр-
аћајним површинама, ЈП "Лебане" Лебане (у даљем 
тексту: ЈП "Лебане" Лебане) прати стање безбедности 
на путевима и саобраћајним површинама у складу са 
законом и другим прописима којима се уређује област 
саобраћаја.

II ТЕХНИЧКО  РЕГУЛИСАЊЕ  САОБРАЋАЈА  
НА  ЈАВНИМ  ПУТЕВИМА

Члан 7.

Техничко регулисање саобраћаја на општинским пу-
тевима и улицама у насељеном месту Лебане као и 
осталим јавним саобраћајним површинама у смислу 
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члана  2. ове Одлуке, обавља  надлежни орган за по-
слове саобраћаја Општинске  управе Лебане (у даљем 
тексту: орган надлежан за послове саобраћаја). 

Члан 8.

Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају 
се мере и акције којим се утврђује режим саобраћаја 
у редовним условима и у условима извођења радо-
ва на путевима и осталим јавним саобраћајним повр-
ши нама и то: усмеравање и вођење саобраћаја; упра-
вља ње брзинама у функцији брзине саобраћајног 
то ка; ограничење брзине у функцији стања коловоза 
и вре  менских услова; одређивање једносмерних путе-
ва и улица; утврђивање путева и улица у којима се за -
брањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила; 
огра ничење брзине кретања за све или поједине кате-
горије возила; одређивање простора за паркирање и 
заустављање возила; снабдевање; усме рава ње и преу-
смеравање корисника; одређивање безбе дног и ефи ка-
сног начина регулисања саобраћаја на ра скрсни цама; 
локација аутобуских стајалишта; дозво љена осовинска 
оптерећења ради заштите животне средине и друге 
мере и акције у складу са законом.

Члан 9.

Саобраћајно техничким мерама се уређује режим сао-
браћаја на подручју насељеног места Лебане у редовним 
условима и у току радова на путу, а нарочито:

1. одређују путеви/улице са правом првенства про-
лаза;

2. ограничење брзине за све или поједине кате-
горије возила; 

3. одређивање првенства пролаза;
4. одређивање једносмерних улица;
5. одређивање места за обележене пешачке прелазе;
6. одређивање простора за паркирање и зауста вља-

ње возила; 
7. одређивање забране заустављања и паркирања; 
8. усмеравање транзитног саобраћаја; 
9. одређивање зоне забране кретања одређене врсте 

возила тј. усмеравање теретног саобраћаја, сна бде вање, 
усмеравање бициклистичког саобраћаја, тра кто ра, сао-
браћаја запрежних возила и слично;

10. утврђивање путева и улица намењених јавном 
превозу путника; 

11. усмеравање пешачког саобраћаја: 
12. одређивање пешачких зона; 
13. одређивање зона успореног саобраћаја;
14. одређивање зона "30"; 
15. одређивање зона школе; 
16. одређивање локација такси стајалишта; 
17. одређивање раскрсница за постављање уређаја 

за давање светлосних саобраћајних знакова за регу-
ли сање саобраћаја; 

18. одређивање безбедног и ефикасног начина ре-
гу лисања саобраћаја на раскрсницама; 

19. одређивање улица са одвојеним коловозним 
тра кама; 

20. одређивање улица са условима скретања и 
21. остале саобраћајно-техничке мере. 

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се 
израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити 
саобраћајна сигнализација према пројекту.
Сагласност на пројекат из овог члана издаје орган 
надлежан за послове саобраћаја.
План техничког регулисања саобраћаја за подручје 
Лебане доноси ЈП "Лебане" Лебане Лебане уз сагла-
сност Надлежног органа за саобраћај, Општинске упра-
ве Лебане.
Општинским и некатегорисаним путевима и саобра-
ћајним површинама на територији општине Лебане 
управља ЈП "Лебане" Лебане.
ЈП "Лебане" Лебане, преко одабраног извођача, обе-
збеђује постављање и одржавање саобраћајне сигна-
ли зације (вертикална, хоризонтална и светлосна) и сао-
браћајне опреме. ЈП "Лебане" Лебане је дужно да изради 
катастар саобраћајне сигнализације и да редовно врши 
ажурирање катастра. Ближе услове у погледу Катастра 
саобраћајне сигнализације прописаће орган надлежан 
за послове саобраћаја.

Члан 10.
Улице, општински и некатегорисани путеви морају бити 
обележени прописаном саобраћајном сигнализацијом, 
којом се учесници у саобраћају упозоравају на опасност 
која им прети на путу, односно делу пута, стављају до 
знања ограничења, забране и обавезе којих се учесници 
у саобраћају морају придржавати и дају потребна оба-
вештења за безбедно и несметано одвијање саобра ћаја. 
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Саобраћајном сигнализацијом морају бити обележене 
и опасности привременог карактера, нарочито оне које 
настану услед изненадног оштећења или онеспо собља-
вања пута, као и привремена ограничења и привремене 
забране у саобраћају, а ти знакови се морају уклонити 
чим престану разлози због којих су постављени. 
Орган надлежан за послове саобраћаја решењем 
може наложити обележавање некатегорисаног пута, 
или његовог дела, саобраћајном сигнализацијом из 
става 1 и 2. овог члана.

Члан 11.

Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знакови, 
ознаке на коловозу и тротоару, уређаји за давање све-
тлосних саобраћајних знакова (у даљем тексту: сема-
фори), светлосне и друге ознаке на путу.
Саобраћајна сигнализација се поставља и одржава тако 
да учесници у саобраћају могу на време и лако да их 
уоче дању и ноћу и да благовремено поступе у складу 
са њиховим значењем. 
Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допунити 
или заменити, ако њено значење не одговара измењеним 
условима саобраћаја на путу или захтевима безбедности 
саобраћаја. 

Члан 12.

На саобраћајној сигнализацији забрањено је поста-
вљање било чега што није у вези са значењем саме си-
гна лизације.
Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, 
оште ћивање и измена значења саобраћајне сигнализа-
ције као и опреме пута. 
Забрањено је постављање табли, знакова, светла, сту-
бова или других сличних предмета којима се заклања 
или умањује уочљивост постављене саобраћајне си-
гнализације. 
Забрањено је постављати предмете који својим обликом, 
бојом, изгледом или местом постављања подражавају 
или личе на саобраћајну сигнализацију, или заслепљују 
учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у 
мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја.

III САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ

1. ПУТЕВИ/УЛИЦЕ СА ПРАВОМ ПРВЕНСТВА 
ПРОЛАЗА

Члан 13.

Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
саобраћајница, имају возила која саобраћају улицом 
Цара Душана.
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
бочних саобраћајница, изузев у односу на возила која 
се крећу саобраћајницом наведеном у ст. 1. овог члана, 
имају возила која саобраћају улицама и путевима: држа-
вног пута IIБ реда, редног броја 126, ознаке 225, држа-
вног пута IIБ реда, редног броја 135, ознаке 434 (веза са 
државним путем 435 и државног пута IIБ реда, редног 
броја 133, ознаке 432 (веза са државним путем 39).
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
бочних саобраћајница, изузев у односу на возила која 
се крећу саобраћајницама наведеним у ст. 1 и 2 овог 
члана, имају возила која саобраћају улицама: 19.август, 
Бранка Радичевића, Косте Стаменковић, Немањина, 
8.марта, Зеле Вељковић, Слободан Пенезић Крцун, 
Лазе Лазаревића, Стојана Љубића, Његошева.
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
бочних саобраћајница, изузев у односу на возила која 
се крећу саобраћајницама наведеним у ст. 1,2 и 3 овог 
члана, имају возила која саобраћају улицама: Војводе 
Путника, Светог Саве, 1.маја, Николе Тесле, Васе 
Пелагића, Цара Лазара, Гаврила Принципа, Милоша 
Обилића, Хајдук Вељкова.

2. ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА

Члан 14.

На путу у насељу, возач не сме возилом да се креће 
брзином већом од 50 км/ч, односно брзином већом 
од брзине дозвољене постављеним саобраћајним 
знаком за цело насеље или његов део.

Члан 15.

Ограничава се брзина кретања возила на 40 км/ч,  у 
оба смера у Лебану у улицама:

• 19.август целом дужином,
• Немањина, целом дужином,
• Раданска 

Члан 16.
Брзина кретања возила на општинским путевима 
изван граница насеља ограничава се на 50 км/ч, уко-
лико саобраћајним знаком није другачије одређено. 
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Члан 17.

Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем 
наложити да се, у деловима насеља из  члана 15, највећа 
дозвољена брзина смањи до нивоа који обезбеђује 
безбедност учесника у саобраћају, а где разлози 
безбедности то захтевају (зона успореног саобраћаја, 
зона ''30'', зона школе).

Члан 18.

Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем 
наложити да се, у деловима изван граница насеља, 
највећа дозвољена брзина смањи до нивоа који обе збе-
ђује безбедност учесника у саобраћају, а где разлози 
безбедности то захтевају (подаци о броју саобраћајних 
незгода, елементи пута...).

3. ПЕШАЧКА ЗОНА

Члан 19.

Пешачка зона је део пута, улице или део насеља по 
коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака.
Пешачка зона мора бити обележена прописаном 
саобраћајном сигнализацијом и одговарајућим 
физичким покретним или непокретним препрекама.
У пешачкој зони забрањено је кретање, заустављање 
и паркирање.
Изузетно у  пешачкој зони забране могу се кретати:

1. возила хитне помоћи, ватрогасна возила, возила 
МУП-а, када постоји неодложна службена потреба,

2. возила за неопходне интервенције у сврху откла-
њања кварова на ПТТ, електричним, водоводним, кана-
лизационим инсталацијама, када постоји неодло жна 
службена потреба,

3. возила за постављање и обележавање  саобраћајне 
сигнализације, за време извођења радова,

4. возила за одржавање чистоће у времену од 04:00 до 
07:00 сати, и у случају постојања хитне интервенције.

5. возилима носивости  до 3,5 тоне дозвољен је прелаз 
преко тротоара(пешачке стазе) до места истовара робе, 
осим за хладњаче које превозе лако кварљиву робу.
У пешачкој зони, у  периоду од 06:00 часова до 12:00 
часова и у периоду од 15:00 до 17:00 часова, надлежни 
орган Општине може изузетно Решењем дозволити 
кретање одређених возила брзином кретања пешака – 
највише 10 км/ч, тако да не угрожавају пешаке.

Члан 20.

Изузетно надлежни орган Општине може, поред возила 
наведених у члану 19. ове Одлуке, у оправданим слу-
чајевима и под условима прописаним овом Одлуком, 
одобрити кретање и других возила у пешачкој зони и то:

- возилима носивости  до 3,5 тоне дозвољен је прелаз 
преко тротоара(пешачке стазе) до места истовара робе, 
као и хладњаче које превозе лако кварљиву робу, а чија 
носивост прелази 3,5 тоне.

- за снабдевање локала/пословног простора (Решења 
ће се издавати за задржавање/стајање возила у пешачкој 
зони за време утовара/истовара робе, за временски пе-
риод до 30 минута)

- за васнике који  станују у пешачкој зони, а имају 
могућност смештаја возила у дворишту стамбеног про-
стора(само за пролазак возила кроз пешачку зону).

-за власнике станова/кућа чији  је једини улаз у ста-
нове/куће, а излази на пешачку зону (ради довоза и 
одвоза материјала, приликом селидбе, када се ствари 
утоварају и истоварају на јавној површини у пешачкој 
зони за време потребно за обављање истих).

Члан 21.

За кретање, заустављање и паркирање возила у пе-
шачкој зони у изузетним случајевима који нису пре-
двиђени овом Одлуком (инвалиди и сл.), одобрење 
издаје надлежни орган општине за послове саобраћаја.

Члан 22.

У пешачкој зони, могу се кретати возила наведена 
у члану 20. и члану 21. ове Одлуке  само  на основу  
Решења  надлежног органа Општине.
Решење из става 1. овог члана издаје се са важењем од 
дана издавања до краја текуће године.
За подношење захтева и издавање Решења о кретању 
возила у пешачкој зони у улици Цара Душана плаћа 
се комунална такса, сходно Одлуци о локалним  кому-
налним таксама општине Лебане.
Одобрење се издаје по захтеву упућеном надлежном 
органу Општине и исто важи само за  возило чији је 
регистарски број наведен у Решењу.
У случају злоупотребе Решења из члана 20. и члана 21. 
ове Одлуке, надлежни орган Општине може ускратити 
његово поновно издавање. 
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4. ЗОНА ШКОЛЕ

Члан  23.

Зона школе је део пута или улице која се налази у 
непосредној близини школе и дечијег вртића и као 
таква обележена је одговарајућом саобраћајном си-
гна лизацијом.
Брзина кретања возила у зони школе у насељу огра-
ничена је до 30 км/ч, у времену од 7 до 21,00 сат, осим 
ако саобраћајним знаком није другачије одређено.

Члан 24.

У зони школе орган надлежан за послове саобраћаја 
наложиће ЈП "Лебане" Лебане примену посебних те-
хни чких средстава за успоравање саобраћаја. 
ЈП "Лебане" Лебане је дужна да примени посебна те-
хничка средства.
У зони школе/вртића  орган надлежан за послове са-
обраћаја наложиће ЈП "Лебане" Лебане и да, мора по-
ставити заштитну ограду/стубиће уколико процени да 
је угрожена безбедност саобраћаја.

5. ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА

Члан 25.

Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице 
или део насеља у коме коловоз користе пешаци и 
возила.
Орган надлежан за послове саобраћаја може посебним 
решењем одредити зону успореног саобраћаја.

6. ЗОНА "30"

Члан 26.

Зона "30" је део пута, улице или насеља у којој је брзина 
кретања возила ограничена до 30км/ч. 
Орган надлежан за послове саобраћаја може, посебним 
решењем одредити зону "30".

7. ПОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА 
ЗА УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА 

Члан 27.

Техничким средствима за успоравање саобраћаја уче-
сницима у саобраћају се физички ограничава брзина 
кре тања возила, односно додатно се упозоравају да 
брзина којом се крећу није безбедна.

Техничка средства за успоравање саобраћаја су фи-
зичке препреке, вибрационе и шуштеће траке.

Члан 28.
Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено 
је постављати само на улицама и општинским путевима 
у насељу. 
Изузетно, физичке препреке за успоравање саобраћаја 
могу се постављати на државним и некатегорисаним 
путевима у зонама школа, вртића и других објеката 
п оред којих је, ради безбедности свих учесника у са-
обра ћају, додатно ограничена дозвољена брзина у насе-
љу.
Техничка средства за успоравање саобраћаја постављају 
се према пројекту односно елаборату на који сагласност 
даје орган надлежан за послове саобраћаја.
На делу пута где долазе у додир државни и општински 
путеви, односно улице у насељу, орган јединице ло ка-
лне самоуправе је дужан да, приликом техничког ре-
гулисања саобраћаја из своје надлежности, усклади са 
начином техничког регулисања саобраћаја на државном 
путу.

Члан 29.
Техничка средства за успоравање саобраћаја морају 
бити обележена прописаном саобраћајном сигнализа-
цијом.

Члан 30.
Одређује се место за вештачке избочине у улици 
Бра нко Радичевић код улаза у школско двориште Ги-
мназије. 

Члан 31.
На тротоарима улица израђују се прописне рампе са 
нагибом 5-8% и остала прописна средства за безбедно 
кретање лица са инвалидитетом.

Члан 32.

У циљу заштите пешака у саобраћају, на јавним са о-
бра ћајним површинама могу се постављати стубићи, 
ограде и посуде са украсним биљем (жардињере).
Заштита из става 1. овог члана мора бити постављена 
тако да спречи могућност дирекног изласка пешака 
на коловоз и да обезбеди њихово несметано кретање.
Постављање заштитних ограда, стубића и жардињера 
обавља ЈП "Лебане" Лебане према решењу надлежног 
органа управе за послове саобраћаја.
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Заштитне ограде, стубиће, и жардињере из става 
1. овог члана,  одржава ЈП "Лебане" Лебане преко 
изабраног извођача радова.

8. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 
И ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА 

Члан 33.

Јавно паркиралиште је јавна саобраћајна површина 
намењена паркирању возила коју одређује орган 
управе надлежан за послове саобраћаја. 
Јавно паркиралиште мора бити означено саобраћајном 
сигнализацијом. 
Изузетно, део јавних паркиралишта може се привремено 
користити за друге намене, у складу са другим актима 
Општине Лебане. 
Организација, начин наплате паркирања и начин да-
вања на употребу јавних саобраћајних површина за 
резервацију паркиралишта, уређује се посебном одлу-
ком Општине Лебане.

Члан 34.

Орган управе надлежан за послове саобраћаја на 
јавним паркиралиштима одређује места за паркирање 
возила којима се превози или њиме управља лице са 
инвалидитетом.

Члан 35.

Забрањено је заустављање и паркирање у Лебану у 
улицама (на коловозу и тротоару):

• Цара Душана(гледано из правца Лесковца ка 
Медвеђи) од рас. улица Ц.Душана и С.Саве до улаза 
у Дом здравља Лебане, од рас. улица Ц.Душана и Б. 
Радичевића  до  рас. улица Ц.Душана и К.Стаменковића, 
од кућног  броја 120 до  кућног броја 130.

• Цара Душана(гледано из правца Медвеђе  ка 
Лесковцу) од  кућног броја 105 до  рас.улица Ц.Душана 
и 19.август.

• улица 19.августа, од бетонског моста на реци Ја-
бланица до раскрснице улица Цара Душана и  ул.19.
август , од раскрснице улица Цара Душана и 19.августа 
до кућног броја 5(лева страна). 

• Војводе Путника,  од раскрснице улица  В.Путника, 
Стојана Љубића и Николе Тесле до бетонског моста на 
реци "шуманка" (десна  страна), од улаза у аут.станицу 
до рас. улица В.Путника и 8.марта(десна страна) 

• Косте Стаменковић, од кућног броја 3 до рас.ул. 
Цара Душана и К.Стаменковића. 
 

 Члан 36.

Заустављање возила врши се на начин и под условима 
прописаним законом.

Члан 37.

Паркирање возила врши се на јавним паркинзима, 
утврђеним посебном скупштинском одлуком.

Члан 38.

Забрањено је заустављање и паркирање моторних 
возила на пешачким стазама, тротоарима, трговима, 
платоима намењеним пешацима, парковима, травња-
цима, осталим јавним зеленим површинама, као и 
оста лим коловозним површинама утврђеним законом, 
осим ако је за поједине јавне саобраћајне површине сао-
браћајним знацима другачије одређено.

Члан 39.

Забрањено је паркирање возила за превоз опасних 
материја на улицама и платоима у Лебану.
Возила из става 1. овог члана могу се зауставити на 
платоима бензинских пумпи, у време истакања пре-
возног терета.

9. УТВРЂИВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА 
НАМЕЊЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ 

 ПУТНИКА 

Члан 40.

Саобраћај аутобуса у приградском саобраћају на 
територији општине Лебане, дозвољен је дуж улица и 
општинских путева који су одређени решењем органа 
управе надлежног за послове саобраћаја. 
Орган управе надлежан за послове саобраћаја донеће 
решење из става 1. овог члана на основу линија 
утврђених обимом превоза путника.

Члан 41.

аутобуска стајалишта и аутобуске станице одређује 
орган управе надлежан за послове саобраћаја посе-
бним решењем на основу посебне Одлуке о ауто бу-
ским стајалиштима.
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Члан 42.

На аутобуским стајалиштима одређеним Одлуком о 
аутобуским стајалиштима могу се  задржавати само 
возила којим се обавља линиски превоз путника, за 
време док приме путнике.

10. ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ 
СТАЈАЛИШТА

Члан 43.

Такси стајалишта су одређене саобраћајне површине 
намењене за стајање такси возила у току рада такси 
возача. 
Такси стајалишта и број места за стајање такси возила 
одређује се у складу са Просторним планом Лебана, 
саобраћајно техничким условима, и надлежног 
органа за саобраћај Општинске управе Лебане.

Члан 44.

Такси стајалиште се обележава саобрађајним знаком и 
саобраћајним ознакама. 
Саобраћајни знак садржи ознаку "ТаXI". 
Саобраћајне ознаке на коловозу обележавају се жутом 
(окер) бојом.
О одржавању такси стајалишта, постављању  и одржа-
вању саобраћајне сигнализације стараће се ЈП "Лебане" 
Лебане по налогу надлежног органа Општине.

IV САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Члан 45.

Јавни путеви морају да се обележе законом прописаном 
саобраћајном сигнализацијом (вертикалном и хоризо-
нталном), којом се учесници у саобраћају упозоравају 
на опасност која им прети на путу, односно делу пута, 
стављају до знања ограничења, забране и обавезе којих 
се учесници у саобраћају морају придржавати и дају 
потребна обавештења за безбедно и несметано одви ја-
ње саобраћаја.
За постављање, уклањање и одржавање саобраћајне 
сигнализације надлежна је ЈП "Лебане" Лебане по 
налогу надлежног органа Општине.

Члан 46.

Саобраћајна сигнализација се поставља и одржава 
тако да учесници у саобраћају могу на време и лако 

да је уоче дању и ноћу и да благовремено поступе у 
складу са њеним значењем.
Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допу-
нити или заменити, ако њено значење не одговара 
изме њеним условима саобраћаја на путу или захте-
вима безбедности саобраћаја.
Хоризонтална саобраћајна сигнализација на јавним 
путевима, аутобуским и другим стајалиштима, парки-
нзима, и другим сличним саобраћајним површи нама, 
замењује се, односно обнавља најмање једном годишње.

Члан 47.

На јавним саобраћајним површинама, осим прописане 
саобраћане сигнализације могу се постављати и 
рекламни панои, уз претходно одобрење надлежног 
органа Општине.

Члан 48.

На саобраћајну сигнализацију и на њеном носачу забра-
њено је постављање било чега што није у вези са зна-
чењем саме сигнализације.
Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, 
оште ћивање и измена значења саобраћајне сигнали за-
ције, као и опреме пута.
Забрањено је постављање табли, знакова, светла, сту-
бова или других сличних предмета којима се заклања 
или умањује уочљивост постављене саобраћајне си-
гнализације.
Забрањено је постављање предмета који својим обликом, 
бојом, изгледом или местом постављања подржавају 
или личе на саобраћајну сигнализацију, заслепљују уче-
снике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери 
која може бити опасна за безбедност саобраћаја.

V ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу 
са прописима о правилима саобраћаја, саобраћајној 
сигнализацији и знацима и наредбама које даје 
овлашћено службено лице надлежног органа.

Члан 50.
За кретање возила возач мора да користи површину 
намењену за саобраћај оне врсте возила којом упра-
вља, осим ако за поједине случајеве законом или дру-
гим прописима није другачије одређено.
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Забрањена је вожња и заустављање и паркирање  
моторних возила на пешачким стазама, тротоарима, 
парковима, травњацима и осталим зеленим јавним 
површинама.

Члан 51.

Одбачена возила не смеју се остављати на путу, другој 
јавној површини или на простору на коме је дозвољено 
заустављање и паркирање возила.
Возач, односно власник дотрајалог или напуштеног 
возила, дужан је да возило без одлагања уклони са 
коловоза улице, општинског пута, или друге саобраћајне 
површине у циљу стварања услова за безбедно одвијање 
саобраћаја.
ако возач односно власник возила не поступи у складу 
са ставом 2. овог члана,  ЈП "Лебане" Лебане којој су 
поверени послови одржавања и заштите општинских 
путева, дужна је да уклони дотрајало и напуштено 
возило са коловоза, о трошку власника возила.

Члан 52.

На јавном путу и на његовом заштитном појасу није 
дозвољено подизати споменике, постављати крајпуташе 
и друге спомен-знакове, продавати производе, односно 
предузимати друге радње којима се угрожава безбедност 
саобраћаја.
На путу се не смеју стављати предмети, односно мате-
рије које могу да угрозе, односно ометају безбе дност 
саобраћаја.

Члан 53.

Учесници у саобраћају не смеју на путу или поред 
њега да испуштају, односно одлажу материје, отпад 
којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, 
биљака или загађује животна средина.

VI НАДЗОР

Члан 54.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
саобраћајна инспекција Општинске управе Лебане.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке поред 
саобраћајне полиције, полициске управе Лебане врши и 
организациона јединица општинске управе надле жна за 
послове саобраћајне инспекције  у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја и општинским  прописима.

Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у пи-
саној форми у складу са Законом којим је прописана са-
држина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. 
Оригинал се уручује лицу против кога се издаје пре-
кршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа пре-
кршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће 
се извршити путем поште или доставне службе, у скла-
ду са одредбама Закона о прекршајима.
ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
пре кршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изре-
чене казне.
ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
пре кршајни налог ће постати коначно извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и за-
бе лешком да новчана казна није плаћена, надлежни 
инспе ктор доставља надлежном прекршајном суду ра-
ди спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног на-
лога ако пре поступка извршења добровољно плати 
цело купан износ изречене казне.
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VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 ди-
нара казниће се за прекршај привредно друштво, пре-
дузеће и друго правно лице, ако:

1. Поступи супротно члану 12. Одлуке
2. поступи супротно члану 19. Одлуке;
3. поступи супротно члану 20. Одлуке;
4. поступи супротно члану 35. Одлуке;
5. поступи супротно члану 38. Одлуке;
6. поступи супротно члану 39. Одлуке;
7. поступи супротно члану 42. Одлуке;
8. поступи супротно члану 48. Одлуке;
9. поступи супротно члану 50. Одлуке;
10. поступи супротно члану 51. Одлуке;
11. поступи супротно члану 52. Одлуке;
12. поступи супротно члану 53. Одлуке;
13. не омогући овлашћеном инспектору да изврши 

надзор над применом одредби;
14. не поступа по извршном решењу инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 
20.000,00 динара динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се пре-
дузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 5.000 динара.

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Даном ступања на снагу ове Oдлуке престаје да важи 
Одлука о уређењу саобраћаја на територији Општине 
Лебане ("Службени гласник Града Лесковца", 12/2015).

Члан 57.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца"

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-268

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

488.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007 
и 83/2014, 101/16 и 47/18), члана 2. члана 13. и члана 
20. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', број 88/2011) и члана 39. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник општине Ле ско вац", број 
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,  04/2010, 14/2014, 
21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) Ску пштине општине 
Лебане на седници одржаној 15.08.2018.године доноси

ОДЛУКУ

О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО 
УКЛОЊЕНИМ СТВАРИМА И ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се ближе уређује поступање са принудно 
уклоњеним стварима и другим предметима (у даљем 
тексту: покретне ствари) са површина јавне намене, по 
налогу Општинске управе општине Лебане - комуналне 
инспе кције (у даљем тексту: Комунална инспекција), у 
вршењу инспекцијског надзора, као и услови и начин 
на који вршилац комуналне делатности може остварити 
право да принудно уклоњене ствари и друге предмете 
прода да би се намирили трошкови поступка, одношења, 
лежарине као и други трошкови.

Члан 2.

ЈКП "Комуналац" Лебане (у даљем тексту: Предузеће) 
уклања покретне ствари са површина јавне намене и 
одлаже на одговарајући простор за смештај и чување 
(у даљем тексту складишни простор), у складу са 
законом и одлукама Скупштине општине Лебане.
Складишни простор за смештај и чување одредиће се 
одлуком Општинског већа општине Лебане.

Члан 3.

Пријем и евидентирање уклоњених покретних ства ри 
у складишни простор врше овлашћена лица Предузећа.

Члан 4.
Предузеће не сноси одговорност за евентуална оште-
ћења на ускладиштеним покретним стварима, проу-
зрокована вишом силом.
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II ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ 

ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ

Члан 5.

Трошкови поступка одношења покретних ствари, 
лежарине и други доспели трошкови, на предлог 
Пре дузећа, утврдиће се посебном актом надлежног 
органа општине Лебане, у року од 30 дана, од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

III ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ 
СТВАРИМА

Члан 6.

Предузеће у року од 15 дана од дана пријема покре-
тних ствари, обавештава власника покретних ствари 
о трошковима поступка одношења, лежарина за 
чување уклоњене покретне ствари и о другим доспе-
лим трошковима.
Уколико се власнику покретних ствари није могло 
доставити обавештење из става 1. овог члана, исто ће 
се ставити на огласу таблу Предузећа.
По истеку осмог дана од дана стављања обавештења 
из става 1. овог члана, на огласну таблу Предузећа, 
сматра се да је власник покретних ствари уредно оба-
вештен.
Уколико је власник покретних ствари, непознато ли-
це, Предузеће ставља обавештење из става 1. овог 
чла на на огласну таблу Предузећа.
По истеку осмог дана од дана стављања обавештења 
из става 1. овог члана, на огласну таблу Предузећа, 
сматра се да је непознато лице уредно обавештено.
Предузеће почиње да рачуна трошкове поступка 
након истека 24 сата од момента уклањања покретних 
ствари.

Члан 7.
Власници покретних ствари дужни су да испуне 
услове за враћање покретних ствари и исте преузму 
у року који одреди Комунална инспекција а који рок 
не може бити краћи од стодвадесет (120) дана нити 
дужи од стоосамдесет (180) дана рачунајући од дана 
уклањања покретних ствари.
Власници покретних ствари могу да изврше пре у-
зи мање истих, након што поступе по решењу кому-

налног инспектора и плате трошкове поступка одно-
шења, лежарине и друге доспеле трошкове.
Уколико власници покретних ствари не испуне услове 
за враћање и не изврше преузимање у наведеном 
року, Предузеће стиче право да изврши продају истих 
у циљу намирења трошкова поступка, одношења, 
лежарине и других доспелих трошкова.

IV КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Члан 8.

Процену вредности покретних ствари, врши Комисија 
за попис и процену вредности покретних ствари (у 
даљем тексту: Комисија за процену вредности).
Општинско веће општине Лебане, на предлог Општи-
нске управе општине Лебане и Предузећа, до но си 
решење о именовању Комисије за процену вре дности.
Чланови Комисије за процену вредности именују се 
из реда запослених у Општинској управи општине 
Ле бане и из реда запослених у Предузећу на период 
од две (2) године.
Комисију за процену вредности чине председник, 
заменик председника и три (3) члана.
Комисију за процену вредности чине три (3) члана 
из реда запослених у Општинској управи општине 
Ле бане, од којих је један заменик председника и два 
(2) члана из Предузећа, од којих је један председник 
Комисије за процену вредности.

Члан 9.

Комисија за процену вредности врши процену вре-
дности покретних ствари, по истеку рока одређе ног 
решењем Комуналне инспекције за враћа ње укло-
њених покретних ствари рачунајући од дана укла-
њања покретних ствари, у виђеном стању.
Комисија за процену вредности, о извршеној процени 
вредности покретних ствари, сачињава Записник.
У Записнику се наводе пописане покретне ствари са 
њиховом процењеном вредношћу, која представља 
утврђену почетну вредност покретних ствари.
Записник мора бити потписан од стране председника 
или заменика председника Комисије за процену вре-
дности и најмање два члана Комисије за процену 
вредности.
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V ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ 
СТВАРИ

Члан 10.

Предузеће приступа поступку продаје покретних 
ствари путем јавног надметања или непосредном 
погодбом.
Одлуку о продаји покретних ствари и образовању 
Комисије за спровођење поступка продаје покретних 
ствари (у даљем тексту: Комисија Предузећа), доноси 
Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора 
Предузећа.
Комисија Предузећа има председника и два члана.

Члан 11.

Продаја путем јавног надметања спроводи се када је 
утврђена почетна вредност покретних ствари, већа 
од трошкова одношења, лежарине и других доспелих 
трошкова.

Члан 12.

Продаја путем јавног надметања врши се објављивањем 
јавног огласа, у поступку који спроводи Комисија Пре-
дузећа.

Члан 13.

Јавно надметање ће се одржати и када му приступи 
само један учесник, под условом да прихвати утврђе-
ну почетну вредност покретних ствари.

Члан 14.

Јавни оглас објављује се на огласној табли Предузећа, 
као и преко локалних медија.
Јавни оглас садржи:

- податке о покретним стварима које се продају;
- утврђену почетну вредност покретних ствари;
- износ депозита у висини од 10% од утврђене по-

четне вредност покретних ствари, који
полажу учесници јавног надметања;
- време и место где се могу прегледати покретне 

ствари које се продају;
- време и место одржавања јавног надметања;
- рок за подношење пријава;
- назнаку да се учеснику у поступку јавног надме-

тања враћа депозит ако нису победили на јавном на-
дметању;

- рок за исплату цене и закључивање уговора;
- рок за преузимање покретних ствари.

Члан 15.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија Пре ду-
зећа.
Комисија Предузећа води записник о јавном надме-
тању, који потписују председник и чланови Комисије 
Пре дузећа.
Поступак отвара председник Комисије Предузећа, 
након што утврди да ли су испуњени услови из члана 
14. Одлуке.
Јавно надметање се спроводи тако што учесници јавног 
надметања на позив председника Комисије Предузећа 
дају своје понуде.
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно 
каже своју понуду.
Поступак јавног надметања је завршен када после 
трећег позива председника Комисије Предузећа, нико 
од учесника не поднесе понуду вишу од претходне.
Председник Комисије Предузећа објављује најбољу 
понуду и име учесника, на основу које Комисија Преду-
зећа доноси одлуку.
На позив председника Комисије Предузећа, учесник 
који је дао најбољу понуду, потписује изјаву да је пону-
дио највећу цену, са назнаком висине цене.
Након тога председник Комисије Предузећа објављује 
да је поступак јавног надметања завршен.
Одлука о додели покретних ствари, које су продате у 
поступку јавног надметања, објављује се на огласној 
табли Предузећа у року од 3 дана од дана завршетка 
поступка јавног надметања.
На одлуку, учесници у поступку јавног надметања имају 
право приговора у року од 3 дана од дана објављивања 
одлуке на огласној табли.
О приговору одлучује Надзорни одбор Предузећа.
Одлука донета по приговору је коначна и објављује се 
на огласној табли Предузећа.

Члан 16.
Учесник који је дао најбољу понуду, дужан је да 
уплати износ наведен у одлуци Комисије Предузећа, 
у року од 8 (осам) дана, од дана када је одлука постала 
ко начна. 
ако не поступи у наведеном року, губи право на за-
кључење уговора и повраћај уплаћеног депозита.
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У случају одустанка учесника који је дао најбољу 
понуду, позива се други учесник, који је дао другу на-
јбољу понуду.
ако се не може извршити избор најповољније понуде, 
понавља се поступак.
Након уплате учесник из става 1., односно става 2. 
ово члана и Предузеће потписују Уговор у року од 8 
(осам) дана.

Члан 17.

ако покретна ствар не буде продата на јавном на-
дметању, Комисија Предузећа констатује да продаја 
није успела и доноси закључак да се продаја по-
кретних ствари наставља путем непосредне погодбе, 
по цени која може бити нижа од утврђене почетне 
вредности покретних ствари.

Члан 18.

Комисија Предузећа доноси Закључак о продаји по-
кретних ствари путем непосредне
погодбе, када су трошкови одношења, лежарине и 
други доспели трошкови покретних ствари већи од 
утврђене почетне вредности покретних ствари.

Члан 19.

Уколико је постигнута вредност продатих покретних 
ствари већа од кумулативних трошкова поступка, 
одношења, лежарине и других доспелих трошкова, 
Предузеће има обавезу да вишак вредности исплати 
вла снику покретних ствари.
У случају када је власник непознато лице ова обавеза 
не постоји.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења а биће 
обја вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНе ЛеБаНе
02 Број 02-288

ПРеДСеДНИК
Срђан  Јовић

489.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 
1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/2017) члана 32. ст. 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и 
члана 39. ст. 1. тачке 10. Статута општине Лебане 
("Слу жбени гласник Града Лесковца", број 16/08, 
21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 
и 27/15), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 15.08.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "РАДОВАН 
КОВАЧЕВИЋ-МАКСИМ" ИЗ ЛЕБАНА

I
РаЗРешаВа Се члан школског одбора Основне 
школе "Радован Ковачевић- Максим" у Лебану и то:

- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Марко Јанковић, дипл. правник, из Лебана.

II
ИМеНУЈе Се за члана школског одбора Ош "Ра-
дован Ковачевић-Максим" из Лебана то: 

- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Велибор Ђокић из Лебана.

III
Решење доставити именованом и разрешеном члану 
школског одбора и Ош "Радован Ковачевић-Максим" 
из Лебана.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-279

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

490.
На основу члана 130 став 3. члана 132. и члана 133. 
Закона о здравственој заштити (''Службени гла-
сник Републике Србије'' број 107/05, 72/09, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/2015, 
106/2015 и 113/2017-др.закон), члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
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Ре публике Србије'' број 129/07 и 83/14) и члана 
39. став 10. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 
04/10, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), на 
седници одржаној дана 15.08.2018.године Скупштина 
општине Лебане донела је 

РЕШЕЊЕ

I
Именује се др Владан Станојевић из Лебана за ди-

ректора Дома здравља Лебане, на мандатни период од 4 
(четири) године, почев од дана доношења решења. 

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПшТИНа ОПшТИНа ЛеБаНе
02 Број 02-285

ПРеДСеДНИК
Срђан Јовић

ЛЕСКОВАЦ
491.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 
25. и 83. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), а на предлог Градског већа, Скупштина 
града Лесковца, на 23. седници, одржаној 7. септембра 
2018. године, донела је

ОДЛУКУ

ДА СЕ ПРИСТУПИ ДОНОШЕЊУ СТАТУТА 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА РАДИ УСАГЛАШАВАЊА 
СА ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 1.
Прихвата се Предлог Градског већа и приступа се 
доношењу Статута града Лесковца.
Доношење Статута Града Лесковца врши се ради ускла-
ђивања Статута града Лесковца са Законом о изме нама 
и допунама Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 47/2018).

Члан 2.

Одређује се Комисија за израду Нацрта Статута града 
Лесковца, у саставу:

-за председника:
-александар Ђуровић, председник Скупштине 

града,

-за чланове:
- Владимир Бранковић, члан Градског већа,
- Оливер антанасијевић, члан Градског већа
- Божидар Вучковић, члан Градског већа
- Милош Цветановић, начелник Градске управе,
- Наташа Јовановић Младеновић, секретар Гра дског 

већа,
- Зоран Вукашиновић, секретар Скупштине града.

Члан 3.

Комисија има задатак да изради Нацрт Статута града 
Лесковца у складу са чланом 1. ове Одлуке, да спроведе 
јавну расправу која не може бити краћа од 10 дана и да 
након тога Предлог Статута града достави Градском 
већу града Лесковца и Скупштини Града Лесковца на 
да љу надлежност.

Члан 4.

Предлог Статута Града Лесковца утврђује Градско веће 
и упућује Скупштини града.
Скупштина града Лесковца Предлог Статута доставља 
министарству надлежном за локалну самоуправу ради 
прибављања мишљења.

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
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Члан 5.

Рок за утврђивање Предлога Статута града Лесковца 
и достављања министарству надлежном за локалну 
самоуправу ради прибављања мишљења је најкасније 
шест месеци од ступања на снагу Закона о изменама 
и допунама Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 47/2018), односно, рок за усклађивање 
Статута града Лесковца са овим Законом је девет месеци 
од ступања на снагу овог Закона.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦ
ПРеДСеДНИК

александар Ђуровић

492.
Скупшина града Лесковца, на основу члана 2а и члана 
67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 
80/02.......30/18), Закључка Владе Републике Србије 05 
број 023-1365/2016 од 11. фебруара 2016. године, члана 
25. став 1. тачка 6. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 
54/16 и 9/17-испр.) и члана 120. став 2. Пословника 
Скупштине града Лесковца (''Службени гласник града 
Лесковца'' број 8/08, 37/12 и 10/13), на 23. седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОМЕТ И 
ПРОИЗВОДЊУ ХЕМИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ 

РОБЕ "ТЕХНОХЕМИЈА" АД БЕОГРАД 
У ТРАЈНИ УЛОГ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У 

КАПИТАЛ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Члан 1

I Потраживања града Лесковца настала по основу неи-
змирених изворних јаних прихода Предузећа за промет 

и производњу хемијске и техничке робе "ТеХНО-
ХеМИЈа" ад Београд, у укупном износу од 452.851,37 
динара са стањем на дан 31.12.2014.године, конвертују 
се у трајни улог града Лесковца у капиталу предузећа 
"ТеХНОХеМИЈа" ад Београд, и то:

- порез на имовину обвезника који воде пословне 
књиге у укупном износу од 66.120,17 динара,

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у укупном износу од 11.604,13 динара,

- комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у укупном износу од 299.689,43 динара,

- накнада за коришћење грађевинског земљишта у 
укупном износу од 75.437,64 динара.

II Предузећу за промет и производњу хемијске и 
техничке робе "ТеХНОХеМИЈа" ад Београд, Решењем 
Привредног суда у Београду бр. 1. Рео 28/2015 од 
20.05.2016. године, са клаузулом правоснажности од 
26.10.2016.године, потврђено је усвајање Уна пред при-
премљеног Плана реорганизације, који пре дста вља пра-
вни основ тј. Одлуку за издавање акција Стечајног ду-
жника. Дана 20.01.2017.године је у Це нтралном регистру 
хартија од вредности укњижена IV емисија акција по 
Унапред припремљеном Пла ну ре организације. Након 
извршене конверзије потражи вања града Лесковца 
у основни капитал предузећа "ТеХНОХеМИЈа" ад 
Београд, учешће града Лесковца у основном капиталу 
износи 0,1641%, односно исказано кроз број акција - 254 
акције.

Члан 2

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦ
ПРеДСеДНИК

александар Ђуровић

493.
На основу члана 77, а у вези са чланом 78. Закона о при-
ватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 
112/15 и 20/16-аутентично тумачење), члана 157. став 1. 
тачка 9) Закона о стечају ("Службени гласник РС", број 
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104/09, 99/11, … и 113/17), члана 67. став 4. тачка 3) 
закона о пореском поступку и пореској администрацији 
("Службени гласник РС", број 80/02, 84/02, … и 108/16), 
члана 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник 
РС", број 55/05, 71/05, … и 44/14), члана 35. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 
РС", број 62/06, 47/11, 93/12… и 104/16), члана 25. став 
1. тачка 6. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), и члана 120. став 2. Пословника Скупштине 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници одржаној 7. септембра 2018. године, донела 
је

ОДЛУКУ

I 

ДаЈе Се СаГЛаСНОСТ да град Лесковац конвертује 
потраживања привредног друштва"Симпо" а.д. Врање, 
по основу пореза на зараде који су уступљени приход ло-
калне самоуправе, са стањем на дан 31.12.2017. године 
са припадајућом каматом на дан 19.04.2018.године, у 
укупном износу 226.130.64 динара, који је утврђен За-
писником Министарства финансија – Пореска управа, 
Центар за велике пореске обвезнике број ЦВП-433-12-
3673/2017-Ј6013 од 04.06.2018. године и Закључком Владе 
05 број:023-3611/2018-1 од 19.04.2018. године, у удео 
у капиталу субјекта приватизације у случају усва јања 
Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР).

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у "Службеном гласнику града Лесковца"

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦ
ПРеДСеДНИК

александар Ђуровић

494.
На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним дела-
тностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), 
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон и 47/2018), члана 39. Закона о прекршајима 
("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16- 
Одлука Уставног суда) и члана 16. и 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
12/8, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17- исп.), Скупштина 
града Лесковца на 23. седници, одржаној 7. септембра 
2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ПИЈАЦАМА

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се обављање комуналне дела-
тности, управљање пијацама као делатност од општег 
интереса на територији града Лесковца.

Члан 2.

Пијаце у смислу ове Одлуке, представљају простор и 
објекте одређене урбанистичким планом и опремљене 
инфраструктуром и продајним местима за промет робе.

Члан 3.

Послове управљања пијацама на територији града 
Лесковца, у Лесковцу обавља ЈП "Пијаца" Лесковац, у 
насељеним местима Грделица и Предејане обавља ЈКП 
"Грделица" из Грделице а у насељеном месту Вучје 
обавља ЈКП "Комуналац" Лесковац.

Члан 4.

Управљање пијацама подразумева, комунално опре-
мање, одржавање објеката на пијацама (пијачно посло-
вних простора), укључујући контејнере, киоске и 
тезге на отвореном простору, давање у закуп тезги на 
пи ја цама и организација делатности на затвореним и 
отвореним просторима који су намењени за обављање 
промета пољопривредно прехрамбрених и других 
производа.

Члан 5.
Управљање пијацама обавља се према годишњем 
Плану и програму пословања, које доноси Комунално 
предузеће најкасније до 01. децембра текуће године 
за наредну годину, а на коју сагласност даје надлежни 
орган града Лесковца.
Комунално предузеће је дужно да донесе годишњи 
про грам о управљању пијацама који садржи, нарочито 
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врсту, обим и динамику радова као и изворе и висину 
средстава потребних за његову реализацију. 

Члан 6.

Комунално предузеће је дужно да, на основу годишњег 
програма сачини и комуналној инспекцији достави 
месечни план одржавања пијаце најкасније последњег 
дана у месецу за наредни период.

Члан 7.

Комунално предузеће ближе уређује пружање пијачних 
услуга и доноси Одлуку о пијачном реду.
Комунално предузеће које управља пијацом дужно је да 
на свакој пијаци, на видном месту, истакне име пијаце, 
радно време и Одлуку о пијачном реду.
Предузећа и корисници пијачног простора, објеката и 
опреме и грађани дужни су да се на пијацама придржа-
вају прописане Одлуке о пијачном реду.

Члан 8.

О обезбеђењу пијаце и одржавању пијачног реда старају 
се овлашћени радници комуналног предузећа који носе 
службено одело са ознаком комуналног предузећа.
Овлашћени радник упозориће корисника пијачних 
услу га на обавезу поштовања Одлуке о пијачном реду и 
по потреби обавестити Комуналну полицију, надлежну 
инспе кцију или органе Министарства унутрашњих 
послова, ради предузимања одговарајућих мера.

Члан 9.

Према намени и врсти робе чији се промет врши на 
пијаци организују се: зелена пијаца, кванташка пијаца, 
сточна пијаца, мешовита пијаца, пијаца за продају 
половне робе, пијаца за продају робе широке потрошње 
- робна пијаца, ауто пијаца, пијаца дрвне грађе и друге 
специјализоване пијаце.

Члан 10.

Радно време пијаце утврђује се по следећем распореду:
1. Зелене пијаце и робне пијаце у летњем и зимском 

периоду од 05 - 16 часова;
2. Сточна пијаца формира се петком од 06 - 13 са ти 

и суботом од 06 - 11 сати, у летњем и зимском пе-
риоду;

3. Кванташка пијаца у летњем периоду од 00 - 24 
часа, а у зимском периоду од 06 - 18 часова.

У случају указане потребе, комунално предузеће мо-
же утврдити и другачији распоред радног времена на 
појединим пијацама о чему је дужно да обавести осни-
вача и надлежне инспекцијске органе. 

Члан 11.

Корисници пијачних услуга, у смислу ове Одлуке су:
1. Правна лица, предузетници и физичка лица која 

користе пијачни простор у циљу продаје производа 
или пружања услуга под условима прописаним за-
коном и другим прописима, овом Одлуком и општим 
актима донетим на основу ове Одлуке и

2. Лица која се на пијаци снабдевају производима и 
користе одговарајуће услуге.

Корисник пијачних услуга у обавези је да користи 
комуналну услугу на начин којим се:

1. Не ометају други корисници и не угрожава 
животна средина;

2. Не угрожавају објекти и опрема, који су у 
функцији обављања одређене комуналне делатности.

Члан 12.

Пијачни простор мора бити уређен, асфалтиран или 
поплочан материјалом који је отпоран на оштећење, а 
подобан за лако чишћење и одржавање.
Пијачни простор мора бити заштићен оградом.
Објекти на пијаци могу бити стални и привремени и 
граде се, односно постављају у складу са прописима о 
изградњи објеката.
Пијачни објекти морају бити повезани на електричну 
мрежу и мрежу водовода и канализације.
Тезге намењене за излагање и продају производа морају 
бити од материјала који се лако чисти и одржава.

Члан 13.

Пијаца мора имати посебан улаз за транспортна возила 
и посебан улаз за купце.
Допрема робе на пијацу и припрема за продају могу се 
вршити најраније један сат пре почетка радног времена 
пијаце.
По завршетку радног времена пијаце, најкасније за један 
сат, продавци су дужни да са својом робом и амбалажом 
напусте пијачни простор.

Члан 14.
Комунално предузеће је дужно да обезбеди контролно 
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мерило за проверу мере купљене робе.
У циљу одржавања санитарно - хигијенских услова на 
пијацама, комунално предузеће је дужно да:

1. Обезбеди чишћење, прање и уређење пијачног 
простора сваког дана по истеку радног времена,

2. Најмање два пута недељно изврши дезинфекцију 
пијачних тезги и отвореног продајног простора; 

3. За бацање отпадака поставе корпе за смеће на 
међусобној удаљености од (највише) 30 метара;

4. За прикупљање смећа и отпадака обезбедити по-
требан број адекватних посуда за сакупљање смећа;

5. Обезбеди редовно одношење смећа које се у току 
дана сакупи;

6. Обезбеди довољна количина хигијенски исправне 
воде за прање и освежавање пољопривредних производа 
који се продају на пијаци;

7. У току радног времена пијаце, редовно прикупљају 
отпаци и односе у посуду за прикупљање смећа;

8. Обезбеди пијачни простор у ноћним часовима;
9. Уклони снег и лед са пијачних комуникација и са 

продајних места.

Члан 15.

Комунално предузеће дужно је да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује:

1. Трајно и несметано пружање комуналних услуга 
корисницима под условима и на начин уређен законом 
и прописима донетим на основу закона;

2. Уговорени обим и квалитет комуналних услуга, 
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену 
и хигијенску исправност у складу са позитивним проп-
исима;

3. Предузимање мера одржавања, развоја и заштите 
комуналних објеката, постројења и опреме, која служе 
за обављање комуналне делатности;

4. Развој и унапређење квалитета и врсте комуналних 
услуга, као и унапређење организације и ефикасност 
рада.

Комунално предузеће дужно је да у средствимајавног 
информисања или на други погодан начин обавести 
кориснике комуналних услуга о планираним или 
очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или 
могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 
24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Члан 16.

Комунално предузеће мора обезбедити потребну ко-
личину чисте воде за прање пијаце.
Пијаца мора имати чесму, а хидранти морају бити увек 
слободни, постављени према грађевинском одобрењу и 
исти морају бити у исправном стању.
Пијаца мора имати санитарни чвор који се састоји од 
женског и мушког дела и који мора бити опремљен 
уређајима и прибором за прање руку.
За смештај прибора за одржавање чистоће на пијаци 
мора се обезбедити посебна просторија.

Члан 17.

Корисник је дужан да на свакој роби истакне продајну 
цену на видном месту.
Корисник је дужан да робу тачно мери, а на захтев 
купца изврши контролу мерења на контролном мерилу 
из члана 14. ове Одлуке. 
Корисник је дужан да, по завршетку радног времена 
пијаце, почисти пијачни простор који користи и да 
отпатке и друго смеће смести у судове намењене за ту 
сврху.
Уколико корисник не поступи у складу са обавезама 
утврђеним овим чланом може му се ускратити даље 
коришћење пијачног објекта или простора.

Члан 18.

Комунално предузеће је дужно да обезбеди посебне 
просторије за несметан рад ветеринарске и осталих 
инспекција, као и да одржава те просторије у уредном 
стању.

Члан 19.

У циљу заштите пијачног простора забрањено је:
1. Бацање отпадака, покварене робе, амбалаже и 

другог смећа ван корпи, односно ван посуда за саку-
пља ње смећа;

2. Увођење паса и других животиња на пијаце које за 
то нису одређене;

3. Нарушавање реда и чистоће на пијаци;
4. Улазити у пијачни простор превозним средством 

за време рада пијаце;
5. Излагање робе на поду пијаце;
6. Седење, лежање и спавање на пијачним тезгама;
7. Клање стоке и животиња;
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8. Држање робе и амбалаже на пролазним и другим 
местима која нису за то намењена;

9. Непоштовање Одлуке о пијачном реду;
10. Продаја робе чији промет није дозвољен овом 

Одлуком и Одлуке о пијачном реду;
11. Излагање робе изван закупљеног продајног ме-

ста,

УСКРАЋИВАЊЕ ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА

Члан 20.

Лица која ремете ред и мир на пијаци, односно која не 
поштују одредбе Одлуке о пијацама и одредбе Одлуке 
о пијачном реду биће удаљена са пијачног простора и 
истим лицима биће ускраћено право коришћења пија-
чних услуга у одређеном временском периоду.
Одлуку о ускраћивању права коришћења пијачних 
услуга одређеним лицима доноси директор Предузећа 
и о истој се у писаној форми обавештава лице коме је 
ускраћено право коришћења пијачних услуга.

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНИХ 
УСЛУГА

Члан 21.

За коришћење пијачних услуга корисници плаћају на-
кнаду. 
Обавеза плаћања накнаде за коришћење пијачних услу-
г а настаје у моменту уношења робе на пијацу.
Накнада за коришћење пијачних услуга важи за један 
радни дан пијаце и једнократно коришћење услуга.
Основа за наплату пијачних услуга је важећи Ценовник 
комуналног предузећа.

Члан 22.

За резервацију продајних места на пијаци плаћа се на-
кнада у складу са Одлуком о пијачном реду и Прави-
лником о начину издавања и коришћења прода јних ме-
ста комуналног Предузећа.
За давање у закуп објеката на пијаци, пијачног простора, 
пијачног места, као и друге услуге на пијацама уговара 
се посебна накнада у складу са важећим Ценовником 
комуналног предузећа.

Члан 23.
Накнаду за коришћење пијачних услуга, резервацију 
продајних места на пијацама, закуп објеката на пијаци 

и пијачног простора, као и за друге услуге на пијацама, 
утврђује Надзорни одбор Комуналног предузећа уз са-
гласност надлежног органа града.

НАДЗОР

Члан 24.

Надзор над применом ове Одлуке и законитост рада 
надлежног комуналног предузећа врши Одељење за 
ко мунално-стамбене послове, саобраћај и инфра стру-
ктуру Градске управе града Лесковца.
Послове инспекцијског надзора над применом ове 
Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке, врши 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе града 
Лесковца преко комуналних инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор 
у складу са Законом и одредбама ове Одлуке има право 
да:

- нареди извршење утврђених обавеза и преду-
зимање мера и радњи у законом утврђеном року,

- предузима друге мере у складу са законским 
овла шћењима.
Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује 
извр шење одредаба ове Одлуке, обавља Одељење ко-
му налне полиције Градске управе града Лесковца, 
пре ко комуналног полицајца који има овлашћење да 
пре дузима превентивне мере прописане Законом о 
комуналној полицији и Одлуком о комуналној полицији, 
као и да изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом Одлуком.

Члан 25.

Комунално предузеће дужно је да комуналном инспе-
ктору омогући несметано обављање надзора, да му 
без одлагања стави на располагање и увид потребну 
документацију, друге доказе и изјасни се о чињеницама 
које су од значаја за вршење надзора.

Члан 26.
У поступку надзора, надлежни орган има право да по 
потреби непосредно изврши контролу обављања ко-
муналне делатности, и то да ли се комунална дела тност 
обавља по условима и на начин који су одређени овом 
Одлуком, као и да о томе од комуналног предузећа за-
тражи писмену информацију.
У случају да се у поступку надзора контроле утврди да 
Комунално предузеће не обавља комуналну делатност 
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у складу са одређеним правилима, надлежни орган је 
дужан да о томе обавести Градоначелника, Скупштину 
града и Градску управу са предлогом предузимања 
одговарајућих мера.

Члан 27.

Комунално предузеће је дужно да на крају сваког тро-
месечја достави Одељењу Градске управе надлежне за 
комуналне послове извештај о обављању комуналне 
делатности.
Комунално предузеће је дужно да изради годишњи 
извештај о раду на почетку сваке године за предходну 
го дину, који заједно са оценом стања у обављању ко-
муналне делатности од стране Одељења Градске упра ве 
надлежне за комуналне послове, разматра Ску пштина 
града Лесковца.

Члан 28.

Прекршајни налог комунални инспектор, односно ко-
мунални полицајац издаје у писаној форми у складу са 
законом којим је прописана садржина прекршајног на-
лога.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 
комунални инспектор казниће предузеће из члана 3. ове 
Одлуке ако:

1. Не поступи сагласно члану 6. и 7. ове Одлуке;
2. Не истакне име пијаце, радно време и Одлуку о 

пијачном реду у складу са чланом 7. ове Одлуке;
3. Не поштује радно време пијаце у складу са чла-

ном 10. ове Одлуке;
4. Не поштује одредбе члана 13.ове Одлуке;
5. Не поступа по одредбама члана 14., 15. и 16. ове 

Одлуке;
6. Не спроведе поступак по одредбама члана 17. 

став 4. ове Одлуке и
7. Не поступи по одредбама члана 18. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

врно лице у комуналном предузећу новчаном ка зном 
у фиксном износу од 5.000 динара. 

Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу комунални инспе-
ктор, односно комунални полицајац казниће корисника 

пијачних услуга ако не поступа по одредбама члана 17. 
став 1, 2. и 3. ове Одлуке, и то:

1) правно лице у висини од 50.000 динара;
2) одговорно лице у правном лицу 10.000 динара;
3) предузетника 25.000 динара;
4) физичко лице 3.000 динара.

Члан 31.

Новчаном казном у фиксном износу, за поступање су-
протно одредби члана 19. ове Одлуке, комунални инспе-
ктор, односно комунални полицајац казниће:

1) правно лице у висини од 50.000 динара;
2) одговорно лице у правном лицу 10.000 динара;
3) предузетника 25.000 динара;
4) физичко лице 5.000 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о пијацама ("Службени гласник општине Лесковац", 
број 7/2004 и 17/2004) и Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о пијацама ("Службени гласник града Лесковац", 
број 20/2011).

Члан 33.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-1 
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

495.
На основу члана 36. и члана 38. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16) и члана 25. 
и 41. Статута града Лесковца (''Сл.гласник града Ле-
сковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12,29/16,54/16 и 9/2017-исп.), 
Скупштина града Лесковца, на 23. седници одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ''ПИЈАЦА'' 

ЛЕСКОВАЦ
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Члан 1.

Спроводи се Јавни конкурс за именовање директора 
ЈП ''Пијаца'' 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 избо-
рном поступку и начину њихове провере, рок у ко ме се 
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за да вање 
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се при-
јаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз 
пријаву.

Члан 3.
Саставни део Одлуке је текст огласа који садржи 
обавезне елементе из члана 2. ове Одлуке.
Скупштина града Лесковца објавиће текст огласа у 
''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном 
листу ''Вечерње новости'' – издање за целу Србију, 
као и на интернет страници града Лесковца с тим 
што се мора навести када је текст 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 
конкурса за избор директора јавних и јавно кому-
налних предузећа чији је оснивач град Лесковац.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦA

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

496.
На основу члана 25. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/2016) и Одлуке о 
спровођењу Јавног конкурса за именовање директора 
ЈП За ПРУЖаЊе ПИЈаЧНИХ УСЛУГа ''ПИЈаЦа'' 
Лесковац, број 06-5/18-I од 7. септембра 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ''ПИЈАЦА'' 
ЛЕСКОВАЦ

Подаци о Јавном предузећу: ЈП ''ПИЈаЦа'' Леско-
вац, ул. Јужноморавских бригада бр.100 у Лесковцу, 
Матични број: 07711026, Претежна делатност пре-
дузећа: 47.89-Трговина на мало осталом робом на те-
згама и пијацама
Радно место: Директор Јавног предузећа за пружање 
пијачних услуга "Пијаца" Лесковац
Директор, Јавног предузећа за пружање пијачних 
услуга "ПИЈаЦа" Лесковац на период од 4 (четири) 
године.

Услови за именовање директора:
1.) да је пунолетан и пословно способан;
2.) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 еСПБ бодова, мастер академским студијама,мастер 
струковним студијама,специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама.

3.) да има најмање пет година радног искуства на по-
словима за које се захтева високо образовање из тачке 
2) овог члана;

4.) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног кому-
налног предузећа;

5.) да познаје област корпоративног управљања;
6.) да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;
7.) да није члан органа политиче странке,односно да 

му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке;

8.) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
ше ст месеци;

9.) да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређује кривично дело, и то:

(1).обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;
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(2).обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3).обавезно лечење наркомана;
(4).обавезно лечење алкохоличара;
(5).забрана вршења позива, делатности и ду-

жно сти.

Место рада: Лесковац,

Стручна оспособљеност знање и вештине оце-
њу је се у изборном поступку, увидом у доказе који 
су приложени уз пријаву кандидата и усменим ра-
зговором са кандидатима који испуњавају утврђене 
услове конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Пријава на јавни конкурс 
за избор директора јавног предузећа подноси се у 
року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се Комисији 
за именовање директора преко Градске управе, 
Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај 
и инфраструктуру града Лесковца, ул. Трг револуције 
бр.45, у Лесковцу (зграда ''Осмоспратница'', први 
спрат, канцеларија бр. 1), са назнаком за Јавни конкурс 
за именовање директора ЈП ''Пијаца" Лесковац.
Пријава на Јавни конкурс и докази који се при-
лажу уз пријаву: Пријава за јавни конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства и податке о посебним 
областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:

- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство (по-

тврде или други акти којима се доказује да има на-
јмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) 
године на пословима за које је основано Јавно пре ду-
зеће или најмање 3 (три) године на руководећем по-
ложају),

- радна књижица,
- уверење надлежног суда да није осуђиван за кри-

вично дело против привреде, правног саобраћаја и 
слу жбене дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фо-
токопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које ни-
су приложени сви потребни докази, Комисија за име-
новање директора одбацује Закључком, против кога 
није допуштена посебна жалба.
Информације о конкурсу можете добити на теле фон 
016/ 218-424, сваког радног дана од 11-14 ча сова, а 
лице задужено за контакт је Горан Ђо рђе вић или 
Сне жана Перовановић.

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа
ПРеДСеДНИК

александар Ђуровић

497.
На основу члана 35, 130. и 215. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.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 ("Сл. гласник 
града Лесковца”, број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 23. седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВУЧЈЕ

Члан 1.

Доноси се ПЛаН ГеНеРаЛНе РеГУЛаЦИЈе За На-
СеЉеНО МеСТО ВУЧЈе са Извештајем о стра тешкој 
процени утицаја на животну средину – (У даљем тексту: 
ПГР ''ВУЧЈе'') .

Члан 2.

Обухват Плана представља земљиште у грађевинском 
подручју, којим је обухваћено грађевинско, водно, 
пољопривредно и шумско земљиште, као и земљиште 
изван грађевинског подручја где је заступљено по-
љопривредно, шумско и водно земљиште. Грађе ви-
нско земљиште заступљено је као изграђено и уре-
ђено и неизграђено земљиште планирано за уређење 
и изградњу.
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Укупна површина планског обухвата износи 
П=167ha02a82m2. Границом плана обухваћене су ката-
ста рске парцеле у катастарској општини Вучје.
Опис границе ПГР-а почиње у тромеђној тачки коју чине 
к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац- Вучје бр. 124, к.п. бр. 
200 и 1792-пут у К.О. Вучје. Гра ни цом пла на обухваћене 
су катастарске парцеле у ката старској општи ни Вучје.
Граница из ове тачке иде на запад северном међном 
линијом к.п. бр. 1792-пут, сече к.п. бр. 1780-пут и до лази 
у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1788/1, 1791-пут и 
218. Из ове тачке граница прати међне линије к.п. бр. 218 
и долази у тромеђну тачку коју поменута парцела чини 
са к.п. бр. 1790 и 239. Од ове тачке граница иде на исток 
пратећи јужну међну линију к.п. бр. 1791-пут и 1792-
пут , долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини 
са к.п. бр. 249 и к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – 
Вучје бр. 124 и пратећи западну међну линију поменутог 
пута иде на југ све до тромеђне тачке коју поменути пут 
чини са к.п. бр. 286 и 1785-пут. Граница пратећи северну 
па западну међну линију к.п. бр. 1785-пут иде на запад 
, долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са 
к.п. бр. 315 и 316, сече поменути пут, долази у тромеђну 
тачку коју чине к.п. бр. 1785-пут, 320 и 371-воденични 
јаз, из које наставља на запад пратећи северну , па 
западну међну линију к.п. бр. 371-воденични јаз , затим 
пратећи јужну међну линију поменуте парцеле, граница 
скреће на југоисток и долази до тромеђне тачке коју 
поменута парцела чини са к.п. бр. 373 и 2525/3- река 
Вучјанка. Граница овде пресеца корито реке Вучјанке, 
настављајући у истом правцу долази у међну тачку у којој 
се секу северна међна линија к.п. бр. 391 и западна међна 
линија реке Вучјанке. Из ове тачке граница наставља на 
север пратећи западну међну линију к.п. бр. 2525/3- река 
Вучјанка све до тромеђне тачке коју поменута парцела 
чини са к.п. бр. 454 и 2526-воденични јаз. Граница из ове 
тачке иде на југ пратећи западну међну линију поменуте 
парцеле-јаз и долази до тромеђне тачке коју чине к.п. 
бр. 2526-воденични јаз , 451/1 и 452 из које наставља на 
северозапад пратећи западну међну линију к.п. бр. 452 
a затим северну међну линију к.п. бр. 451/1, 450/2, 449 
и део 439/1, затим западну међну линију к.п. бр. 436 па 
источну међну линију к.п. бр. 432/1 и 432/2, затим скреће 
на запад дуж северне међне линије к.п. бр. 432/2, пресеца 
к.п. бр. 432/1 до источне међне линије к.п. бр. 431/1 и 
наставља на север дуж ње, затим скреће на запад пресеца 
к.п. бр. 431/2, 430/2 и 429/2 до источне међне линије к.п. 
бр. 428 дуж које наставља на север, затим скреће на запад 
пресеца к.п. бр. 428 до источне међне линије к.п. бр. 

427/3 дуж које наставља на север, а затим и дуж источне 
међне линије к.п. бр. 427/5 и 427/7. Граница долази до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 427/7, 393 и 394 из које 
скреће на запад пратећи јужну међну линију к.п. бр. 394. 
Граница долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 394, 
424 и 397/1 из које скреће на север пратећи источну међну 
линију к.п. бр. 394, 395, 396/1, 399/2, 382 и 371 долази до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 381, 399/3 и 400/3 ода кле 
наставља на југо-запад па на југ поклапајући се са линијом 
разграничења између К.О. Вучје и К.О. Жа бљане.
Граница долази до к.п. бр. 1818-пут, скреће на исток и 
пратећи јужну међну линију поменутог пута долази до 
међне тачке у којој поменута међа скреће на југ. Из ове 
међне тачке граница скреће на север при чему сече к.п. 
бр. 1818-пут, долази у четворомеђну тачку коју поменути 
пут чини са к.п. бр. 1547/1, 1547/2 и 415/2. Из ове 
четворомеђне тачке граница скреће на север и пратећи 
западну међну линију к.п. бр. 1517/2 и 416 долази до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 415/1, 416 и 418 одакле 
скреће на исток па на југ пратећи источну међну линију 
к.п. бр. 416 а затим на исток пратећи јужну међну линију 
к.п. бр. 417 све до тромеђне тачке коју поменута парцела 
чини са к.п. бр. 1529/4 и 1530. Граница из ове тачке 
скреће на југ пратећи источну међну линију к.п. бр. 1530, 
1533 и 1534, затим пратећи северну међну линију к.п. бр. 
1523/1 и 1524/1 долази до тромеђне тачке коју чине к.п. 
бр. 1524/1, 1525/2 и 1525/1 из које скреће на запад и сече 
к.п. бр. 1524/1 и 1523/1 долази до четворомеђне тачке 
коју чине к.п. бр. 1534, 1535, 1568/1 и 1569/2. Из ове тачке 
граница наставља на југ пратећи западну па јужну међну 
линију к.п. бр. 1569/2 и 1502/2 до тромеђне тачке коју 
чине к.п. бр. 1502/2, 1570/1 и 1520/1 из које мења правац 
и наставља на север западном међном линијом к.п. бр. 
1520/1 и 1818-пут све до тромеђне тачке коју поменути 
пут чини са к.п. бр. 1752 и 1753. Граница из ове тромеђне 
тачке скреће на север пратећи западну међну линију к.п. 
бр. 1753, сече к.п. бр. 1903- пут, долази у тромеђну тачку 
коју поменути пут чини са к.п. бр. 1654 и 1655 и пратећи 
јужну међну линију к.п. бр. 1655 иде на запад до тромеђне 
тачке коју ова парцела чини са к.п. бр. 1903- пут и к.п. бр. 
1656. Овде граница скреће на југ при чему сече к.п. бр. 
1903-пут и поклапајући се са западном међном линијом 
к.п. бр. 1904- пут, све до тромеђне тачке коју ова парцела 
чини са к.п. бр. 2545/1-пут и 1907-пут, из које наставља 
да прати западну а затим и северну међну линију к.п. бр. 
1907- пут све до тромеђне тачке коју чине поменути пут 
са к.п. бр. 1771 и 1770. Из ове тачке граница скреће на југ, 
сече поменути пут и наставља источном међном линијом 
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к.п. бр. 1866/1 све до тромеђне тачке коју поменута 
парцела чини са к.п. бр. 1867/2 и к.п. бр. 2544/1 Брза – пут- 
Вучје, скреће на запад и пратећи северну међну линију 
поменутог пута долази до тромеђне тачке коју пут чини 
са к.п. бр. 1848 и 1834-пут из које скреће на југ пратећи 
западну међну линију к.п. бр. 2494, 2495, 2497/2, 2498/2, 
2501/2, 2501/3, 2501/4, 2508/2 и 2503/2 при чему долази 
у тромеђну тачку коју чине к.п. 2503/2, 2504 и 2508/1. 
Из ове тромеђне тачке граница скреће на исток пратећи 
северну међну линију к.п. бр. 2504 и 3768 све до тромеђне 
тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр.2480 и 2481/1. 
Одавде граница наставља на север пратећи западну међну 
линију к.п. бр.2480 и 2479/1, долази до међне тачке коју 
чине више парцела из које скреће на југ западном међном 
линијом к.п. бр.2462 и пратећи њену јужну међну линију 
скреће на исток и наставља на исток пратећи јужну 
међну линију к.п. бр.2457/2, затим пресеца к.п. бр.2454 и 
наставља у истом правцу јужним међним линијама к.п.бр. 
2449 и 2451 све до двомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2451 и 
2437/2. Из ове тачке граница скреће на југ пратећи западне 
међне линије к.п.бр.2437/2, 2434, 2433 и 2430 све до 
тромеђне тачке коју чине к.п.бр.2430, 2425 и 2428, затим 
скреће на запад дуж северне међне линије к.п.бр.2425 све 
до тромеђне тачке коју чине к.п.бр.2425, 2458/1 и 2425. 
Одавде граница наставља на југ пратећи западне међне 
линије к.п. бр. 2425, 2423 и 2421 до четворомеђне тачке 
коју чине к.п. бр.2421, 2420, 3203 и 3202 из које скреће 
на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр.2421 и 
2531/1-канал, затим наставља на исток пратећи јужну 
међну линију к.п. бр.2531/1 све до тромеђне тачке коју 
чине 2531/1 –канал, 3201 и 2416.
Пратећи западну међну линију к.п. бр. 2416 граница 
долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 3181, 3180 и 
2398/1-пут, из које граница скреће на исток пратећи јужну 
међну линију к.п. бр. 2398/1 –пут, све до четворомеђне 
тачке коју чине к.п. бр. 2398/2, 3140, 3198/2 и 3139. 
Граница иде међним линијама к.п. бр. 3139 до тромеђне 
тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 3137/2 и 
4727/2 из које граница скреће на југ пратећи западну 
међну линију к.п. бр. 4727/2-пут и 4727-пут све до 
тромеђне тачке коју поменути пут чини са к.п. бр. 3137/1 
и 3138/1. Из ове тачке граница скреће на исток , сече 
поменути пут и долази у међну тачку која се налази на 
западној међној линији к.п. бр. 4732/1 – река Вучјанка и 
од ове међне тачке граница скреће на југ пратећи западну 
па јужну међну линију поменуте реке све до тромеђне 
тачке коју река чини са к.п. бр. 3715 и 3716/1 и идући 
на исток прати јужну међну линију к.п. бр. 3715 и 3714, 

пресеца к.п. бр. 4732/1-река Вучјанка, идући на југ прати 
источну међу реке све до тромеђне тачке коју река чини са 
к.п. бр. 3705 и 3706. Граница скреће на исток па на север 
пратећи међну линију к.п. бр. 3706, сече к.п. бр. 4726-пут 
и скреће на север пратећи међне линије к.п. бр. 4726 –пут, 
3698, 3693/3, 3693/1, 3694/4, 3303, 3304, 3305, 3330/2, 
3330/3 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 3330/3, 
3330/1 и 4725-пут, из ове тачке граница скреће на север 
пратећи источну међну линију поменутог пута и долази у 
тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 3074 и 
3086-гробље. Из ове тромеђне тачке граница иде на запад 
па на север пратећи међну линију к.п. бр 3086-гробље, 
све до тромеђне тачке коју парцела чини са к.п. бр. 3084 
и 2317-пут, па даље на север, северним међним линијама 
к.п. бр. 2316 и 2314, затим источном међном линијом 
к.п. бр. 2312 и 2296-пут, одакле скреће на север пратећи 
источну међну линију к.п. бр. 2295, па западну међну 
линију к.п. бр. 3059, 3058, 3056, 3055 до тромеђне тачке 
коју чине к.п. бр. 3055, 2281 и 3054. Одавде граница иде 
на север пратећи западну међну линију к.п. бр. 3054, 
долази до међне белеге бр.6 одакле наставља даље на 
север пратећи западну међну линију к.п. бр. 4724-пут, 
3031 и 3027, све до међне белеге бр. 7 од које скреће на 
исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 2249-пут све до 
тромеђне тачке коју поменути пут чини са к.п. бр. 3008/1 
и 3012 од које скреће на југ па на исток пратећи међе к.п. 
бр. 3012, 3009, 3010, 3005/2, 2975 све до четворомеђне 
тачке коју чине к.п. бр. 2227-пут, 2975, 2976 и 4723-пут.
Граница из ове тачке иде на север пратећи источне међне 
линије к.п. бр. 2218, 2219, 2529/7-поток Бачинац , кога 
пресеца, 2204, 2214, 2211, 2210, 2252-пут, до тромеђне 
тачке коју чине поменути пут и к.п. бр. 2928 и 2927, 
сече пут, долази у тромеђну тачку коју поменути пут 
чини са к.п. бр. 1082 и 1081 наставља на запад пратећи 
северну међну линију к.п. бр. 1082, 1085, 1099 и 1092, 
источну међну линију к.п. бр. 1103, 1104/2, 1107/1, 1108/2, 
долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1106, 1108/3 и 
1077-поток, граница наставља даље , сече поток и к.п. бр. 
1078 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1078, 
1075 и 1072. Одавде граница наставља северозападном па 
североисточном међном линијом к.п. бр. 1075, долази у 
тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1075, 1074 и 2532-поток 
Врбак, сече га и долази у тромеђну тачку коју поменути 
поток чини са к.п. бр. 1067 и 1068, затим прати југозападну 
па северну међну линију к.п. бр.1068, долази до тромеђне 
тачке коју чине к.п. бр. 1065/2, 1065/3 и 2551-пут и иде 
на запад пратећи северну међну линију поменутог пута 
к.п. бр, 944, 1124, 1126/4. 1126/3, 1125/1, 1125/5, 1125/4, 
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1125/2, 1128/1, 1128/2 и долази у тромеђну тачку коју 
чине к.п. бр. 1128/2, 1141/2 и 1129 из које скреће на исток 
пратећи северну међну линију к.п. бр. 1130, долази у 
тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1130, 1132/2 и 1131/1. 
Граница из ове тромеђне тачке скреће на север и пратећи 
западну међну линију к.п. бр. 1131/2 долази у тромеђну 
тачку коју чине к.п. бр. 1132/1, 1132/3 и 1131/2. Из ове 
тромеђне тачке граница скреће на исток, при чему сече 
к.п. бр. 1131/2, 1131/1, 931/1, 931/2 и долази до источне 
међне линије ломи се и скреће на север пратећи међне 
линије поменуте парцеле све до четворомеђне тачке коју 
ова парцела чини са к.п. бр. 929, 927, 930 и 2542-пут 
Вучје- Накривањ, пресеца га и скреће на запад пратећи 
северну међну линију поменутог пута и к.п. бр. 1154, 
1153, 1158, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1151/1, 1148, 1147, 
1249/2-пут и 1248 при чему долази у тромеђну тачку коју 
чине к.п. бр. 1248, 1215 и 1216. Из ове тромеђне тачке 
граница иде даље на запад пратећи северо-западне међне 
линије к.п. бр. 1244, 1243, 1240, 1239/2, 1238, 1235, 1234, 
1229, 1228, 1225, 1303 и 1304/2, долази у тромеђну тачку 
коју чине к.п. бр. 1202/1, 1304/2 и 2529/7-канал Бачинац, 
пресеца га и из тромеђне тачке коју чине поменути канал 
и к.п. бр. 1201-пут и к.п. бр. 1202/2, скреће на север 
пратећи западну међну линију поменутог канала све до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 2598/8-канал Бачинац, 
622/1 и 1182/2 из које граница скреће на запад пратећи 
северне међне линије к.п. бр. 622/1, сече к.п. бр. 2548/5-
пут, 569, 568, 567, 565, 564, 563, сече к.п. бр. 562, долази 
до источне међне линије к.п. бр. 1412, скреће на север 
пратећи је делимично и опет скреће на запад, при чему 
сече поменуту парцелу и к.п. бр. 1413/1, 559/2, 559/1, 
558, 556, 545, 544 и 542/1 до пресека са њеном западном 
међном линијом, скреће на север пратећи источну међну 
линију к.п. бр. 2539/1 државни пут Лесковац-Вучје бр. 
124, све до тромеђне тачке коју овај пут чини са к.п. бр. 
603 и 604.
Граница из ове тачке наставља даље на север источном 
међном линијом к.п. бр. 604 све до к.п. бр. 1808-пут, 
пресеца га и скреће на запад пратећи његову северну 
међну линију до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 
1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124, 1808-пут и 
345. Одавде граница наставља на север пратећи источну 
међну линију поменутог државног пута све до тромеђне 
тачке коју овај пут чини са к.п. бр. 344 и 1806-пут, одакле 
скреће на исток пратећи јужну међну линију долази до 
к.п. бр. 59-гробље и пратећи међне линије поменуте 
парцеле долази до већ поменутог пута, скреће на запад 
и пратећи северну међну линију к.п. бр. 1806-пут долази 

до тромеђне тачке коју поменути пут чини са к.п. бр. 
1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124 и 198.
Граница из ове тромеђне тачке скреће на север пратећи 
источну међну линију државног пута све до тромеђне 
тачке коју државни пут чини са к.п. бр. 148 и 1804-пут. 
Из ове тачке граница иде на запад при чему сече к.п. бр. 
1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124 и долази у 
тромеђну тачку од које је и започео опис границе обухвата 
ПГР-е за насељено место Вучје.
У случају неслагања текстуалног описа границе обу-
хвата Плана и графичког приказа тачака, меро даван је 
графички приказ границе обухвата плана.

Члан 3.
Циљ израде ПЛаН ГеНеРаЛНе РеГУЛаЦИЈе За 
На СеЉеНО МеСТО ВУЧЈе са Извештајем о стра-
те шкој процени утицаја на животну средину je ства-
рање услова за развој и организацију пре дме тног по-
дручја који је део градске територије је развој по дру чја 
у правцу максималног активирања постојећих поте-
нцијала, у делу приградског насеља, поштујући при-
нципе одрживог развоја. Нови са др жаји и функције 
про стора се планирају у циљу задовољења потреба 
стано вника ширег подручја. Неопходно је унапређење 
свих постојећих намена на предметном простору при-
ме ном принципа унутрашњег ширења насеља изгра-
дњом, доградњом и реконструкцијом, унапређење 
инфра структурне опремљености односно стварање 
усло ва за изгра дњу инфраструктурних објеката, одређи-
вање прави ла уређења и правила грађења, по целинама 
и зона ма, прецизирање највећих дозвољених индекса 
зау зе 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 зраду 
Урбанистичким пројектима, унапређење укупне стру-
ктуре функција, садржаја и јавних про стора и по вршина, 
у складу са реалним развојним тре ндовима, по требама 
али и могућностима града и окру жења.
Извршена је подела простора у грађевинском подручју, 
на целине према урбанистичким показатељима и дру-
гим карактеристикама, као и подела земљишта на гра-
ђевинско, пољопривредно, шумско и водно.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је елаборат ПГР-а Вучје са 
Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, оверен потписом председника Скупштине града 
Лесковца и печатом града Лесковца.
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ЕЛАБОРАТ 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВУЧЈЕ

( ПГР '' ВУЧЈЕ'' )
са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину
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ОПШТИ ДЕО

1. Уводни део
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду  Плана генералне регулације за насељено место Вучје представља 

Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје („Службени гласник
града Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.) и Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и важећи правилници.

Плански основ за израду ПГР-а за насељено место Вучје је Просторни план града Лесковца
(“Службени гласник града Лесковца“, број 12/11).
За потребе израде ПГР-а коришћене су геодетске подлоге и прибављени услови надлежних 
предузећа и  институција и саставни су део аналитичко-документационе основе Плана.

Повод за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје, уочена је потреба да се 
ускладе планска решења дата у ГУП-у Вучје са елементима ДУП-а из 1966.год. као и у изменама и 
допунама из 1980., 1987. и 1992.год., са савременим потребама и новим планским циљевима и 
обавезама дефинисаним Просторним планом града Лесковца.

Општи циљ израде Плана генералне регулације за насељено место Вучје  је дефинисање 
правног и планског основа за организацију, коришћење, уређење и заштиту простора, који треба 
да доведе до организованог активирања просторних потенцијала и усмеравања даљег просторног 
развоја по принципу одрживог развоја.

1.2. Извод из Просторног плана града Лесковца

Вучје као општински  субцентар и урбано насеље налази се у лесковачкој котлини, 17km 
југозападно од Лесковца. Смештено је на северним падинама у подножју планине Кукавице и 
обалама реке Вучјанке, десне притоке Ветернице, на месту где река Вучјанка прелази из 
планинско-брдског у равничарски ток. Налази се на надморској висини од 262mnv до 312mnv и 
припада подручју квалитетне животне средине. Насеље је збијеног типа, са линијски формираним 
грађевинским подручјем, дуж саобраћајница. Кроз насељено место протиче река Вучјанка, која се 
улива у реку Ветерницу, а које припадају сливу Јужне Мораве. Кроз централни део насеља у 
правцу север-југ пролази државни пут IIБ реда  број 436 из кога се рачвају ка истоку општински 
пут 43 Вучје-Накривањ, ка западу општински пут 44 Вучје-Брза и ка северозападу општински пут 
45 Вучје-Жабљане.
Клима града Лесковца, те и насељеног места Вучје је умерено-континентална (карактеришу је 
екстремно или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна периода пролеће и 
јесен). Основна природна богатства су: обрадиво пољопривредно земљиште, реке и шумско 
земљиште. 
Територија насељеног места Вучјa, налази се у рејону 8°MCS сеизмичког интензитета на олеати за 
повратни период од 500 година. Према Процени угрожености потреба и могућности за заштиту 
и спасавање општине Лесковац, насељено место Вучје припада другом степену угрожености -
односно зони средње угрожености.

Име овог насеља, према повељи кнегиње Милице датира још из 1395.године као село Бучје које
потиче од буке коју је брза Вучјанка стварала силазећи из планине у село, током времена име 
Бучје прешло је у Вучје. Насеље физиономски обједињује три основне целине: Град или Ново 
Вучје, Село и ниско-планинске засеоке. Град или Ново Вучје(260 mnv) карактерише плански 
обликована просторна структура и урбани начин живота. Село(300 mnv) са више група 
сродничких кућа, физиономски је спојено са Градом, карактерише га спонтани развој и мешовита 
рурално-урбана својства, од којих су преовлађујућа рурална, као и ниско-планински засеоци(620
mnv) у чијој се близини налази тврђава Скобаљић град или Скобаљића кула из XIII века. Први 
урбанистички план урађен је за општину Вучје, донет 1959.год., који је обухватао површину од 
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73ha и просторни развој насеља до 1989.год. са  планираном пројекцијом становништва од 6250 
становника којим је акцентиран развој туризма и индустрије са пратећим садржајим друштвеног, 
образовног и услужног карактера. Од 1891.год. дo 1965.год. насеље је чинило посебну општину, 
када је припојен општини Лесковац.

Основни правци просторног развоја
Насељено место Вучје је од 1959.год. грађено према урбанистичким плановима тако да је 
урбанистички  усмераван развој појединачних привредних и комплекса јавне намене. 
У Просторном плану града Лесковца урађена је анализа досадашњих карактеристика популације и 
претпостављена су друштвено-економска кретања у будућности. 

Табела 1. -Кретање становништва од 1948.год. до 2011.год.
1948.год. 1971.год. 1991.год. 2002.год. просечна стопа раста у процентима 1948.год. /2002.год. 2011.год.
1784 3178 3492 3258 82,60% 2865

Табела 2. –Број чланова домаћинства у 2011.год.
Укупно 1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 члана више Просечан број чланова
881 159 209 150 141 112 110 3,25

Утврђено је да ће до 2020.год. доћи до незнатног пораста укупног броја становника на 3024.
Насељено место припада зони града Лесковца, чији је приоритет просторног развоја 

реструктуирање индустрије, активирање браунфилд инвестиција, унапређивање услуга, 
формирање зона складишта и дистрибутивног центра, унапређење комуналног стања. Предвиђа се 
незнатно ширење у зони насеља и контролисано ширење дуж доминатних путних праваца. Даљим 
унапређењем и развојем јавних служби потребно је да се обезбеде потребе становништва у насељу 
као и гравитирајућем подручју. Заступљене институације, социјалне и здравствене заштите, 
образовања  и културе, даље унапређивати према утврђеним програмима развоја усаглашеним са 
појединачним функционалним значајем у мрежи насеља. Према функцијама које има развијене и 
улози коју треба да има у оквиру утврђене мреже насеља, одређено му је место општинског 
субцентра, са гравитирајућим насељима: Брза, Жабљане, Бели Поток, Накривањ и 
Чукљеник, што подразумева повећање квалитета јавних служби за потребе сопственог и за 
становнике гравитирајућих насеља. У области социјалне заштите уколико постоји интерес и 
економска основа, могуће је изградити објекат за трајни смештај старих лица и сл.

Основни е

„Основни просторни развој одрживог развоја туризма подразумева издвајање макро-
туристичке зоне Лесковац, и унутар ње два рејона: Лесковачки рејон и Кукавичко-Грделички 
рејон коме припада Вучје са значајним воденим акумулацијама.“, као и то да је „На основу 
примењених критеријума (мотивски, просторни, еколошки, економски, функционални) и могућих 
облика туризма уз поштовање принципа одрживог развоја, утврђени су следећи основни 
туристички производи и видови туризма на планском подручју: 1.еколошко-образовни у 
кањону реке Вучјанке; 2.спортско–рекреативни у оквиру спортског комплекса који 
функционише у Вучју. 3.културно–манифестациони кроз сликарске колоније, манифестације 
„Дани поља“ и покретањем нових реализацијом посета кањону Вучјанке.“. 4.Риболов у реци 
Вучјанки; 5.излетнички и викенд туризам ће имати велике перспективе, с обзиром на природне 
погодоности и нарастајуће потребе становништва у урбаним срединама за кратким и квалитетним 
боравцима у природи чији  потенцијал поседује кањон реке Вучјанке.“. Насељено место Вучје је у 
просторном размештају локалитета одређен као секундарни туристички центар.

лементи организације привредних активности у простору су даље јачање 
привредне функције Лесковца као привредног центра и развој групе развијених центара којима 
припада Вучје на бази постојећих и нових капацитета углавном везани за агропрераду, текстилну, 
металску и дрвопрерађивачку индустрију базиран на одрживим принципима стварањем 
могућности формирања нових привредно-индустријских зона дуж саобраћајнице ка Лесковцу.
Подручје које гравитира Вучју према концепцији развоја пољопривредне производње града 
Лесковца припада другом рејону који је оријентисан ка воћарској производњи те је потребно 
унапређивати постојеће и градити нове капацитете за производњу гајених култура. Просторни 
развој  треба базирати на принципима одрживог развоја обновом, унапређењем и повећањем 
капацитета производње и прераде, развојем пољопривредне инфраструктуре и унапређењем 
административних услуга пољопривредним произвођачима као и њихово организовано 
удруживање /задружно и сл./ ради остваривања заједничких циљева и заштите.  



Страна 1798 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

8

Концепцију развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре на простору Вучја треба 
заснивати на реконструкцији државног и општинских путева, као и насељских саобраћајница са 
потребном доградњом ради боље приступачности туристичким дестинацијама у окружењу и 
осталним наменама у насељу. Водоснадбевање је планирано повезивањем насељеног места Вучје 
у јединствен, кoнтролисан  систем „Барје“ са реконструкцијом и доградњом секундарне мреже до 
појединачних корисника. Одвођење отпадних и атмосферских вода успоставити изградњом 
канализационог система проширењем канализационе мреже и реконструкцијом дела постојеће 
мреже пре свега за део Вучја на левој обали реке Вучјанке. Предвиђен третман отпадних вода у 
новом ППОВ планирано на новој локацији, обзиром да је старо постројење дотрајало и није у 
употреби, са новим реципијентом  отпадних вода из Вучја, након пречишћавања, упуштањем у 
реку Ветерницу. Електоенергетска стабилност насеља обезбедиће се планираним повећањем  
капацитета постојећег електроенергетског објекта -TС 35/10 kV  ''Вучје'' са постојећих 2×4 MVA
на 2×8 MVA, као и изградња нових ТС 10/0.4 kV ради поузданог напајања појединачних 
потрошача. Концепција развоја гасификације заснива се на покривању подручја насеља Вучја 
гасоводном мрежом средњег и ниског притиска и изградњу МРС-а.

Предвиђено је коришћење обновљивих извора енергије у првом реду хидроенергије 
изградњом малих хидроелектрана, као и соларне енергије претежно за индивидуалне потребе.

Концепција развоја у области фиксне телефонске мреже и мобилне телефоније подручја
насељеног места Вучја је замена постојећих аналогних комутација (централа) дигиталним као и 
изградињу планираних базних станице мобилних оператера. Планирана је децентрализација 
постојеће 4 приступне мреже на 12 нових приступних чворова, од којих се 8 ПМ граде са потпуно 
новим кабловима, а 4 се реконструишу ради скраћења претплатничке петље, тако да ће сам град 
бити покривен са 18 приступних чворова у о квир у које је ПМ АТЦ Вучје - децентрализација 
мреже на 3 нова приступна чвора са потпуно новим кабловима. Централна пошта лоцирана је у 
Лесковцу док се поштанске јединице налазе у 13 насеља ван града од којих је једна у насељеном 
месту Вучје.

Основна концепција развоја у погледу управљања отпадом подразумева јачање и развој 
регионалне санитарне депоније, кроз планирање изградње центра за селекцију комуналног чврстог 
отпада у урбаним насељима где је сврстано и Вучје у коме је неопходно дефинисати  локације 
сакупљачких станица, сабирних центара и рециклажних станица. Уз сабирне центре у урбаној 
средини могу се наћи и рециклажни центри, где би се вршила обрада рециклабилног материјала 
(балирање папира, пластике, ситњење стакла, пресовање метала  и сл).

Концепција уређења гробаља подразумева задржавање постојећих хуманих гробаља уз 
уређење и опремање у складу са санитарним прописима и прописима о сахрањивању. Локација 
сточног гробља планирана је изван насељеног места Вучје, са оријентационим предлогом 
локације коју треба одредити у оквиру КО Накривањ, Чукљеник или Бели Поток. 

Концепција уређења пијаца подразумева задржавање постојеће зелене пијаце, уз неопходно 
перманентно прилагођавње условима тржишта, као и планирање локације за кванташку и сточну 
пијацу. У оквиру туристичке зоне планирти изградњу етно пијаца, које се предвиђају као "живе", 
са комерцијално употребљивим објектима, намењене продаји сувенира и "здраве хране".

Посебно значајно је, и увођење елемената урбане опреме за уређење јавних површина (каo
штo су јавни паркинзи, аутобуска стајалишта, паркови, скверови и линијско зеленило) у насељима.

Према просторној диференцијацији животне средине насељено место Вучје припада IV-тој 
категорији као подручје веома квалитетне животне средине. Подручје планине Кукавице, са 
комплексом квалитетних букових шума, простором од есенцијалног значаја за очување режима и 
квалитета вода (посебно кањона реке Вучјанке) и разноврсног биљног и животињског света, са 
повољним условима за рекреацију идентификовано је као просторна целина предложена за 
заштиту (према РПП општина Јужног поморавља) док  ће просторни обухват, врста и категорија 
режим заштите заштићеног природног добра, као и режими заштите, биће дефинисани у случају 
израде Студије заштите од стране надлежне институције.  

Заштита непокретних културних добара подразумева адекватан третман градитељског 
наслеђа као ресурса у оквиру презентације туристичких вредности Лесковца, односно дугорочну 
заштиту објеката и амбијенталних целина кроз хармонично уклапање “старог” и “новог” са 
окружењем. Под претходном заштитом, заступљеном у виду објеката сакралне архитектуре
евидентирана je под бр.34. Црква „Св. Јована“, локалитети „зидине“ и  „старо гробље“ у Вучју, 
затим као археолошки локалитети евидентирани под бр.81.Вучје-Селиште, насеље и бр.82.Вучје-
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Зидине, Зидине, насеље, на којима се примењују опште мере и услови заштите и коришћења 
непокретних културних добара и добара која уживају статус предходне заштите.

Заштиту становништва, материјалних и културних добара од елементарних непогода 
/земљотреса, пожара, града, поплава, ерозије, клизишта и сл./, ратних дејстава и  других 
несрећа и опасности /хемијсли удеси и сл./, планирати у складу са Проценом угрожености 
потреба и могућности за заштиту и спашавање града Лесковца. 

У циљу заштите пољопривредног земљишта, за нове активности ангажују се само неопходне 
површине, у непосредном контакту са изграђеним подручјем заокружујући га у целине. Планом 
обухваћене шуме заштитити и подићи на квалитетнији ниво, повезујући их са планираним 
зеленилом насеља.

1.3. Обухват плана

Обухват Плана представља земљиште у грађевинском подручју, којим је обухваћено 
грађевинско, водно, пољопривредно и шумско земљиште, као и земљиште изван грађевинског 
подручја где је заступљено пољопривредно, шумско и водно земљиште. Грађевинско земљиште 
заступљено је као изграђено и уређено и неизграђено земљиште планирано за уређење и изградњу.
Граница плана, грађевинског подручја и подела на целине, дата је у графичком прилогу бр.1 -
Границе плана на ортофото подлози и подела на целине“.

1.3.1. Опис границе обухвата плана
Укупна површина планског обухвата износи П=167ha02a82m2

Опис границе ПГР-а почиње у тромеђној тачки коју чине к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац-
Вучје бр. 124, к.п. бр. 200 и 1792-пут у К.О. Вучје.

. Границом плана обухваћене су
катастарске парцеле у катастарској општини Вучје.

Граница из ове тачке иде на запад северном међном линијом к.п. бр. 1792-пут, сече к.п. бр. 
1780-пут и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1788/1, 1791-пут и 218. Из ове тачке граница 
прати међне линије к.п. бр. 218 и долази у тромеђну тачку коју поменута парцела чини са к.п. бр. 
1790 и 239. Од ове тачке граница иде на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 1791-пут и 
1792-пут , долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 249 и к.п. бр. 1798-државни 
пут Лесковац – Вучје бр. 124 и пратећи западну међну линију поменутог пута иде на југ све до 
тромеђне тачке коју поменути пут чини са к.п. бр. 286 и 1785-пут. Граница пратећи северну па 
западну међну линију к.п. бр. 1785-пут иде на запад , долази у тромеђну тачку коју поменути пут 
чини са к.п. бр. 315 и 316, сече поменути пут, долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1785-пут, 
320 и 371-воденични јаз, из које наставља на запад пратећи северну , па западну међну линију к.п. 
бр. 371-воденични јаз , затим пратећи јужну међну линију поменуте парцеле, граница скреће на 
југоисток и долази до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 373 и 2525/3- река 
Вучјанка. Граница овде пресеца корито реке Вучјанке, настављајући у истом правцу долази у  
међну тачку у којој се секу северна међна линија к.п. бр. 391 и западна међна линија реке 
Вучјанке. Из ове тачке граница наставља на север пратећи западну међну линију к.п. бр. 2525/3-
река Вучјанка све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 454 и 2526-воденични
јаз. Граница из ове тачке иде на југ пратећи западну међну линију поменуте парцеле-јаз и долази 
до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 2526-воденични јаз , 451/1 и 452 из које наставља на 
северозапад пратећи западну међну линију к.п. бр. 452 a затим северну међну линију к.п. бр. 
451/1, 450/2, 449 и део 439/1, затим западну међну линију к.п. бр. 436 па источну међну линију к.п. 
бр. 432/1 и 432/2, затим скреће на запад дуж северне међне линије к.п. бр. 432/2, пресеца к.п. бр. 
432/1 до источне међне линије к.п. бр. 431/1 и наставља на север дуж ње, затим скреће на запад 
пресеца к.п. бр. 431/2, 430/2 и 429/2 до источне међне линије к.п. бр. 428 дуж које наставља на 
север, затим скреће на запад пресеца к.п. бр. 428 до источне међне линије к.п. бр. 427/3 дуж које 
наставља на север, а затим и дуж источне међне линије к.п. бр. 427/5 и 427/7. Граница долази до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 427/7, 393 и 394 из које скреће на запад пратећи јужну међну 
линију к.п. бр. 394. Граница долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 394, 424 и 397/1 из које 
скреће на  север пратећи источну међну линију к.п. бр. 394, 395, 396/1, 399/2, 382 и 371 долази до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 381, 399/3 и 400/3 одакле наставља на југо-запад па на југ 
поклапајући се са линијом разграничења између К.О. Вучје и К.О. Жабљане. 

Граница долази до к.п. бр. 1818-пут, скреће на исток и пратећи јужну међну линију поменутог 
пута долази до међне тачке у којој поменута међа скреће на југ. Из ове међне тачке граница скреће 
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на север при чему сече к.п. бр. 1818-пут, долази у четворомеђну тачку коју поменути пут чини са 
к.п. бр. 1547/1, 1547/2 и 415/2. Из ове четворомеђне тачке граница скреће на север и пратећи 
западну међну линију к.п. бр. 1517/2 и 416 долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 415/1, 416 и 
418 одакле скреће на исток па на југ пратећи источну међну линију к.п. бр. 416 а затим на исток 
пратећи јужну међну линију к.п. бр. 417 све до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. 
бр. 1529/4 и 1530. Граница из ове тачке скреће на југ пратећи источну међну линију к.п. бр. 1530, 
1533 и  1534, затим пратећи северну међну линију к.п. бр. 1523/1 и  1524/1 долази до тромеђне 
тачке коју чине к.п. бр. 1524/1, 1525/2 и 1525/1 из које скреће на запад и сече к.п. бр. 1524/1 и 
1523/1 долази до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 1534, 1535, 1568/1 и 1569/2. Из ове тачке 
граница наставља на југ пратећи западну па јужну међну линију к.п. бр. 1569/2 и 1502/2 до 
тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1502/2, 1570/1 и 1520/1 из које мења правац и наставља на север 
западном међном линијом к.п. бр. 1520/1 и 1818-пут све до тромеђне тачке коју поменути пут чини 
са к.п. бр. 1752 и 1753. Граница из ове тромеђне тачке скреће на север пратећи западну међну 
линију к.п. бр. 1753, сече к.п. бр. 1903- пут, долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са 
к.п. бр. 1654 и 1655 и пратећи јужну међну линију к.п. бр. 1655 иде на запад до тромеђне тачке 
коју ова парцела чини са к.п. бр. 1903- пут и к.п. бр. 1656. Овде граница скреће на југ при чему 
сече к.п. бр. 1903-пут и поклапајући се са западном међном линијом к.п. бр. 1904- пут, све до 
тромеђне тачке коју ова парцела чини са к.п. бр. 2545/1-пут и 1907-пут, из које наставља да прати 
западну а затим и северну међну линију к.п. бр. 1907- пут све до тромеђне тачке коју чине 
по менути пут са к. п.  бр . 1 7 7 1  и 1 7 70 .  Из о ве тачке граница скр еће на југ, сече по менути пут и 
наставља источном међном линијом к.п. бр. 1866/1 све до тромеђне тачке коју поменута парцела 
чини са к.п. бр. 1867/2 и к.п. бр. 2544/1 Брза – пут- Вучје, скреће на запад и пратећи северну међну 
линију поменутог пута долази до тромеђне тачке коју пут чини са к.п. бр. 1848 и 1834-пут из које 
скреће на југ пратећи западну међну линију к.п. бр. 2494, 2495, 2497/2, 2498/2, 2501/2, 2501/3, 
2501/4, 2508/2 и 2503/2 при чему долази у тромеђну тачку коју чине к.п. 2503/2, 2504 и 2508/1. Из 
ове тромеђне тачке граница скреће на исток пратећи северну међну линију к.п. бр. 2504 и 3768 све 
до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр.2480 и 2481/1. Одавде граница наставља 
на север пратећи западну међну линију к.п. бр.2480 и 2479/1, долази до међне тачке коју чине 
више парцела из које скреће на југ западном међном линијом к.п. бр.2462 и пратећи њену јужну 
међну линију скреће на исток и наставља на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр.2457/2, 
затим пресеца к.п. бр.2454 и наставља у истом правцу јужним међним линијама к.п.бр. 2449 и 2451 
све до двомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2451 и 2437/2. Из ове тачке граница скреће на југ пратећи  
западне међне линије к.п.бр.2437/2, 2434, 2433 и 2430 све до тромеђне тачке коју чине  к.п.бр.2430, 
2425 и 2428, затим скреће на запад дуж северне међне линије к.п.бр.2425 све до тромеђне тачке 
коју чине к.п.бр.2425, 2458/1 и 2425. Одавде граница наставља на југ пратећи западне међне   
линије к.п. бр. 2425, 2423 и 2421 до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр.2421, 2420, 3203 и 3202 
из које скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр.2421 и 2531/1-канал, затим наставља на 
исток пратећи јужну међну линију к.п.  бр.2531/1 све до тромеђне тачке коју чине 2531/1 –канал, 
3201 и 2416.

Пратећи западну међну линију к.п. бр. 2416 граница долази до тромеђне тачке коју чине к.п. 
бр. 3181, 3180 и 2398/1-пут, из које граница скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 
2398/1 –пут, све до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2398/2, 3140, 3198/2 и 3139. Граница иде 
међним линијама к.п. бр. 3139 до тромеђне тачке коју поменута парцела чини са к.п. бр. 3137/2 и 
4727/2 из које граница скреће на југ пратећи западну међну линију к.п. бр. 4727/2-пут и 4727-пут 
све до тромеђне тачке коју поменути пут чини са к.п. бр. 3137/1 и 3138/1. Из ове тачке граница 
скреће на  исток , сече поменути пут и долази у међну тачку која се налази на западној међној 
линији к.п. бр. 4732/1 – река Вучјанка и од ове међне тачке граница скреће на југ пратећи западну 
па јужну међну линију поменуте реке све до тромеђне тачке коју река чини са к.п. бр. 3715 и 
3716/1 и идући на исток прати јужну међну линију к.п. бр. 3715 и 3714, пресеца к.п. бр. 4732/1-
река Вучјанка, идући на југ прати источну међу реке све до тромеђне тачке коју река чини са к.п. 
бр. 3705 и 3706. Граница скреће на исток па на север пратећи међну линију к.п. бр. 3706, сече к.п. 
бр. 4726-пут и скреће на север пратећи међне линије к.п. бр. 4726 –пут, 3698, 3693/3, 3693/1, 
3694/4, 3303, 3304, 3305, 3330/2, 3330/3 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 3330/3, 3330/1 
и 4725-пут, из ове тачке граница скреће на север пратећи источну међну линију поменутог пута и 
долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са к.п. бр. 3074 и 3086-гробље. Из ове тромеђне 
тачке граница иде на запад па на север пратећи међну линију к.п. бр 3086-гробље, све до тромеђне 
тачке коју парцела чини са к.п. бр. 3084 и 2317-пут, па даље на север, северним међним линијама 
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к.п. бр. 2316 и 2314, затим источном међном линијом к.п. бр. 2312 и 2296-пут, одакле скреће на 
север пратећи источну међну линију к.п. бр. 2295, па западну међну линију к.п. бр. 3059, 3058, 
3056, 3055 до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 3055, 2281 и 3054. Одавде граница иде на север 
пратећи западну међну линију к.п. бр. 3054, долази до међне белеге бр.6 одакле наставља даље на 
север пратећи западну међну линију к.п. бр. 4724-пут, 3031 и 3027, све до међне белеге бр. 7 од 
које скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. бр. 2249-пут све до тромеђне тачке коју 
поменути пут чини са к.п. бр. 3008/1 и 3012 од које скреће на југ па на исток пратећи међе к.п. бр. 
3012, 3009, 3010, 3005/2, 2975 све до четворомеђне тачке коју чине к.п. бр. 2227-пут, 2975, 2976 и 
4723-пут. 

Граница из ове тачке иде на север пратећи источне међне линије к.п. бр. 2218, 2219, 2529/7-
поток Бачинац , кога пресеца, 2204, 2214, 2211, 2210, 2252-пут, до тромеђне тачке коју чине 
поменути пут и к.п. бр. 2928 и 2927, сече пут, долази у тромеђну тачку коју поменути пут чини са 
к.п. бр. 1082 и 1081 наставља на запад пратећи северну међну линију к.п. бр. 1082, 1085, 1099 и 
1092, источну међну линију к.п. бр. 1103, 1104/2, 1107/1, 1108/2, долази у тромеђну тачку коју 
чине к.п. бр. 1106, 1108/3 и 1077-поток, граница наставља даље , сече поток и к.п. бр. 1078 и 
долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1078, 1075 и 1072. Одавде граница наставља 
северозападном па североисточном  међном линијом к.п. бр. 1075, долази у тромеђну тачку коју 
чине к.п. бр. 1075, 1074 и 2532-поток Врбак, сече га и долази у тромеђну тачку коју поменути 
поток чини са к.п. бр. 1067 и 1068, затим прати југозападну па северну међну линију к.п. бр.1068, 
долази до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1065/2, 1065/3 и 2551-пут и иде на запад пратећи 
северну међну линију поменутог пута к.п. бр, 944, 1124, 1126/4. 1126/3, 1125/1, 1125/5, 1125/4, 
1125/2, 1128/1, 1128/2 и долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1128/2, 1141/2 и 1129 из које 
скреће на исток пратећи северну међну линију к.п. бр. 1130, долази у тромеђну тачку коју чине к.п. 
бр. 1130, 1132/2 и 1131/1. Граница из ове тромеђне тачке скреће на север и пратећи западну међну 
линију к.п. бр. 1131/2 долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1132/1, 1132/3 и 1131/2. Из ове 
тромеђне тачке граница скреће на исток, при чему сече к.п. бр. 1131/2, 1131/1, 931/1, 931/2 и 
долази до источне међне линије ломи се и скреће на север пратећи међне линије поменуте парцеле 
све до четворомеђне тачке коју ова парцела чини са к.п. бр. 929, 927, 930 и 2542-пут  Вучје-
Накривањ, пресеца га и скреће на запад пратећи северну међну линију поменутог пута и к.п. бр. 
1154, 1153, 1158, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1151/1, 1148, 1147, 1249/2-пут и 1248 при чему долази у
тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1248, 1215 и 1216. Из ове тромеђне тачке граница иде даље на 
запад пратећи северо-западне међне линије к.п. бр. 1244, 1243, 1240, 1239/2, 1238, 1235, 1234, 
1229, 1228, 1225, 1303 и 1304/2, долази у тромеђну тачку коју чине к.п. бр. 1202/1, 1304/2 и 2529/7-
канал Бачинац, пресеца га и из тромеђне тачке коју чине поменути канал и к.п. бр. 1201-пут и к.п. 
бр. 1202/2, скреће на север пратећи западну међну линију поменутог канала све до тромеђне тачке 
коју чине к.п. бр. 2598/8-канал Бачинац, 622/1 и 1182/2 из које граница скреће на запад пратећи 
северне међне линије к.п. бр. 622/1, сече к.п. бр. 2548/5-пут, 569, 568, 567, 565, 564, 563, сече к.п. 
бр. 562, долази до источне међне линије к.п. бр. 1412, скреће на север пратећи је делимично и опет 
скреће на запад, при чему сече поменуту парцелу и к.п. бр. 1413/1, 559/2, 559/1, 558, 556, 545, 544 
и 542/1 до пресека са њеном западном међном линијом, скреће на север пратећи источну међну 
линију к.п. бр. 2539/1 државни пут Лесковац-Вучје бр. 124, све до тромеђне тачке коју овај пут 
чини са к.п. бр. 603 и 604.
Граница из ове тачке наставља даље на север источном међном линијом к.п. бр. 604 све до к.п. бр. 
1808-пут, пресеца га и скреће на запад пратећи његову северну међну линију до тромеђне тачке 
коју чине к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124, 1808-пут и 345. Одавде граница 
наставља на север пратећи источну међну линију поменутог државног пута све до тромеђне тачке 
коју овај пут чини са к.п. бр. 344 и 1806-пут, одакле скреће на исток пратећи јужну међну линију 
долази до к.п. бр. 59-гробље и пратећи међне линије поменуте парцеле долази до већ поменутог 
пута, скреће на запад и пратећи северну међну линију к.п. бр. 1806-пут долази до тромеђне тачке 
коју поменути пут чини са к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124 и 198. 

Граница из ове тромеђне тачке скреће на север пратећи источну међну линију државног пута 
све до тромеђне тачке коју државни пут чини са к.п. бр. 148 и 1804-пут. Из ове тачке граница иде 
на запад при чему сече к.п. бр. 1798-државни пут Лесковац – Вучје бр. 124 и долази у тромеђну 
тачку од које је и започео опис границе обухвата ПГР-е за насељено место Вучје.

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја
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Граница постојећег грађевинског подручја приказана је графичким прилогом
бр.3.Постојеће стање коришћења површина, укупне површине П=149ha10a71m2

Граница планираног грађевинског подручја приказана је у графичком прилогу
бр.4.Планирана намена површина, укупне површине П=165ha25a58m

обухвата 
грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште. Граница је одређена применом 
следећих критеријума: 1)стечена урбанистичка обавеза из предходних планова, 2)изграђено 
грађевинско земљиште, 3)изграђено пољопривредно, шумско и водно земљиште и 4)укњижено у 
катастру непокретности земљиште у грађевинском подручју без обзира на начин коришћења.

2

Опис границе грађевинског подручја ПГР-е за насељено место Вучје почиње у тачки у којој је 
почео опис границе обухвата ПГР-е. Граница грађевинског подручја се поклапа са границом 
обухвата плана све до тромеђне тачке коју чине к.п. бр. 1107/2, 1108/3 и 1107/1 из које скреће на 
запад пратећи јужну међну линију к.п. бр. 1108/3, сече к.п. бр. 2550-пут и даље иде на запад 
пратећи јужне међне линије к.п. бр. 1109/1, 1111/1, 1264, 1260, 1528, 1257. 1254 све до тромеђне 
тачке коју чине к.п. бр. 1253, 1255/1и  4254 из које скреће на исток пратећ северне међне линије 
к.п. бр. 1254, 1257, 1258, 1260 1263, 1111/1. 1110/1, 1114/1, 2550-пут, сече к.п. нр. 1077-пут и 
долази у тромеђму тачку коју чине к.п. бр, 1078. 1075 и 1072, одакле наставља даље поклапајући 
се са границом обухвата плана све до тачке одакле је и започео опис границе грађевинског 
подручја и обухвата ПГР-е за насељено место Вучје.

, обухвата  грађевинско и 
водно земљиште и одређена је према планираним наменама следећим описом:

1.4. Анализа и оцена постојећег стања са билансом површина

Територија ПГР-а обухвата грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште.
Постојеће грађевинско подручје заузима површину од 149,11ha и чине га: објекти и површине 
јавне намене, мрежа и објекти јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре и објекти и 
површине остале намене –становање и привређивање. Изван грађевинског подручја присутни су 
објекти инфраструктуре и остали објекти на пољопривредном, шумском и водоводном земљишту 
у укупној површини 17,92ha.

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од  136,91ha.
Површине у обухвату грађевинског подручја Плана на грађевинском земљишту дефинисане су 
према претежним наменама на јавне и остале.

Објекти и површине јавне намене
Укупна површина јавних намена износи 22,18ha или 13,28% од обухвата Плана и у великој мери 
задовољава потребе становника насеља и гравитирајућег подручја. Распоређене су у целини 
1.Зона центра и централних делатности у оквиру следећих намена:

Образовање -се одвија у јединственом школском комплексу површине 1ha18a17m2 у 
потцелини 1.1., где су изграђена два посебна објекта намењена основном и средњем образовању. 
Основна школа основана је 1919.год. у приватним просторијама да би се 1952/53.год. преселила у 
зграду у којој је и данас, и убраја се у ред најстаријих школа овог краја. Своју делатност остварује 
у матичној школи и пет издвојених објеката у Бунушком Чифлуку, Брзи, Накривњу, Белом Потоку 
и Чукљенику. Средња школа „Светозар Крстић –Тоза“ формирана 1964.год. да би се преселила 
1981.год. у новом објекту у коме је и сада. Образовање се изводи са четири смера /кувар, конобар, 
прехрамбени и туристички техничар/. У овиру  школског комплекса изграђени су помоћни објекти 
/котларница, школска радионица, балон сала и стара ђачка менза/, као и отворен спортски терен, а 
преостали простор је партерно уређен као двориште које школе користе заједно. Комплекс је 
изграђен уз северну регулацију општинског пута ОП-44 /за Брзу/ са кога се остварује прилаз. 
Објекат основне школе и стари део средње школе су мешовитог бонитета, док је нови део средње 
школе чврстог бонитета,  спратност објеката је П+1 /приземље+спрат/, док је стара ђачка менза 
слабог бонитета, приземне спратности. Комплекс задовољава потребе образовања сразмерно 
броју корисника уз боље инвестиционо и текуће одржавање и решавање имовинских статуса 
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основне и средње школе ради стварања предуслова за инвестирање у циљу осавремњавања 
наставе. 

Здравствена заштита -функционише у оквиру комплекса површине 40a54m2 у потцелини 
1.1., мреже здравствених организација на територији града Лесковца коју чине: објекти примарне 
здравствене, секундарне и хигијенско епидемиолошке заштите, док је на територији насеља Вучја
сразмерно броју становника у функцији је дом здравља „Вучје“који пружа здравствену заштиту за 
17444 становника Поречког краја, која је организована у матичној установи и 6 сеоских 
амбуланти. У оквиру матичне службе функционишу: 1)Одељење за здравствену заштиту одраслог 
становништва са истуреним амбулантама Стројковце, Накривањ, Бунушки Чифлук, Мирошевце, 
Барје и Оруглица; 2)Одељење за специјалистичке послове и медицинску дијагностику; 3)Одељење 
за здравствену заштиту деце и школске деце; 4)Одељење за превентивну заштиту и поливалентну 
патронажу. У дому здравља функционишу зубна ординација и апотека. Комплекс  је изграђен у 
парковском амбијенту у оквиру централне зоне насеља са западне стране реке Вучјанке уз 
насељску саобраћајницу са које остварује прилаз, са објектом спратности По+П+1+Пк, површине 
10a30m2

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

, који је чврстог бонитета. Комплекс задовољава потребе здравствене заштите насеља са 
гравитирајућим подручјем.

2, у потцелини 1.2., у склопу предшколске установе „Вукица Митровић“ из Лесковца. У 
оквиру комплекса изграђен је објекат разуђеног габарита спратности  П /приземље/, површине 
8a28m2

Централни садржаји -администрација и управа -у Вучју као општинском субцентару
развијене су службе локалне администрације у оквиру месне канцеларије Вучје као дела градске 
управе, која је смештена у посебном објекту спратности П+1 /ка прилазној саобраћајници/ и П /ка 
дворишту/, изграђен на посебној катастарској парцели површине објекта 789m

, чврстог бонитета, док се преостали део комплекса користи као двориште опремљено 
мобилијаром за боравак деце. Наслања се на насељску саобраћајницу са које остварује прилаз. 
Комплекс задовољава потребе дечје заштите али је потребно решавање имовинско-правних 
односа као и сагледавање недостајућих простора за социјалну заштиту одраслих.

2 у потцелини 1.1.,
са унутрашњим двориштем које дели са домом културе.  Приземни део објекта је слабог бонитета 
и склон је рушењу. У спратном делу објекта заступљене су службе месне канцеларије Вучје, сала 
за венчања и сала за седнице смештене. У посебом објекту  површине 3а47m2 смештене су  јавне 
службе граских предузећа и институција: ЈКП „Водовода“ и ЈКП „Комуналца“, док се у приземљу 
вишепородичних стамбених објеката налазе пословне просторије ЈП „Електродистрибуција“ и 
општински улужни центар. Присутне су и државне институције: пословне просторије ЈП „Поште 
Србије“ смештене су у посебним деловима објекта  површине 2а87m2 уз „Дом културе Вучје“. У 
оквиру посебние катастарске парцеле површине 11а09m2 изграђен је објекат спратности П+1 који 
је намењен пословним просторијама ЈП “Србија шуме“. Министарство унутрашњих послова 
функционише у оквиру посебног комплекса - полицијске станице површине  9а92m2 у оквиру 
кога су изграђена два објекта спратности П+1 и П.  Удружење ратних ветерана смештено је у 
посебном објекту површине и 1а27m2 и спратности П+Пк, као и омладинска задруга која је у 
објекту спратности П на посебној катастарској парцели површине 5а37m2

Објекти културе -из низа културних институција које делују у Лесковцу, у насељу Вучје су 
смештене у оквиру посебног наменског објекта „Дома културе Вучје” где су заступљени –
библиотека, биоскопска сала, сала за састанке, галерија, дискотека и друге појединачне намене. 
Објекат је изграђен у оквиру насељског центра и оријентисан ка јавним површинама, спратности 
П+1 /приземље+спрат/, на посебној катастарској парцели површине 6а22m

. Присутна 
администрација задовољава потребе локалног становништва и гравитирајућег подручја, а у циљу 
побољшања приступачности извршити њихов бољи просторни размештај и повезаност. 

2 у потцелини 1.1.,

Ветеринарска делатност  -одвијала се у посебном комплексу површине 23а10m

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

2

Комплес стрелиште -као градска локација површине 15а23m

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

2

Спорт и рекреација -заступљен је на више локација комплексима различитих садржаја у 
потцелинама 1.1. и 1.2. У центру насеља изграђен је тениски терен са западном трибином који је 

у оквиру целине 4.туристичка 
зона са отвореним полигоном за гађање и објектом са кога се пружа прелепа панорама насеља са 
окружењем, повољан је за пренамену у видиковац са услужним садржајима.
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пренамењен у кошаркашко игралиште на сопственој парцели површине 25а45m2 и отворени базен 
на парцели површине 69a94m2, док је у северозападном делу изграђен комплекс површине 
1ha40а27m2 са фудбалским спортским тереном са западном трибином и објектом у оквиру кога су 
смештене свлачионице. У оквиру школског комплекса постоји терени за мале спортове и балон 
хала које су у функцији спортско-рекреативних активности школске популације. Отворени базени 
скромнијих капацитета су изграђени уз Теокаревићеву вилу у зони центра и као пратећи садржаји 
уз поједине породичне објекте. По врстама спортских активности највише је заступљен фудбал, 
затим кошарка, рукомет, тенис и одбојка; од свих врста подлога углавном је заступљена трава, 
затим следе тврде подлоге (асфалт-бетон). Сагледавањем збирне површине за спорт и рекреацију 
је 8,3 m2/становнику на око 1,4% у односу на површину Вучја у оквиру Плана. Оптималне 
вредности су око 6 m2

Јавно и друго зеленило -укупне површине 12776m

/становнику и према показаном су више него постигнуте, тако да Вучје може 
у спортском погледу да представља центар спортских активности за места у окружењу, уколико 
осавремени и уреди садржаје. Коначан закључак је да површина која је намењена за одвијање 
спортских активности (активна и пасивна рекреација, аматерски и професионални спорт, 
такмичења на разним нивоима) одговара у односу на број становника, али не задовољава у погледу 
опремљености у улагања у спорт у целини, поготову у погледу незастпљености затворених 
/халских објеката, тако да би активности требале ићи у том смеру, сагледавајући актуелан Закон о 
спорту и Стратегију развоја спорта.

2

Остале зелене површине заступљене су као пратеће у оквиру јавне намене (школe, централних 
садржаја, спорта и др) и у оквиру осталих намена - уз породично и вишепородично становање, у 
оквиру црквеног комплекса, радне зоне, услужних делатности и комплекса воденице.

заступљено је као јавно зеленило линијски 
обострано дуж главне насељске саобраћајнице која се поклапа са правцем пружања државног пута, 
у виду парковских површина које су опремљене фонтанама и мобилијаром. Постоји заштитно 
зеленило нарочито уз водотокове реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак, које је на графичком 
прилогу дато као неизграђено грађевинско земљиште. Поред обављања пољопривредне 
производње углавном су те површине уређене као зеленило са заштитном функцијом.

Што се тиче параметра који указују на квантитативно стање зеленила, ниво озелењености који се 
односи на процентуално учешће зеленила у Вучју није довољан - према препорученом стандарду 
за мања насељена места требало би да је 7-10%, а овде је свега 1%. Међутим, обзиром на извесну
површину под шумом, као и велику површину шуме у непосредном окружењу планског обухвата, 
узимајући у обзир и зеленило у оквиру јавних блоковских површина, ниво озелењености се може 
посматрати као задовољавајућ, чему иде у прилог добро одржавање јавног и осталог зеленила, као 
њихов репрезентативни изглед и форма. Тако да је рачунајући јавно зеленило, шуму и зеленило у 
оквиру јавних блоковских површина, ниво озелењености износи 4%, што је сасвим прихватљиво,
чему иде у прилог очувани природни предео у околини. Ниво озелењености карактерише 
еколошко-биолошку ефективност система зеленила, тако да се еколошки аспект, иако је због 
окружења задовољавајући, треба повећати у планираном стању.

Степен озелењености изражава комфорне могућности система зеленила у односу на животну 
средину. Представља однос укупне површине зеленила према броју становника, минимално је 25, 
а препоручена вредност је 30-80 m2/становнику. Само зеленило у Вучју би дало вредност од 1,6, 
али рачунајући шуму и заједничке блоковске површине, вредност је 24 m2

Јавне блоковске површине -чине јавне просторе укупне површине 11864m

/становнику, што је чини 
задовољавајуће параметре. Потенцијал за развој зелених површина у обухвату плана представљају 
обале река и потока, док је у непосредном окружењу, брдовито подручје под шумама и плодним 
ораницама повећавају атрактивност и лепоту предела и потребно остварити њихову просторну 
повезаност у јединствен систем. 

2

Становање у  непрофитабилним условима –присутно је на две посебне локације у својини 
града Лесковца укупне површине 1200m

, формиране око 
вишепородичних стамбених објеката и садржаја централне намене у оквиру потцелине 1.1. и 3.2.
Функционишу као отворени простори партерно уређени и опремљени у функцији намена коју 
опслужују /колским и пешачким површинама, адекватним мобилијаром и зеленилом./

2

-Јавне блоковске површине - Јавно зеленило/парк - Становање у 
непрофитабилним условима

у оквиру потцелине 1.1., које су у функцији.



Страна 1805 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

16  

       

 
Мрежа и капацитети саобраћајне и остале инфраструктуре 
Саобраћајна инфраструктура -насељено место Вучје у саобраћајном погледу постављено је 

периферно тако да га са државном саобраћајном мрежом повезује државни пут IIБ реда број 436 
Стројковце-Вучје-Владички Хан, који је у планском обухвату од улазне стационаже km3+280 до 
излазне стационаже  km6+770. По функционалном значају и улози у просторној организацији 
насеља, саобраћајна мрежа дели се на примарну и секундарну. Примарну саобраћајну мрежу кроз 
насељено место чинe улице које се поклапају са правцима пружања следећих путева: државни пут 
IIБ реда број 436, општински пут 43 Вучје-Накривањ, општински пут 44 Вучје-Брза и општински 
пут 45 Вучје-Жабљане. Техничке карактеристике ове мреже задовољавају прописане стандарде. 
Габарит саобраћајница је око 9m и већим делом трасе изграђен је у сопственој катастарској 
парцели. Секундарна саобраћајна мрежа се стихијски развијала изузимајући део насеља где је 
формирана зона вишепородичног и породичног становања које се наслања на ову зону као и део 
око индустријске зоне. Велики број саобраћајница се слепо завршава, углавном без окретница и 
служе као пролази до парцела.  Koловози су у великој мери асфалтирани, док тротоара углавном 
нема осим у централном делу насеља, у осталом делу ако постоје они су неуређени. 
Бициклистички саобраћај је умереног интезитета, јер теренски услови то омогућавају. Нема 
издвојених бициклистичких стаза или трака, већ се саобраћај одвија коловозом. Ово ствара 
проблеме по безбедност учесника у саобраћају, посебно бициклиста и пешака на главној насељској 
саобраћајници где је интензитет моторног саобраћај изражен. Уређени јавни паркинзи не постоје. 
Паркирање се одвија углавном у габариту улица или унутар парцела. Од саобраћајних терминала у 
насељу постоји само бензинска станица. Нема изграђене аутобуске станице, а њена се  функција 
тренутно обавља преко стајалишта у централном делу насеља поред главне улице. Преко 
водотокова /реке Ветернице, потока Бачинац и осталих канала/ изведени су мостови на 
општинским путевима и делимично насељским саобраћајницама чиме  је остварена повезаност 
саобраћајне мреже. За снадбевање моторних возила горивом изграђена бе бензинска станица са 
источне стране државни пут IIБ реда број 436 на улазу у насеље из правца Лесковца. 

Водоснабдевање -снабдевање корисника водом за пиће на подручју Плана врши се из 
централног система водоснабдевања Лесковца, водосистем "Барје". 
Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су резервоар воде за пиће запремине 3000 
m3, цевовод профила ПЕХД Ø315 mm, дуж пута за Брзу и пута за Жабљане, те прстен профила 
ПЕХД Ø225 mm у ужем градском језгру. 
Секундарна водоводна мрежа на подручју Плана  је делом у добром стању, осим мреже која није 
плански изграђена.  

Одвођење отпадних и атмосферских вода -постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа 
и по капацитету и по квалитету и саставни је део градског система одвођења отпадних и 
атмосферских вода. 
Најзначајнији објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су постројење 
за пречишћавање отпадних вода изграђено у посебно формираном комплексу површине 87а19 
m2  на КП бр.218 КО Вучје и примарни колектор профила КЦ-Т Ø300 mm. 
Секундарна канализациона мрежа је добро развијена и покрива већи део насеља Вучје. 
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Атмосферске воде одводе се у слободну зелену површину осим са коловоза, где се одводе у 
канализацију.

Електроенергетска инфраструктура -унутар границе обухвата плана се не налазе трасе 
ваздушног далековода и електроенергетска постројења која су у власништву ,,Електромреже 
Србије,,.
Имајући у виду постојеће стање и положај постојеће средњенапонске и нисконапонске 

дистрибутивне мреже на овом подручју, у власништву ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак 
Електродистрибуције Лесковац налази се:
Објекти и далековод 35 кV
TC„Вучје“ 35/10 kV/kV, 2x4MVA напаја целокупно конзумно подручје обухваћено Планом. 
Главни правац напајања остварује се преко ваздушног 35 kV далековода „Вучје-Јабланица“. 
Aлтернативни правац напајања далеководом из TC„Југ-Лесковац“ 35/10 kV/kV.
Објекти и далековод 10 кV
Постојећа средњенапонска мрежа 10 kV напаја се из TC„Вучје“ 35/10 kV/kV. Мрежа је изведена 
мешовито,надземно у делу преноса ван насељеног подручја, док је у градском језгру (насељеном) 
изведена подземно  електроенергетским кабловима средњенапонског нивоа.Мрежа је изведена 
надземно-далековод 10 kV на подручје које покривају ТС Бачинац, ТС Бара, ТС Супово и ТС Ново 
насеље(Сланиште), а у преосталом делу насеља обухваћено планом изведено је подземно.
Списак електроенергетских постројења ТС 10/0,4 кV/kV  са дефинисаним типом и укупном 
тренутном инсталисаном снагом, на подручју Плана са и припадајућим нисконапонским 
дистрибутивним изводима су: 
1. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Трикотажа“ инсталисане снаге 400kVA,      
2. МБТС-Д ТС 10/0.4 кV/kV „Сиз“ инсталисане снаге 2х400kVA,         
3. СТС ТС 10/0.4 кV/kV „Ново насеље(Сланиште)“ инсталисане снаге 250kVA,          
4. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“ инсталисане снаге 400kVA,      
5. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Дом здравља“ инсталисане снаге 400kVA,          
6. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Амбуланта“ инсталисане снаге 630kVA,      
7. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Воденица“ инсталисане снаге 400kVA,      
8. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Брзански пут“ инсталисане снаге 400kVA,      
9. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бачинац“ инсталисане снаге 250kVA,
10. СТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бара“ инсталисане снаге 50kVA,      
11. Кула ТС 10/0.4 кV/kV „Супово“ инсталисане снаге 50kVA,      
12. У објекту ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 1“ инсталисане снаге 2х630kVA,           
13.МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 2“ инсталисане снаге 400kVA,      
14.Уобјекту ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 3“ инсталисане снаге 2х630kVA,           
15. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Текстилна индустрија 1“ инсталисане снаге 2х630kVA,           
16. Уобјекту ТС 10/0.4 кV/kV „Текстилна ундустрија 2“ инсталисане снаге 1000kVA,      
17. Уобјекту ТС 10/0.4 кV/kV „Фатекс“ инсталисане снаге 2х630kVA,           
18. КБТС-А ТС 10/0.4 кV/kV „Колектор“ инсталисане снаге 100kVA.      
Објекти и мрежа 0.4 kV
Нисконапонска дистрибутивна ваздушна мрежа је изведена самоносећим изолованим кабловским 
снопом и неизолованим АлЧе неизолованим проводницимаодговарајућег пресека, уграђеним на 
АБ стубовима висине 6m, постављеним у тротоарским површинама саобраћајница.
Јавно осветљење изведено на нисконапонским дистрибутивним АБ стубовима уз саобраћајнице 
која су  горе наведена и она је у власништву града Лесковца.
Објекти за производњу електричне енергије из обновљивих извора
У Вучју је присутна произвидња електричне енергије из обновљивих извора енергије.Производња 
електричне енергије врши се из реке Вучјанке у мини хидроцентрали која је смештена на њеном 
водотоку изван планског обухвата.

Топлификација –у обухвату Плана снабдевање корисника топловодом не постоји.
Гасификација –у обухвату Плана снабдевање корисника гасом не постоји.

Телекомуникациона инфраструктура -на простору обухвата Плана изграђена је централизована 
телекомуникациона мрежа која се састоји од кабловске телефонске канализације, подземне 
дистрибутивне бакарне кабловске мреже, спољашњих извода на ПТТ стубовима, разводне мреже и 
оптичких каблова који су повезани на магистрални правац Лесковац - Врање. Преко бакарне
приступне мреже корисницима су доступне широкопојасне услуге: брзи интернет, ИП ТВ и другe
услуге. Подручје је покривено сигналом мобилне телефоније.
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На предметној територији „Телеком Србија“ а.д. има следеће капацитете:
- Кабловска телефонска канализација;
- Подземна дистрибутивна бакарна кабловска мрежа;
- Спољашни изводи на ПТТ стубовима и разводна мрежа, унутрашњи изводи у стамбеним 
објектима за вишепородично становање;
- Оптички каблови на агрегационом нивоу повезани на магистрални правац Лесковац –
Врање.
- Јединица поштанске мреже (ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"), задовољава потребе локалног 
становништва.

Комунални објекти
Пијаце –у функцији је зелена пијаца у насељском центру у оквиру потцелине 1.1., формирана као 
ограђен комплекс на КП бр.2079/2 КО Вучје површине 13а26m2

-Зелена пијаца - Резервоар воде за пиће
- Постројење за преч. отпадних вода

, са отвореним платоом опремљен 
пијачним тезгама и пословним објектом. Остале пијаце нису присутне у планском обухвату.

Гробља – се налазе на три локације на подручју насеља и функционишу као хумана гробља: старо 
гробље у кањону реке Вучјанке површине 18а44m2, одређено као посебна потцелина 5.2.Зона 
комуналне инфраструктуре, које се вишеструко неплански проширило изван сопствене 
катастарске парцеле, на шумском земљишту суседне катастарске парцеле ЈП „Србија шуме“ при 
чему је захватило површину од  2ha86а35m2; мало старо гробље јужно  о д пута за насеље 
Накривањ у потцелини 3.2.Зона становања, које је задржано у оквиру сопствене катастарске 
парцеле у површини од 4а49m2 ; и ново гробље урбанизовано и опремљено капелом на посебној 
новоформираној парцели површине 2ha56а65m2

-Старо гробље под заштитом - Старо гробље на шумском - Мало гробље
- Ново гробље

, које поседује слободне капацитете, са локацијом 
на улазу у насељено место Вучје, источно у односу на држани пут, у оквиру потцелине 5.1.Зона 
комуналне инфраструктуре. Остала гробља нису присутна у планском обухвату.

Управљање отпадом –комунални отпад се организовано сакупља, одвози и одлаже на санитарну 
депонију „Жељковац“. У великој мери присутне су и дивље депоније у кориту реке Вучјанке и 
осталих водотокова као и у близини гробаља и дуж приступних путева. 

Површине и објекти остале намене
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Укупна површина осталих намена износи 114,73ha или 68,69% од обухвата Плана.
Становање -доминантна намена становање је одређено као посебна целина 3. претежно 

заступљена у виду породичног становања кроз хомогене физичке структуре изграђене дуж 
насељских саобраћајница у правцу суседних насеља Брза, Накривањ и Жабљане,  што зону дели на 
три потцелине специфичних карактеристика. Изграђено је неколико вишепородичних стамбених 
објеката. Објекти су  у највећем броју  изграђени на грађевинској линији удаљеној од 3,0m  до 
8,0m од регулационе линије, док је мали број објеката изграђен на регулационој линији. На 
великом броју грађевинских парцела изграђено је по два или више објеката. Породично становање 
у оквиру пољопривредног домоћинства изграђено је економским објектима за гајење животиња, 
складиштење пољопривредних производа и смештај машина и возила, и сл. Присутне су 
катастарске парцеле које су делом изграђене, а делом се користе у пољопривредне сврхе, као и оне 
које су комунално неопремљене и у потпуности се користе у пољопривредне сврхе . Грађевински 
фонд чврстог је бонитета код главних објеката, док је велики број помоћних и економских 
објеката мешовитог и слабог бонитета који је присутан у потцелини 3.1. Спратност породичних 
стамбених објеката је у највећем броју П до П+1, док су у мањем броју присутни и објекти 
спратности П+1+Пк до П+2, а спратност вишепородичних стамбених објеката је од По+П+1 до 
По+П+4+Пк. Парцеле по облику и величини у великом броју случајева не одговарају прописаним 
већ су издуженог облика настале од пољопривредних парцела. У потцелини 3.1. коју пресецају 
стари и нови пут ка насељу Брза заступљено је обострано дуж новог пута породично становање са 
услужним делатностима, док је са јужне стране новог брзанског пута, око старог брзанског пута 
изграђено породично становање у оквиру пољопривредног домоћинства, посебно изражено у 
југозападном делу насеља, где су присутни и појединачни комплекси привредних делатности 
/стругара и радионица намештаја/. Са северне стране поменутог пута изграђен је први ред парцела 
дуж њега, док су парцеле у дубини ове потцелине иако су катастарски укњижене као грађевинско 
земљиште фактички неизграђене и комунално неопремљене па се земљиште користи у 
пољопривредне сврхе /воћарска и повртарска производња/. Потцелину 3.2. пресеца пут ка насељу 
Накривањ на северни и јужни део где је обострано заступљено породично становање са 
појединачним пољопривредним домаћинством у јужном делу уз поток Бачинац, а обострано у 
дубини потцелине налазе се парцеле које су неизграђене и користе се у пољопривредне сврхе. У 
најсевернијем делу потцелине са источне стране Ул.Кукавичког одреда изграђени су 
вишепородични стамбени објекти на заједничким јавним површинама. Потцелину 3.3. пресеца 
пут ка насељу Жабљане на северни и јужни део где је обострано заступљено породично становање 
са појединачним услужним делатностима у приземним етажама. Становање у виду изграђених 
породичних објеката заступљено је и источно од школског комплекса и дуж источне регулације 
главне насељске саобраћајнице –Ул.Кукавичког одреда изграђеним вишепородичним стамбено-
пословним објектима са заступљеним јавним службама и услужним делатностима у приземним 
етажама у целини 1. –потцелини 1.1. која припада зони центра па су и објекти старије градње. У 
северозападном делу потцелине налазе се две локације у власништву града изграђене објектима 
слабог бонитета на којима је погодно планирати становање у непрофитабилним условима. 
Становање породичне градње заступљено на парцелама које упиру у реку Вучјанку у посебном  
микролокацијском амбијенту припада целини 4. која је одређена као туристичка зона, где се 
налазе и два викенд насеља изграђена на посебним локацијама у кањону реке Вучјанке, око 
црквеног комплекса, у оквиру којих су  појединачни објекти намењени породичном становању.

-Породично становање - Пољопривредно домаћинство  - Вишепородично -
Повремено становање
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Привредне делатности и туризам -просторни положај насељеног места Вучја условљава 
индиректну повезаност  са Кооридором Х и прилазом на ауто пут Е-75 у петљи „Номаница“ тако 
да је приступачност насељу добра, омогућена државним путем који пролази кроз насеље и спаја га 
са коридором.  Становништво са планског подручја се углавном бави пољопривредом, док су 
постојећи индустријски капацитети девастирани, а туртистички потенцијали минимално 
искоришћени. 
Пољопривреда -Најважније пољопривредне гране којима се баве становници овог подручја су 
воћарство и повртарство, са традиционалном производњом вишње и крушке, те се у оквиру 
планског подручја налазе мањи смештајни капацитети у виду складишта и хладњача као и 
откупних станица за пољопривредне производе који су размештени у зони становања ка 
периферним деловима целине 3.
Привредна делатност –Концентрисана је у оквиру компактне радне зоне одређене као целина 2.,
формиране обострано дуж реке Вучјанке на улазу у насеље из правца Лесковца. Зону чине 
привредни комплекси који се могу разврстати на привредне комплексе без производне активности, 
као делимично активни и без активности, са просторном организацијом која указује на још увек 
круту, застарелу, превазиђену структуру и одсуство савремених просторних модела за развој 
индустрије.Свим комплексима је омогућен прилаз са јавне површине и повезани су на доступну 
инфраструктуру. Активни производни комплекси:III.Комплекс за производњу намештаја 
„Стојановић“ који је позициониран са западне стране реке Вучјанке, формиран је на  КП бр.463 
КО Вучје пренаменом дела комплекса Занатске задруге Вучје. Према катастру непокретности  
укњижена је површина комплекса од  28а33m2 са четири објеката од којих су неки реконструисани 
или порушени, тако да је сада у комплексу изграђено три објекта /1.Пословно производни објекат 
са продавницом и канцеларијом  спратности П, 2.Производни објекат спратности П и  
3.Складиште изграђено као надстрешница  спратности П.  Комплекс је у стање редовне употребе 
са објектима који су чврстог бонитета. V.Комплекс жичаних производа „Алиско“ који је 
позициониран са западне стране реке Вучјанке, формиран је на  КП бр.1502/2 КО Вучје 
пренаменом комплекса „Фатекс“ у коме је некада била развијена индустрија за израду машина 
које су се користиле у производњи текстилних фабрика. Сада се у комплексу одвија нови 
производни програм израдом жичаних производа: арматурне жице, бинора носача, светловучене 
жице, производња ексера и обрада арматуре за све врсте грађевинских објеката /високоградње, 
мостова, тунела и осталих/. Према катастру непокретности  који је успостављен 2002.год. 
укњижена је површина комплекса од  2ha54а73m2 са пет објеката од којих су неки реконструисани 
и прилагођени новом производном програму /1.Портирница спратности П, 2.Управна зграда 
/канцеларије и магацин/ спратности П+1,  3.Производна хала спратности П, 4.Радионица и 
магацини спратности П и  5.Објекат за производњу ексера спратности П.  Комплекс је у стање 
редовне употребе са објектима који су чврстог бонитета. Делимично активни производни 
комплекси: I.Комплекс прехрамбене индустрије „Поречје“ који је позициониран најсеверније у 
оквиру радне зоне. Према катастру непокретности који је конституисан 2004.год. укњижена је 
површина комплекса од  4ha88а11m2 са седамнаест објеката /1.Портирница спратности П, 
2.Управна зграда спратности П+1, 3.Хладњача спратности П висине око 10m, 4.ТС и технички 
блок, 5.Радионица спратности П, 6.Канцеларије и магацин спратности П, 7.Магацин спратности П, 
8.Надстрешница спратности П, 9.Хладњача спратности П висине око 10m, 10.Објекат топле 
прераде спратности П, 11.Дестилерија спратности П и П+1, 12.Магацин дестилерије готових 
производа спратности П, 13.Котларница спратности П, 14.Угљара спратности П, 15.Скалдиште 
угља -надстрешница спратности П и 16. и 17.Бунари за воду. Комплекс није у функцији осим 
хладњаче која је издата у закуп, тако да је у великој мери је девастиран, док су сви објекти чврстог 
бонитета, осим објеката бр.15 и 16 који су мешовитог бонитета. Над комплексом је 2015.год. 
отворен стечај. II.Комплекс текстилне индустрије „Трикотажа-Вучјанка“ДП који је 
позициониран са јужне стране комплекса „Поречје“. У катастру непокретности укњижена је 
површина комплекса од  1ha66а59m2 са десет објеката /1.Плетиона трикотаже спратности П, 
2.Конфекција трикотаже спратности П+1, 3.Вц спратности П висине око 10m, 4.Магацин предива 
и отпада материјала спратности П, 5.Надстрешница са паркингом за бицикле спратности П, 
6.Трафостаница, 7.Портирница спратности П, 8.Продавница спратности П, 9.Локали спратности П, 
10.Надстрешница која је пренамењена и дограђена у стовариште грађевинског материјала 
спратности П. Комплекс није у функцији објеката 9  и 1 0  који су пр енамењени у тр го вачку 
делатност, тако да је у великој мери је девастиран, док су сви објекти чврстог бонитета, осим 
објеката бр.3, 4 и 5 који су мешовитог бонитета, а на објекту бр.2 је кровни покривач од 
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салонитних плоча. VII.Комплекс вунених тканина „Вучје“ простире се са источне и западне 
стране реке Вучјанке преко које је изведено више мостова који спајају комплекс у целину у којој 
се одвијао јединствен технолошки процес. Према катастру непокретности који је конституисан 
2003.год. укњижена је укупна површина комплекса од  5ha43а51m2. Источни део комплекса
захвата површину од 2ha41а52m2 није у функцији, девастиран је и у оквиру њега укњижено је 
деветнаест објеката /1.Производна хала спратности П+1, 2.Производна хала спратности П+Пк, 
3.Паковање вунице спратности П, 4.Магацин вунице и тканине спратности П, 5.Бојачница вунице 
спратности П, 6.Управна зграда спратности П+1, 7., 8. и 9.Предионица спратности П, 
10.Портирница спратности П, 11.Лабораторија спратности П, 12. и 13.Предионица спратности П, 
14.Производна хала -предионица спратности П, 15.Предионица спратности П, 16. Производна хала 
-предионица спратности П, 17.Менза спратности П, 18.Магацин прехрамбених намирница 
спратности П и 19.Портирница спратности П/. Овај део комплекса није у функцији и у великој 
мери  је девастиран, а објекти су мешовитог бонитета осим објеката бр.18. и 19.  који су слабог 
бонитета. Са северне стране комплекса налази се КП бр.1446/2 КО Вучје површине 2а41m2 на којој 
је био организован комплекс услужне делатности у власништву „Поречје“, а сада је у потпуности 
урушен са објектима слабог бонитета. Западни део комплекса захвата површину од 3ha01а99m2

није у функцији основне намене, девастиран је и у оквиру њега укњижено је седамнаест објеката
/1.Предионица спратности П, 2.Предионица спратности П, 3.Магацин спратности П, 4.Магацин 
спратности П, 5.Објекат у функцији топлане спратности П, 6.Базен за топлану, 7.Топлана П+2, 
8.Припрема ткачнице спратности П,  9.Припрема ткачнице спратности П, 10.Нова ткачница 
спратности П, 11.Објекат уз ткачницу спратности П, 12.Електро радионица спратности П, 
13.Радионица у приземљу и амбуланта на спрату, 14.Браварска радионица спратности П, 
15.Радионица –ливница спратности П, 16.Радионица и 17.Технички магацин спратности П. 
Наведене радионице су служиле за сервисирање фабричких машина и овај део комплекса је у 
највећој мери девастиран и није у функцији осим објеката бр.1., 2. и 3. који су реконструисани, 
дограђени и користе се за производњу и прераду вуне предузеће „ST. GEORGE“ из Београда.
Остали објекти су мешовитог бонитета, осим објеката бр.5, 11 и 17 који су слабог бонитета, а 
објекти бр.1., 2., 3., 9. и 12. су покривени азбестним плочама. Над комплексом је 2009.год. отворен 
стечај. Неактивни производни комплекси: IV.Комплекс за складиштење и дистрибуцију готових 
производа  „Поречје-пром“ као пратеће делатност  прехрамбеној индустрији „Поречје“ 
позициониран је са западне стране реке Вучјанке. Формиран је на  КП бр.464 КО Вучје 
пренаменом дела комплекса Занатске задруге Вучје. Према катастру непокретности  укњижена је 
површина комплекса од  53а08m2 са шест  објеката пословне намене /канцеларије и магацини/ који 
су приземне спратности и чврстог бонитета. VI.Комплекс за прераду „Метал“ позициониран је са 
западне стране реке Вучјанке, формиран је на  КП бр.1470 КО Вучје пренаменом дела комплекса 
Занатске задруге Вучје. Према катастру  непокретности  укњижена је површина комплекса од  
48а50m2

-Текстилна индустрија „Вучје“ - Прехрамбене индустрије 
„Поречје“

са четири објеката који су у потпуности порушени и истовремено је изграђено три 
потпуно нова објекта за потребе новоформиране делатности /1.Производна хала, 2.Производна 
хала и 3.Помоћни објекат/ који су приземне спратности и чврстог бонитета, док комплекс није у 
функцији. 

Туризам -представља перспективну развојну шансу насељеног места Вучје, комплементарну 
другим привредним гранама. Туристички потенцијали налазе се на путу планине Кукавице која 
обилује природним лепотама поготову у кањону Вучјанке,  археолошким и историјским 
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вредностима, тако да је то подручје предложено за заштиту као природно добро. Насељено место 
Вучје тренутно поседује веома скромне туристичке капацитете, који су девастирани и урушени 
зато их је надаље потребно обновити и организовати изградњом секундарног туристичког центра 
града Лесковца, који је плански обухватио простор обострано уз горњи ток реке Вучјанке 
одређене као посебна просторна целина 4.туристичка зона у оквиру које су присутни следећи 
туристички потенцијали:

- Услужне делатности су заступљене у виду трговина, угоститељских комплекса, сервиса, 
радионица различитих делатности и сл.

- Комплес стрелиште који се повремено користи као стрељана са отвореним полигоном 
због јавног имовинског статуса описана је као комплекс јавне намене где су дате погодности за 
пренамену и укључивање у туристичку зону. 

- Верски комплекс који је изграђен храмом и парохијским домом у кањону реке Вучјанке у 
прелепом микролокацијском амбијенту и егзистира као традиционалнa Српска православна 
црквa „Рођења Светог Јована Крститеља“ у оквиру Вучјанске парохије.

- Воденице које се налазе се дуж тока реке Вучјанке, на посебним јазовима који узимају и 
враћају воду у речни ток. Евидентирано је тринаест  локација воденица од којих су три воденице 
порушене, остале су слабог бонитета осим три које су обновљене и раде. Већина воденица је стара 
између 150 и 200 година. Реконструкција воденичних комплекса би представљала велики 
допринос у туристичкој понуди Вучја и обнови старих заната, која има већ успостављену 
манифестацију „Дани воденица“ у Вучју који се обележавају 13.октобра већ пет година уназад, 
чиме се промовише  два века дуга традиција производње брашна у воденицама поточарама са 
припремом традиционалних специјалитета од произведеног брашна. 

- Воденице са јазовима, дуж тока реке Вучјанке

Пословање –заступљено је у виду услужне и угоститељске делатности. Услужне делатности 
су просторно размештене у свим зонама дуж главних путних праваца са већом концентрацијом у 
оквиру зоне 1.центра и централних делатности. Присутне су у виду трговина, ресторана, 
играоница за децу, пекаре, сервиса и осталих услужних делатности. Заступљене су као самостални 
објекти на парцели или у приземним етажама објеката других намена. Угоститељска делатност
заступљена је у зони 1.центра и централних делатности појединачним објектима који су у 
функцији и 4.туристичкој зони у виду комплекса који није у функцији.

Неизграђено грађевинско земљиште –катастарски је конституисано као грађевинско 
земљиште,  налази се у неизграђеним деловима стамбене зоне и тренутно се користи у 
пољопривредне сврхе. Границом грађевинског подручја обухваћено је као неопходно за 
успостављање компактне планиране стамбене зоне чинећи потенцијал за будућу изградњу.

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

У планском обухвату под претходном заштитом, заступљеном у виду објеката сакралне 
архитектуре евидентирана је под бр.34. Црква „Св. Јована“, локалитети „зидине“ и  „старо гробље“ 
у Вучју, затим као археолошки локалитети евидентирани под бр.81.Вучје-Селиште, насеље и 
бр.82.Вучје-Зидине, Зидине, насеље, на којима се примењују опште мере и услови заштите и 
коришћења непокретних културних добара и добара која уживају статус претходне заштите.
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Према „Закону о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр.71/94) добра која уживају 
претходну заштиту штите се одредбама поменутог Закона.
Заштићена околина добара која уживају претходну заштиту, у погледу предузимања мера заштите 
и свих других интервенција, има исти третман као и заштићена културна добра.
Споменици, бисте, спомен плоче и друга спомен обележја, посвећена значајним личностима и 
догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној 
документацији Завода у складу са Законом.
Добра која уживају претходну заштиту не смеју се уништити или оштетити, нити се без 
сагласности сме мењати њихов изглед, својство или намена, у складу са „Законом о културним 
добрима“ (“Службени гласник РС“ бр. 71/94).
Као трајне, неуништиве вредности и сведочанства људског стварања непокретна културна добра и 
њихова заштита налазе места у највишим планским документима. Сходно томе кроз План  
генералне регулације насељеног места Вучје треба сагледати услове и мере заштите добара под 
претходном заштитом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. 
Планом треба створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у функцији најбољег 
развоја и напретка средине. То се подједнако односи на све врсте непокретних културних добара.
Програмом о изради Плана  генералне регулације насељеног места Вучје треба превасходно 
дефинисати место културног наслеђа у Плану, затим утврдити начелне, опште услове и мере 
заштите, као и поступак прикупљања и обраде података и изводе посебних услова и мера заштите.

Преглед непокретхих културних добара и добара која уживају претходну заштиту на 
подручју обухваћеном одлуком о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје

За подручје обухваћено Планом генералне регулације насељеног места Вучје, Завод за заштиту 
споменика културе Ниш издао је Акт бр.461/2 од 08.05.2017.год., о условима чувања, одржавања и 
коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају предходну 
заштиту од значаја за предметни план чији обухват садржи богато градитељско наслеђе, које 
сведочи о значајним дометима становништва овог дела земље не само у области градитељства већ 
и у културном, историјском и економском смислу.  На подручју пана у тренутку добијања захтева 
за издавање услова од значаја за предметни план, према документацији која се чува у Заводу за 
заштиту споменика културе Ниш, налази се више објеката са споменичким својствима и неколико 
археолошких налазишта.

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

вредности и они се морају сачувати у изворном стању, а предузимање мера техничке заштите 
могуће је у складу са условима које издаје Завод за заштиту споменика културе Ниш.

Споменици културе:
1.Објекти грађанске архитектуре

- Вила Теокаревића (тзв.“Велика вила“) - Мала вила 
„Теокаревића“
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 2.Објекти народног градитељства 

- Воденице са јазовима, дуж тока реке Вучјанке 

   

  
 3.Сакрални објекти   

- Црква Рођења Светог Јована Крститеља са звоником  
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Дело је познатог руског архитекте Григорија Самолова. Према неким изворима, саграђена је на 
месту где је некада била средњовековна црква, задужбина српског јунака из турског доба Николе 
Скобаљића. Ту цркву срушили су Турци, али се српски народ, према предању, и даље окупљао на 
њеним остацима, одржавајући тако своју веру и дух у време ропства под Турцима. То је био један 
од мотива породице Теокаревић, познатих индустријалаца који су током друге половине 19. и прве 
половине 20. века развијали текстилну индустрију у овом делу Србије, да на истом месту подигну 
нову цркву. Грађевину специфичне лепоте, завршену 1938. године, неки сврставају у најзначајније 
примере међуратне црквене архитектуре код нас. Црква је освећена 7. јула 1938. године, на 
празник Рођења Светог Јована Крститеља, који је и слава Вучја. Освећењу цркве присуствовао је 
велики број људи, међу којима краљев изасланик и министар правде. Са посебним поштовањем 
окупљени народ дочекао је удовицу Мите Теокаревић, Василију -Вану, ктиторку храма. Поводом 
освећења цркве писану поруку послао владика Николај Велимировић. Видео запис са освећења 
цркве чува се у Југословенској кинотеци. Као пројектант цркве у Вучју, Самојлов је 
одликован орденом Светог Саве V реда. Освећењу цркве присуствовало је 20.000 људи. Међу 
присутнима су били: министар правде и изасланик Вардарске бановине, писмено јој се обратио 
владика Николај Велимировић, а чинодејствовали су владике Јован и Венијамин. 
Остварење архитекте Самојлова, потомка козачке породице која је после Октобарске 
револуције нашла уточиште у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, чини веома успешан склад са 
природом - кањоном Вучјанка и падинама планине Кукавице. Камен од кога је црква сазидана 
потиче са ове планине, посебног је квалитета и веома је погодан за различите намене у 
грађевинарству. Самојлов је сам осликао иконостас, а његов потпис се може видети у доњем 
десном углу на северним и јужним дверима. Првобитни фрескопис је радио такође Рус, Петар 
Сухачев. Он је живописао цркву на мермерном малтеру у стилу руског барока. Међутим, због 
старости и небриге, данас је од тог првобитног фрескописа остала само ктиторска фреска, која се 
налази изнад портала са унутрашње стране.  
Фрескопис је опет рестауриран и делимично насликан нови током 2013. године, а радила га је 
иконописачка радионица “Лазарус” у секо техници. 

- „Зидине“ и „старо гробље“ 

   
 

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

(академски вајар Ђорђе Васић)     (вајар Душан Николић) 
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Археолошки локалитети:
- „Селиште“
- „Вучје-Зидине“ Зидине

Б –група објеката у коју спадају објекти који поседују архитектонске и историјске 
вредности, али се не морају у целини сачувати, реконструисати или рестауирати из различитих 
разлога, али је неопходно очувати њихове фасаде и/или  друге целине у складу са условима које 
издаје Завод за заштиту споменика културе Ниш. Могућа је њихова доградња односно 
уклапање у веће целине и афирмисање старих аутентичних делова објеката уз детаљну 
реконструкцију.
Индустријски објекти:

- Текстилна индустрија Вучје

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

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од  0,31hа.
Односи се на катастарски конституисано пољопривредно земљиште које је заступљено у целини 
4.туристичка зона у појасу између државног пута и корита реке Вучјанке. Није у функцији 
пољопривреде, већ чини неуређен зелени појас. Границом грађевинског подручја обухваћено је 
као неопходно за успостављање компактне планиране туристичке зоне јер се локацијски налази у 
њеним централним деловима. 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од  4,29hа.
Односи се на катастарски конституисано шумско земљиште које је заступљено у целини 
4.Туристичка зона у појасу између државног пута и корита реке Вучјанке и на простору викенд 
насеља, као и потцелини 5.2.Зона комуналне инфраструктуре у делу непланског проширења 
хуманог гробља у површини од 2hа86а35m2. У великој мери су присутни засади разноврсног 
шумског дрвећа у оквиру кога су заступљене наведене намене. Границом грађевинског подручја 
обухваћено је услед целовитог сагледавања комуналне инфраструктуре насеља и формирања 
јединствене туристичке зоне.

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од 7,60hа.
Чине га рекa Вучјанка, поток Бачинац и Врбак, низ мањих потока и канала за прихват 
атмосферских вода. Река Вучјанка  је водоток II реда и са потоком Бачинац чини десну притоку 
реке Ветернице, променљивог су водног режима  и могу представљати незадрживу бујицу. Река 
Вучјанка регулисана је у централном делу насеља од моста испод хуманог гробља до моста на 
путу за Жабљане, у дужини од око 950m1, према Пројекту из 1956.год., који је у највећој мери 
реализован до 1966.год, док је поток Бачинац регулисан од улива у реку Ветерницу па око 30m1

узводно од моста на путу за Накривањ, у дужини од 450m1 обухваћену планом, према Пројекту из 
1958.год. који је у највећој мери реализован до 1966.год. и допуни овог пројекта из 1977.год. која 
се још увек парцијално реализује. Остали делови  корита реке Вучјанке и потока Бачинац кроз 
грађевинско подручје, су нерегулисана и неуређена, док је поток Врбак уређен као земљани канал 
преко кога је постављен већи број бетонских пропуста које користе физичка лица за пролаз са 
насељске саобраћајнице до својих парцела.



Страна 1816 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

26

На основу података из Плана за проглашење ерозивних подручја на територији општине Лесковац, 
који је септембра 2007 год. израдио институт за водопривреду " Јарослав Черни" АД Београд, на 
подручју ПГР-а имамо појаву средње и врло слабе ерозије.
У обухвату плана не постоје зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од  2,46hа.
Обухвата делове грађевинског земљишта на коме су изведене делови саобраћајних површина 
државног и општинског пута и насељских саобраћајница, а које чине целину са њиховим деловима 
обухваћеним грађевинским подручјем плана.  

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од  13,29hа.
Заступљено је у северном, источном и западном рубном делу између границе постојећег 
грађевинског подручја и границе планског обухвата где  је у северном делу изграђено комплексом 
за пречишћавање отпадних вода, хуманим гробљем са капелом и производно-складишним 
објектом, у осталим деловима је неизграђено и користи се у пољопривредне сврхе. Планом је 
обухваћено услед потребе за изградњом инфраструктурних објеката и објеката јавне намене, као и 
у циљу формирања компактне стамбене зоне са новим парцелама за изградњу и стварање услова за 
изградњу неопходних кооридора за  повезивање саобраћајне и остале инфраструктуре у целину. 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од  2,16hа.
Заступљено је у југоисточном рубном делу између границе постојећег грађевинског подручја и 
границе планског обухвата на изузетно брдовитој конфигурацији терена у потпуности пошумљено 
са заштитном функцијом од ерозија и изграђеном шумском кућицом на КП бр.3086 КО Вучје која 
се користи за контролу промета дрвета. Планом је обухваћено услед целовитог сагледавања 
комуналне инфраструктуре насеља и формирања јединствене туристичке зоне.

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Заузима површину од 0,0054hа.
Обухвата један део водног земљишта потока Врбак у југоисточном делу у оквиру пољопривредног  
земљишта, а које чине целину са водним земљиштем које је у обухвату грађевинског подручја 
плана.

Табела 3. -Биланс површина постојећег стања

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m2 %)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА
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Образовање 11817

22
30

46
13

69
10

7
14

91
07

1

81,969

89
,3

0

Здравство 4054
Социјална заштита -вртић 6702
У непрофитабилним условима 1200
Администрација и управа 3946
Дом културе 622
Полицијска станица 992
Ветеринарака станица 2310
Комплекс стрелиште-пословање 1523
Спорт и рекреација 16572
Отворени базен 6994
Јавне зелене површине -парк 12776

Саобраћајне 
површине

Државни пут 24628

12
60

5 2

Општински пут 26070
Насељска саобраћајница 63718
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Пролаз 11636
Јавне блоковске површине 11864
Резервоар воде за пиће 10494
Трафостаница 1509
Зелена пијаца 1326
Хумано гробље 2293

О
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 н
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е

Становање

Породично 590637

65
52

97
11

46
06

1

Вишепородично 3782
Пољопривредно домаћинство 48684
Повремено/викенд становање 12194

Производни 
комплекси

Активни 28306

15
85

26

Делимично активни 120062
Неактивни 10158

Услужне делатности
Угоститељство 7534

89
28

Бензинска станица 1394

Верски комплекс 11045
Воденице са јазом 15160
Пословање 4592
Неизграђено земљиште 292513

Пољопривредно земљиште 3060 0,183

Шумско земљиште
Хумано гробље 28635

42926 2,570Повремено/викенд становање 9947
Неизграђено 4344

Водно земљиште

Река Вучјанка 56091

75978 4,549Поток Бачинац 6642
Поток Врбак 4510
Канали 8735

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
Грађевинско 
земљиште

Саобраћајне 
површине

Државни пут 14311
24618

17
92

11
1,474

10
,7

0

Општински пут 687
Насељска саобраћајница 9620

Пољопривредно 
земљиште

Постројење за пречишћавање отпадних вода 8719
132907 7,957Хумано гробље 25665

Користи се у пољопривредне сврхе 98523
Шумско земљиште 21632 1,295
Водно земљиште 54 0,003
ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100

ПЛАНСКИ ДЕО

2. Правила уређења
2.1. Концепција уређења и изградње

Имајући у виду положај и значај насељеног места Вучје у оквиру просторне и функционалне 
огранизације подручја града Лесковца, концепција изградње и уређења заснива се на унапређењу 
постојећих и увођење нових функција у насељу дефинисањем смерница за развој насеља као 
туристичке дестинације заштитом и уређењем природних и културних потенцијала и њихово 
коришћење у функцији  одрживог развоја туризма. Обезбеђује се боља приступачност доградњом 
постојеће саобраћајне и остале инфраструктуре са планираном локацијом аутобуске станице, као
битни предуслови економског развоја насеља. Активирање и одрживо коришћење локалних 
ресурса применом подстицајних мера за развој малих и средњих индустријских предузећа и 
других облика мале привреде стварају се услови демографске обнове насеља. 
Насеље се у претходном периоду градило применом урбанистичких планова почев од 1959.год., 
чиме је створена урбана матрица која се овим планским решењем унапређује уз очување 
створених физичких структура, поготову јавних објеката и површина. Задржавају се изграђени 
комунални објекти /хумано гробље, резервоар за воду и постројење за пречишћавање отпадних 
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вода/, а делови рубних стамбених и радних зона се допуњују рационалном пренаменом 
пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско.
Формирана саобраћајна мрежа у изграђеном делу насеља употпуњује се недостајућим попречним 
везама, уз корекцију габарита појединих стамбених улица и прилаза. Формира се нова улична 
мрежа у планираним проширењима стамбене и радне зоне. Издваја се пешачки и бициклистички 
саобраћај, свуда где је то могуће, а обавезно на главној улици где је интезиван моторни саобраћај 
са великим учешћем теретних возила.  
Планираним решењем омогућава се обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног 
снабдевања електричном енергијом свих потрошача и повећање енергетске ефикасности 
дистрибуције и потрошње енергије, oчувањe функционалности и дефинисање грађевинских 
парцела ТС.  Интензивирати испитивање, а потом и коришћење обновљивих извора енергије 
(енергије сунца, отпада од пољопривреде и сл.). Постоји могућност масовнијег коришћења 
соларне енергије, како у јавним и производним објектима, тако и у домаћинствима. 
У области  фиксне телефонске мреже предвиђа се замена постојећих аналогних комутација 
(централа) дигиталним. Предвиђа се децентрализација постојеће приступне мреже: АТЦ Вучје –на 
3 нова приступна чвора са потпуно новим кабловима и уређајима.  
Увођењем елемената урбане опреме (јавни паркинзи,  паркови, скверови и линијско зеленило) 
постиже се јединствено и контролисано уређење јавних површина. 
Унапређује се квалитет становања, као и  садржаји линијског центра дуж државног пута IIБ реда 
број 436. Планирано је проширење коридора комерцијалних и централних делатности дуж 
општинских путева бррој 43, 44 и 45, у правцу насељених места Накривањ, Брза и Жабљане. 
Предвиђа се рационално коришћење природних потенцијала реке Вучјанке у туристичке сврхе 
обједињавањем у целину са постојећим воденичним комплексима и викенд насељима, поширењем 
угоститељских и услужних капацитета. Редовно одржавање корита реке Вучјанке као и осталих 
присутних водотокова и неопходно регулисање у грађевинском подручју ради заштите од поплава. 
Пољопривредно земљиште изван планираног грађевинског подручја наставља да користи се у 
пољопривредне сврхе и истовремено има улогу у функцији заштитног зеленила.
Шумско земљиште потребно је штити од  даљег непланског заузимања и повезује се у јединствен 
систем, са осталим зеленилом насеља.

2.2. Подела на урбанистичке целине и зоне   
Према положају, у односу на морфолошке карактеристике и намене површина, грађевинско 

подручје плана укупне површине П=165ha25а58m2 дели се на 5 урбанистичких целина, док се 
изван грађевинског подручја према рубном подручју планског обухвата у површини од 
П=1ha77а24m2 налази пољопривредно и водно земљиште са прилазном саобраћајницом које 
наставља да се користи по фактичком стању. 

ЦЕЛИНА 1 –ЗОНА ЦЕНТРА И ЦЕНТРАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, П=16ha18а65m2

Обухват: је подељен на две потцелине, тако да се прва нумерисана као потцелина 1.1. налази у 
централном делу насеља, обострано дуж главне насељске саобраћајнице –Ул.Кукавичког одреда са 
јужне стране ограничена јужном оградом комплекса зелене пијаце и са северне до ограде 
производног комплекса „Вучјанке“ у оквиру радне зоне, док потцелина 1.2. захвата простор са 
западне стране потока/канала Бачинац и простире се дуж његовог тока на север све до границе 
планског обухвата чинећи при томе троугласту форму.

.

ПОТЦЕЛИНА 1.1. –ЗОНА ЦЕНТРА, П=10ha61а95m2

Земљиште: грађевинско и водно.
.

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се 
на водном земљишту налази регулисано корито реке Вучјанке и отворени делимично регулисан 
канал за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чине образовање, здравствена заштита,  
државне и градске институције, дом културе, зеленa пијацa и становање у непрофитабилним 
условима, као и отворени спортски терен са базеном, парковске и саобраћајне површине са 
осталом инфраструктуром. У овиру парковских површина налазе се културна добра са 
споменичким својствима која поседују архитектонске и историјске вредности, присутни су 
објекти грађанске архитектуре: 1)вила Теокаревића (тзв.“Велика вила“) и 2)мала вила 
Теокаревића, као и споменици из НОР-а: 1)споменик Славку Тодоровићу академског вајара Ђорђа 
Васића и 2)скулптура позив на устанак вајара Душана Николића. Остали објекти заступљени су 
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у виду породичног и вишепородичног становања са услужним делатностима у приземним 
етажама, као и самосталним пословним објектима где се налазе услужне делатности које 
формирају линијски центар дуж главне насељске саобраћајнице –Ул.Кукавичког одреда. 
Планским решењем заступљене намене се задржавају и даље унапређују предложеним решењем, 
тако  да се простор испред улаза у објекат дома културе партерно уређује као насељски трг и 
функционално обједињује са наспрамним парковским површинама према реци Вучјанки. На 
евидентираним културним добрима са споменичким својствима се предузимају мере техничке 
заштите ради њиховог очувања у изворном стању. 

ПОТЦЕЛИНА 1.2. – ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, П=5ha56а70m2

Земљиште: грађевинско. 
.

Намене: заступљене су површине и објекти јавне и остале намене. Јавне објекте чини дечја 
заштита -вртић, аутобуска станица и трафо станица, као и отворени спортски терен и саобраћајне 
површине са осталом инфраструктуром. Остали објекти заступљени су у виду услужних 
делатности, бензинске станице и заштитног зеленила формираног по ободу са источне стране 
према регулисаном кориту потока/канала Бачинац. 
Планским решењем заступљене намене задржавају се у оквиру сопствених катастарских парцела 
или комплекса и даље се унапређују при чему се формира нови комплекс аутобуске станице.

ЦЕЛИНА 2 –РАДНА ЗОНА, П=25ha18а74m2

Земљиште: грађевинско и водно.
.

Намене: на грађевинском земљишту заступљене су површине и објекти јавне и остале намене, док 
се на водном земљишту налази регулисано корито реке Вучјанке и отворени делимично регулисан 
канал за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чини објекат омладинске задруге и 
саобраћајне површине са осталом инфраструктуром. Остали објекти заступљени су у виду 
привредних објеката, услужних делатности и локације бр.13. -порушеног воденичног комплекса. 
Планским решењем задржава се постојећа радна зона, са допуном новим планираним површинама 
у северном и западном делу зоне уз формирање заштитног зеленог појаса према зони становања у 
потцелини 3.3. и угоститељском делатносћу код локације бр.13. -планиране за обнову воденичног 
комплекса. Објекти који поседују архитектонске и историјске вредности у оквиру комплекса 
Тектилне индустрије Вучје рестауирати са тенденцијом укључивања у јединствену  туристичку 
понуду насеља.

ЦЕЛИНА 3 –СТАМБЕНА ЗОНА, П=96ha32а66m2

Обухват: је подељен на три потцелине, тако да се прва нумерисана као потцелина 3.1. налази се у 
југозападном делу насеља, обострано дуж општинског пута ОП-44 који води ка насељу Брза,  
потцелина 3.2. захвата простор у источном делу насеља, обострано дуж општинског пута ОП-43 
који води ка насељу Накривањ и потцелина 3.3. захвата простор у северозападном делу насеља, 
обострано дуж општинског пута ОП-45 који води ка насељу Жабљане.

.

ПОТЦЕЛИНА 3.1. –СТАМБЕНА ЗОНА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БРЗА, П=30ha76а27m2

Земљиште: грађевинско и водно.
.

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се 
на водном земљишту налази регулисан канал за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чине 
саобраћајне површине са осталом инфраструктуром. Остали објекти заступљени су у виду 
породичног становања са услужним делатностима у приземним етажама дуж општинског пута, као 
и самосталним пословним објектима где се налазе трговине, пекаре и сличне услужне делатности. 
У дубини потцелине јужно од општинског пута, обострано дуж старог брзанског пута налази се 
најсатари део насеља изграђено објектима породичног становања у оквиру пољопривредног 
домаћинства, као и појединачни комплекси привређивања формираних у виду малих породичних 
предузећа /стругара и радионица намештаја/. Са северне стране општинског пута започета је 
изградња новог насеља.  
Планским решењем заступљене намене се задржавају, даље се унапређују и уређују неопходном 
инфраструктуром.  

ПОТЦЕЛИНА 3.2. –СТАМБЕНА ЗОНА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НАКРИВАЊ,
П=56ha52а24m2

Земљиште: грађевинско и водно.
.
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Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се 
на водном земљишту налазе делимично регулисана корита потока Бачинац и Врбак са притокама.
Јавне објекте чине саобраћајне и јавне блоковске површине са осталом инфраструктуром и 
„старо“ хумано гробље. Остали објекти заступљени су у виду породичног становања са 
услужним делатностима у приземним етажама дуж општинског пута, као и самосталним 
пословним објектима где се налазе услужне делатности, као и откупне станице. У дубини 
потцелине јужно од општинског пута налази се стари део насеља изграђен објектима породичног 
становања у традиционалном стилу градње, док је са северне стране између општинског и 
државног пута и потока Бачинац  изграђен нови део насеља са тенденцијом даљег развоја. Дуж 
северне регулације општинског пута источно од потока Бачинац заступљено је породично 
становање пољопривредног домаћинства, док је у најсевернијем делу потцелине, са источне 
стране државног пута изграђена групација од шест вишепородичних стамбених објеката. 
Средишни део насеља са јужне стране општинског пута остао је неизграђен због брдовите 
конфигурације терена. 
Планским решењем заступљене намене се задржавају и даље се унапређују са ограниченим 
ширењем ка рубним деловима и око присутних водотокова и јаруга, као и на неприступачним 
брдовитим пределима, где се простор уређује као заштитно зеленило.  
ПОТЦЕЛИНА 3.3. –СТАМБЕНА ЗОНА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖАБЉАНЕ,
П=9ha04а15m2

Земљиште: грађевинско. 
.

Намене: заступљене су површине и објекти јавне и остале намене. Јавне објекте чини запуштени 
комплекс ветеринарске станице и саобраћајне површине са осталом инфраструктуром. Остали 
објекти заступљени су у виду породичног становања са услужним делатностима у приземним 
етажама дуж општинског пута, као и самосталним пословним објектима где се налазе услужне 
делатности. У дубини потцелине обострано дуж општинског пута, изграђени су нови, савремени 
објекти породичног становања  са тенденцијом даљег развоја.  
Планским решењем заступљене намене се задржавају и даље се унапређују.  

ЦЕЛИНА 4 –ТУРИСТИЧКА ЗОНА, П=13ha91а46m2

Земљиште: грађевинско и водно.
.

Намене: на грађевинском земљишту налазе се површине и објекти јавне и остале намене, док се 
на водном земљишту налази делимично регулисано корито реке Вучјанке, воденични јазови и 
отворени канали за прихват атмосферских вода. Јавне објекте чине пословни комплекс 
„стрелиште“, саобраћајне и јавне блоковске површине са осталом инфраструктуром. Остали 
објекти и површине заступљени су у виду различитих намена и садржаја. Становање је 
заступљено као породично дуж тока реке Вучјанке са партерно уређеним двориштима која уприру 
у корито реке Вучјанке, као и викенд /повремено становање на локацијама изнад и испод црквеног 
комплекса и као појединачни објекти изван ових групација. Пословање се одвијало у 
угоститељском комплексу и воденичним комплексима који чине воденице са јазовима дуж тока 
реке Вучјанке као објекти народног градитељства,  који су у великој мери запуштени и нису у 
употреби. Црквени комплекс у коме доминира црква Светог Јована Крститеља као сакрални 
објекат евидентиран је као културно добро са споменичким својствима.
Планским решењем формирана је јединствена зона разноврсних намена и садржаја неопходних за 
развој туризам и очување културне баштине у функцији најбољег развоја и напретка средине. 
Заступљене намене се задржавају, даље унапређују и делимично пренамењују у услужне и 
угоститељске делатности у оквиру јединствене туристичке понуде са уређењем присутног 
зеленила у парковски амбијент који треба додатно да побољша микролокацијски амбијент зоне.

ЦЕЛИНА 5 –КОМУНАЛНА ЗОНА, П=13ha64а07m2

Обухват: је подељен на три потцелине, тако да се прва нумерисана као потцелина 5.1. налази у 
најсевернијем делу насеља, потцелина 5.2. захвата простор у југоисточном делу насеља и 
потцелина 5.3. захвата простор у најјугозападнијем делу насеља.

.

ПОТЦЕЛИНА 5.1. –ХУМАНО ГРОБЉЕ И ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 
ВОДА, П=4ha24а28m2

Земљиште: грађевинско. 
.

Намене: налазе се само објекти и површине јавне намене са формираним комплексом хуманог 
гробља са источне стране државног пута IIБ бр.436 и постројења за пречишћавање отпадних вода 
са његове западне стране. Комплекси су опремљени саобраћајном и осталом инфраструкруром.
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Планским решењем заступљене намене се задржавају у оквиру сопствених катастарских парцела и 
даље се унапређују. 

ПОТЦЕЛИНА 5.2. –ХУМАНО ГРОБЉЕ У КАЊОНУ РЕКЕ ВУЧЈАНКЕ, П=6ha75а32m2

Земљиште: грађевинско и шумско.
.

Намене: заступљено је јавно земљиште на коме је формиран комплекс хуманог гробља у кањону 
реке Вучјанке, тзв. “старо гробље“ које је као сакрални објекат евидентирано за културно добро са 
споменичким својствима. Временом се неплански проширило на југ изван сопствене катастарске 
парцеле при чему је заузело шумско земљиште у јавној својини. Простор је опремљен 
саобраћајном и осталом инфраструктуром.
Планским решењем заступљена намена хуманог гробља се задржава тако што се издваја део 
„старог гробља“ са споменичким својствима за које се примењују посебни услови очувања 
културног добра док се проширени део задржава у постојећим границама и ограничава од даљег 
проширења формирањем јавног простора у виду заштитног шумског зеленила са северне и јужне 
стране према стамбеном делу насеља. Неопходно је да се очува и спречи сеча шуме због ерозије и 
појаве клизишта на простору који се планом пренамењује у гробље које треба задржати у шумском 
амбијенту.  

ПОТЦЕЛИНА 5.3. –РЕЗЕРВОАР ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, П=2ha64а47m2

Земљиште: грађевинско. 
.

Намене: заступљене су површине и објекти јавне и остале намене. Јавне објекте чини комплекс 
комуналне инфраструктуре са резервоаром воде за пиће који је у функцији за водоснадбевање 
насеља и околине, саобраћајне површине и остала инфраструктура. Остали објекти заступљени 
су у виду породичног становања дуж општинског пута и заштитног зеленила као тампон зоне око 
комплекса са резервоаром.
Планским решењем заступљене намене се задржавјау и унапређују уз рационализацију 
комуналног  комплекса и стварања реалних оквира за решавање имовинско-правних односа.  

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

2.3.1. Основне намене у обухвату Плана

У оквиру подручја плана заступљено је грађевинско, водно и пољопривредно земљиште.
Грађевинско подручје заузима П=165ha25а58m2

- Грађевинско земљиште заузима  П=157ha62а40m

или 98,94% и у његовом обухвату заступљено је 
грађевинско и водно земљиште.

2

- Водно земљиште заузима  П=7ha63а18m

или 94,37% од укупне површине плана
изграђено је или је планирано за изградњу објеката и површина јавне и остале намене.

2

Изван грађевинског подручја заступљено је грађевинско земљиште  П=8а35m

или 4,57% од укупне површине плана. У водном 
земљишту налази се река Вучјанка, поток Бачинац и Врбак, воденични јазови и отворени канали за 
прихват атмосферских вода. 

2 или 0,05% од 
укупне површине плана, пољопривредно земљиште П=1ha68а35m2 или 1,008% од укупне 
површине плана и водно земљиште П=54m2

Табела 4. -Биланс површина основних намена

или 0,003% од укупне површине плана.

ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА %

ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА ПЛАНА

Грађевинско земљиште 157ha62a40m
165ha25a58m

2 94,37
2 98,94

Водно земљиште 7ha63a18m 4,572

ОБУХВАТ ИЗВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
ПЛАНА

Грађевинско земљиште 8a35m

1ha77a24m

2 0,05
2 1,06Пољопривредно земљиште 1ha68a35m 1,0082

Водно земљиште 54m 0,0032

ОБУХВАТ ПЛАНА 167ha02a82m 1002
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2.3.2. Претежне и компатибилне намене

У обухвату плана дефинисана је: претежна намена; компатибилне и могуће пратеће намене 
претежној намени; и намене објеката чија је изградња забрањена у оквиру претежне намене. 
Претежна намена је преовлађујућа (основна) намена која је дефинисана графичким прилогом бр. 
4. План намене површина. 
Компатибилне и могуће пратеће намене намене претежној намени могу се наћи у оквиру 
преовлађујуће намене, под условом да делатност не угрожава преовлађујућу намену, јавни интерес 
и животну средину.  

Намена објеката чија је изградња забрањена су све намене чија би делатност угрозила животну 
средину и основну намену.

Компатибилне намене у оквиру претежне намене, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели, док се за изградњу примењују правила уређења и грађења  дефинисана за 
претежну намену.

Дозвољена је трансформација/промена претежне намене плана у допунску (пратећу) намену, без 
промене плана, према табели којом је дат однос претежних и пратећих намена (табела 5). 

Табела 5. -Врсте и компатибилне намене које се могу градити у појединачним зонама
ДОПУНСКА /ПРАТЕЋА/ НАМЕНА
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Јавне функције /образовање, здравство, 
управа, социјална заштита/ + + + - - - + + - - -

Зеленило - + + - + + - - - - -
Спорт и рекреација + + + - - - - + - - -
Комунални објекти - + - + + + - + - - -
Саобраћајни објекти - + + + + + - + - - -
Инфраструктура - - - - + + - - - - -
Становање + + + + + + + + - - -
Услуге, центри + + + + + + + + - - -
Привређивање - + - - - + - - + - -
Водно земљиште - - - - - + - - - + -
Пољопривредно земљиште - - - - - + - - - - +

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

2.3.3. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене

У обухвату грађевинског земљишта налазе се површине и објекти јавне и остале намене. 
Површина јавне намене представља простор одређен планским документом за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или  јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног 
интереса у складу са посебним законом.
У површине јане намене спадају образовање, социјална заштита, здравствена заштита, објекти 
државне и градске управе, становање у непрофитабилним условима, јавне зелене површине -парк,
спорт и рекреација, објекти и површине саобраћајне, комуналне и остале инфраструктуре.
У површине остале намене спадају: становање, радна зона, услужне делатности, пословање, 
верски комплекс, воденице и заштитно зеленило.

Табела 6. -Биланс планираних површина
НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m2 %)
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ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА
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Образовање 11188

36
19

83
15

76
24

0
16

52
55

8 94
,3

7

98
,9

4

Здравство 4122
Социјална заштита -вртић 6352
Становање у непрофитабилним условима 2710
Администрација и управа 6786
Дом културе 622
Полицијска станица 992
Ветеринарска станица 2310
Спорт и рекреација 16166
Отворени базен 6989
Јавне зелене површине -парк 12776
Јавне блоковске површине 9320

Саобраћајне 
површине

Насељске саобраћајнице 166526

17
84

75

Пролази 11949

Аутобуска станица 3247
Резервоар воде за пиће 3348
Постројење за пречишћавање отпадних вода 8719
Трафостаница 1435
Зелена пијаца 1297
Хумано гробље 58631
Заштитно јавно зеленило 3613
Заштитно шумско зеленило 22885

О
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Становање

Породично 687680

85
11

10

12
14

25
7

Вишепородично 3983
Пољопривредно домаћинство 138674
Повремено -викенд становање 20773

Радна зона 208654

Услужне 
делатности

Угоститељство 9238

10
63

2

Бензинска станица 1394

Верски комплекс 11045
Комплекс воденице 17902
Пословање 6297
Заштитно остало зеленило 108617

Водно земљиште

Река Вучјанка 56091

76
31

8

4,
57Поток Бачинац 6642

Поток Врбак 5754
Канали 7831

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
Грађевинско земљиште Саобраћајне површине 835

17
72

4

0,05

1,
06Пољопривредно 

земљиште 16835 1,008

Водно земљиште 54 0,003

ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100

2.3.4. Општа правила уређења и грађења простора

Општа правила важе за све намене у обухвату плана по зонама и целинама и чине их правила за 
парцелацију, регулацију и изградњу.
Правила парцелације

Правила за 
парцелацију

Разграничење јавног грађевинског земљишта од осталог земљишта извршено је 
утврђивањем граница јавног грађевинског земљишта, коју одређују регулационе линије 
улица и јавних површина.јавног

грађевинског
земљишта

Новопланиране грађевинске парцеле саобраћајница, објеката и површина од јавног 
значаја, утврђене Планом, формираће се пројектом парцелације.
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Уколико преостали део катастарске парцеле након формирања грађевинске парцеле јавне 
намене не испуњава услове за формирање грађевинске парцеле према параметрима зоне 
којој припада, потребно је сагледати целу катастарску парцелу у складу са Законом о 
експропријацији.  

Правила за 
парцелацију
осталог
грађевинског
земљишта

Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. Такође, треба да 
има облик и површину, који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима за 
намену за коју се формира, тако да испод прописаног минимума за претежну намену
парцела представља катастарску парцелу, и не може се вршити парцелација ради 
образовања грађевинске  парцеле.
Грађевинска парцела формира се деобом или спајањем целих или делова катастарских 
парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума утврђеног за 
претежну намену.
Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 
парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник 
или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу Елабората 
геодетских радова за исправку граница суседних парцела. Исправка граница врши се ако 
су испуњени услови за примену општих правила за парцелацију.

Правила регулације

Регулациона 
линија

Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и 
остале намене.
Дефинисана је графичким прилогом бр.5 –План  регуалације и нивелације.                      

Грађевинска 
линија

Линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног 
габарита објекта.
Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.

Позиција грађевивских линија плански је дефинисана, а самим тим и позиција објеката 
на парцелама. Ово се односи за зоне планиране за директну изградњу на основу Плана, 
док је за остале просторе усмеравајућег карактера.

Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, 
гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као 
и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.

Грађевинска линија дефинисана је применом принципа уважавања 
изграђених/постојећих физичких структура и приказана је графичким прилогом бр.5 –
План регуалације и нивелације, тако да се објекти преко којих прелази или су уоквирени 
грађевинском линијом задржавају у фактичком стању уз инвестиционо и текуће 
одржавање, а у случају њиховог рушења нови објекат се поставља на грађевинској 
линији за потцелину којој припада и њена диспозиција је приказана нумерички у односу 
на регулациону линију у наведеном графичком прилогу.

Правила изградње
-за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове 
заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину;

Класа и намена 
објеката чија је 
изградња 
забрањена 

-на постојећој и планираној јавној површини, на објектима или коридорима постојеће 
инфраструктуре; 
-у заштитној зони водотокова, у складу са законом и прописима којим се уређује 
управљање водама;
-у заштитној зони електроенергетског појаса; 
-у зони заштите културног добра.

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:

Положај објекта 
на парцели

1) у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле,
2) у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле,
3) као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,
4) као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле и
5) као атријумски - објекат додирује све четири линије грађевинске парцеле.
Удаљеност новог објекта од другог објекта на грађевинској парцели, утврђује се
применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле.

Висина 
објекта

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног
платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно
приступној јавној саобраћајној површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је
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висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини
регулације.
Релативна висина је:
1) на релативно равном терену, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб
саобраћајнице и на стрмом терену са нагибом према улици (навише), једнака је висини
објекта,
2) на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота нижа од коте јавног
или приступног пута - растојање од коте нивелете пута на средини фронта парцеле до 
коте венца,
3) висина венца новог објекта усклађује се по правилу са венцем суседног објекта,
4) висина назидка поткровне етаже није ограничена, ограничава се 
само висина венца објекта тако да не пређе максимално дозвољену 
спратност у зони.

Кота 
приземља 
објекта

Одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој 
коти објекта, и то:
1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута,
2) кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине од нулте
коте,
3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише ½
спратне висине и
4) за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се локацијским условима.
На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или 
компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска 
парцела.

Услови за 
изградњу других 
објеката на истој 
грађевинској 
парцели

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, који су у функцији 
главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени,
производни, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, летња кухиња, и сл).

Грађевински 
елементи 
објеката

Елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
1) излози локала -0,30m по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00m, а 
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу,
3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00m  на
целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m,
4) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00m од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,00m, и
5) конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно
регулациону линију више од 1,20m  и то на делу објекта вишем од 3,00m.
Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50m од бочне границе
парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50m од бочне границе парцеле
претежно јужне оријентације.

Отворене 
спољне 
степенице

Могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00m 
увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m.
Степенице које савлађују висину преко 0,90m, изнад површине терена, улазе у габарит 
објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и 
друге функције дворишта.

Грађевински 
елементи испод 
коте тротоара

Подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи 
грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и
регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме
нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:
1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50m и
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2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника
или корисника парцеле.

Услови и 
начин 
обезбеђивања 
приступа 
парцели и 
простора за 
паркирање и 
гаражирање 
возила

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну 
површину.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној 
површини не може бити мања од 2,50m.
Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности и 
примењује се за нову изградњу и доградњу постојећих објеката. 
Грађевинске парцеле за све објекте (који нису јавне намене) у обухвату Плана, које 
немају могућност паркирања на сопственој парцели, у случају изградње и доградње 
морају да обезбеде места за паркирање у складу са важећом Одлуком о утврђивању 
накнаде за недостајућа паркинг места. 

Одводњавање 
и нивелација

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

Ограђивање
Ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду 
на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.

Смернице за 
архитектонско 
обликовање

Објекте архитектонски обликовати у складу са планираном наменом и окружењем, уз 
уклапање у просторну целину; архитектонским облицима, употребљеним материјалима и 
бојама тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле/комплекса.

2.4. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене, саобраћајне и остале
инфраструктуре, као и услови за њихово прикључење

2.4.1. Површине и објекти јавне намене

Правила уређења и грађења за објекте јавене намене дата су по претежним планираним 
наменама као објекти намењени за јавно коришћење по правилу су у јавној својини. Поједини као 
што су образовање, дечја и здравствена заштита, отворени и затворени спортски терени и остали, 
могу бити у осталим облицима својине када представљају компатибилну намену.  Површине и 
објекти јавне намене граде се према следећим правилима уређења и грађења прописаним за сваку 
намену посебно.

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

Општа правила приказана у следећој табели важе за све јавне намене у обухвату плана.
- Објекти и површине од јавног значаја одређене су на планом дефинисаним 
локацијама у оквиру зоне центра и централних делатности, а могу се градити 
и у оквиру туристичке зоне;

Претежна намена -Тип објекта зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима 
локације;
- Специјализоване школе или клубови могу бити пратеће намене у оквиру 
простора намењених спорту и рекреацији.

- Величина објеката и комплекса мора бити у складу са важећим прописима 
и нормативима за одговарајуће јавне делатности којима је намењен.Правила парцелације

Забрањена је изградња у свим комплексима других намена, који би могли да 
угрозе животну средину и основну намену.

Класа и намена објеката чија 
изградња је забрањена

Положај објеката у односу 
на регулацију и границе 
грађевинске парцеле

- Положај објекта одређен је г

- По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као 
слободностојећи односно објекат не додирује ни једну линију грађевинске 

рађевинском линијом која је у односу на 
регулациону линију одређен растојањем приказаним графички за постојеће 
објекте и нумерички за планиране нове објекте у графичком прилогу 
бр.5.План регулације и нивелације;
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парцеле;
- Најмање удаљење новог објекта од регулационе линије је 3,0m;
- Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске 
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката је 2,5m.

Најмања удаљеност јавних 
објеката до објеката на 
суседним парцелама

Најмања удаљеност планираних објеката јавне намене од околних објеката је
5,0m.

Максимални индекс 
заузетости грађевинске 
парцеле

Индекс заузетости произилази из прописаних норматива за површине 
објеката и површине комплекса сваке намене.

Максимална 
спратност/или висина 
објеката

Спратност  и  тип  објеката  зависи  од  његове  функције  и  мора  бити  
прилагођен условима локације.

Услови за изградњу других 
објеката на истој 
грађевинској парцели

На  парцелама  се  дозвољава  изградња  нових,  доградња  постојећих,  а  у 
свим сегментима фазна изградња.

Услови и начин 
обезбеђивања приступа 
парцели и простора за 
паркирање и гаражирање 
возила

Паркирање   и  гаражирање   возила,   за   редовне   кориснике,   се   
обезбеђује   на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута, 
а за посетиоце на посебном паркингу, на парцели објекта или у њеној 
близини као и на јавном паркингу.

Ограђивање
Грађевинска парцела комплекса ограђује се транспарентном оградом до 
максималне висине 1,40m са капијом или остаје неограђена у случају да 
чини функционалну целину са суседном јавном површином /тргом, 
зеленилом јавног коришћења, парком, блоковском јавном површином и сл./.

Озелењавање Озелењавање на комплексима мин. 10%.  

Остали услови/ Уређење 
грађевинске парцеле/

- По архитектури објекти  јавних намена треба да буду препознатљиви и 
уочљивији од објекта других намена;
- Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим
окружењем.

Спровођење

- Доградња, реконструкција, адаптација и санација постојећих јавних 
објеката, односно простора, вршиће се на основу правила и услова из овог 
Плана, као и прописа, стандарда и норматива за предметну делатност, а 
изградња нових објеката, захтева даљу планску разраду урбанистичким 
пројектом;
-Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског 
наслеђа или амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне 
службе заштите.

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

Прописују се за сваку појединачну претежну намену.

- Правила уређења и изградње објеката образовања /основног и средњег
Задржава се на постојећој локацији као јединствен образовни комплекс који се према потреби може  
поделити на два посебна комплекса –основног и средњег образовања при чему појединачним комплексима 
треба обезбеди колски и пешачки прилаз са јавне површине уз задовољење прописаних параметра новог 
комплекса.

- Основно образовање - Основна школа „Бора Станковић“ 
Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1.

- Средње образовање – „Светозар Костић Тоза“

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.Услови за формирање
грађевинске парцеле
Услови за доградњу, 
реконстукцију, санацију и 
адаптацију постојећих 
објеката

Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 
постојећих објеката врши се у складу са условима за нове објекте основног 
односно средњег образовања, а ради осавремењавања наставе према важећим 
прописима.

Услови за нове објекте
Величина потребног земљишта одређује се: 25mУслови за формирање

грађевинске парцеле

2

Минимум земљишта може бити умањен за једну петину под условима да 
/1 ученик/1 смена.
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школа може да користи спортске терене и објекте који се налазе у близини 
школе или заједнички са средњом школом.
Основно образовање:

Димензионисање школског 
простора

- учионички простор – min. 2m2

- школски простор – min. 8m
/ученику,

2

- школско двориште – min. 20-25m
/ученику,

2

Средње образовање:
/ученика.

- учионички простор – min. 1,70m2

- школски простор - min. 8,00m
/ученику,

2

- школско двориште – min. 5,00m
/ученику,

2/ученика и једној смени.
Школско земљиште обавезно садржи: школску зграду, школско двориште, 
вежбалиште -спортске терене и школски врт, чије величине треба ускладити 
са развијеношћу школе.

Структура школског 
земљишта и објеката чија  
изградња је дозвољена

Дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији школског објекта: 
котларница, остава за дрва, школска радионица, и сл.
У сутерену, испод нивоа земље не могу се налазити наставне просторије у 
којима бораве и раде ученици, већ само помоћне просторије у функцији 
школе.

Максимални индекс 
заузетости грађевинске 
парцеле

45%

- три надземне етаже за школски објекат;Максимална спратност 
објеката - једна етажа за спортски и помоћни објекат.

Ограђивање Грађевинске парцеле треба ограђивати живом зеленом оградом или 
транспаретном оградом до висине 1,40m.

- Правила уређења и изградње објеката здравствене заштите 
Задржава са на постојећој локацији као јединствен комплекс примарне здравствене заштите -дом здравља 
„Вучје“ као матична служба којој припада 6 сеоских амбуланти.

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1.
Дом здравља „Вучје“

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.Услови за формирање
грађевинске парцеле

Услови за доградњу, 
реконстукцију, санацију и 
адаптацију постојећих 
објекта

- Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 
постојећег објеката врши се ради осавремењавања у складу са условима за нови 
објекат применом важећих прописа, при чему је потребно одржати јединствен 
габарит постојећег објекта у оквиру кога се врше потребне пренамене. 
- Задржати архитектонско обликовање и материјализацију према постојећем 
објекту.  

Услови за нове објекте 
Грађевинска парцела дефинисаће се у складу са прописима, стандардима и 
нормативима за здравствену делатност: 0,4-0,6m

Услови за формирање
грађевинске парцеле 2/становнику.

0,06-0,09mДимензионисање објекта 2/становнику.

Врста и намена 
објеката који се могу 
градити

- Дозвољена је изградња главног објекта јединственог габарита у оквиру кога је 
потребно предвидети све потребе у складу са савремним прописима, као и 
помоћне просторије у подрумском или сутернском делу објекта /оставе, гараже, 
котларница са оставом за огрев и сл/.
- Изван габарита главног објекта могућа је изградња помоћних објеката и 
надстрешница неопходних за складиштење и одлагање материјала неопходних 
за делатност, а који складиштени у великој количини могу штетно да утичу на 
главни објекат /материјали и отпад опасан по здравље и живот људи, 
лакозапаљив материјал или матаријал склон експлозији и сл./. 

Максимални индекс 
заузетости грађевинске 
парцеле

30%

- три надземне етаже за здравствени објекат;Максимална спратност 
објекта - једна етажа за помоћни објекат.

Ограђивање Грађевинска парцела може се ограђивати живом зеленом оградом или 
транспаретном оградом до висине 1,40m.
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- Правила уређења и изградње објеката социјалне -дечје заштите 
Задржава са на постојећој локацији као јединствен комплекс дечје заштите –вртић у оквиру јединствене 
предшколске установе „Вукица Митровић“ из Лесковца.

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.2.
Дечји вртић

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.Услови за формирање
грађевинске парцеле

Услови за доградњу, 
реконстукцију, санацију 
и адаптацију постојећих 
објеката

- Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 
постојећег објеката врши се ради осавремењавања у складу са условима за нови 
објекат применом важећих прописа, при чему је потребно одржати јединствен 
габарит постојећег објекта у оквиру кога се врше потребне пренамене. 
- Задржати архитектонско обликовање и материјализацију према постојећем 
објекту.  

Услови за нове објекте 
Величина потребног земљишта одређује се: 25-30mУслови за формирање

грађевинске парцеле
2/по кориснику.

8-10mДимензионисање објекта 2/по кориснику.
Максимални индекс 
заузетости грађевинске 
парцеле

30%

Једна изузетно две надземене етаже.Максимална спратност објекта
Потребна површина припадајућих отворених простора изван објекта је
min10mУслови за партерно уређење 

2/по кориснику од чега најмање 3m2 /по кориснику, требају бити 
травнате површине. Отворени простор опремити прикладним 
мобилијаром за претежну намену.

Ограђивање Грађевинска парцела се ограђује транспаретном оградом до висине 1,40m
са контролисаним улазом.

- Правила уређења и изградње објеката социјалне заштите –дом за смештај старих 
лица 

Приоритети у побољшању услуга социјалне заштите су у областима унапређења положаја старих као 
недостајућа на овом простору, може се реализовати на свим просторима на којима је њихова функција 
компатибилна претежним планираним наменама (становање и јавне службе).

Услови за нове објекте 
Грађевинска парцела дефинисаће се у складу са прописима, стандардима 
и нормативима за предметну делатност: 40-50m

Услови за формирање
грађевинске парцеле 2/по кориснику.

20mДимензионисање објекта 2/по кориснику.
Максимални индекс 
заузетости грађевинске 
парцеле

30%

Три надземене етаже.Максимална спратност објекта

Ограђивање Грађевинска парцела може се ограђивати живом зеленом оградом или 
транспаретном оградом до висине 1,40m.

Остали услови
Комплекс партерно уредити зеленилом у декоративној, заштитној и 
рекреативној функцији; у оквиру комплекса предвидети простор за 
седење и одмор (у засени-надстрешнице или на сунцу-клупе за седење).

- Правила уређења и изградње објеката културе 
Задржава са на постојећој локацији која се интегрише у простор планираног насељског трга. Могућа је 
изградња специјализованих институција културе са којима је њихова функција компатибилна претежним 
планираним наменама (становање и јавне службе).

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1.
Дом културе „Вучје“

Грађевинска парцела дефинисана је планом.Услови за формирање
грађевинске парцеле

Услови за доградњу, 
реконстукцију, санацију и 
адаптацију постојећих објеката

- Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и 
адаптација постојећег објеката врши се ради осавремењавања у складу са 
условима за нови објекат применом важећих прописа, при чему је 
потребно одржати јединствен габарит постојећег објекта у оквиру кога се 
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врше потребне пренамене. 
- Задржати архитектонско обликовање и материјализацију према 
постојећем објекту.  

Услови за нове објекте 
Грађевинска парцела одређује се према стандардима и нормативима за 
делатност, а које могу бити обједињене у оквиру јединственог објекта 
намењеног култури:Услови за формирање

грађевинске парцеле - дом културе 21m2

- специјализоване намене: библиотеке 30-35m
/становнику;

2/1000ст, позориште 5 
седишта/1000 ст. и биоскоп 20-25 седишта/1000 ст.  
- позориште: 8 mДимензионисање објекта

2

- биоскоп: 4 m
/1000 ст. ,

2/1000 ст.  
Максимални индекс 
заузетости грађевинске 
парцеле

50%

Две надземене етажеМаксимална спратност објекта
Ограђивање Грађевинска парцела се не ограђује већ се интегрише у јавне просторе.

- Правила уређења и изградње објекате администрације/управе 
Задржавају са на постојећим локацијама тако да се администрација организована у постојећим објектима 
интегрише у насељски трг, док се комплекси задржавају као посебне наменске и функционалне целине. 

- Објекти: Месне канцеларије „Вучје“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“, ЈП „Поште Србије“ и „Удружење ратних ветерана“,
Услови за постојеће комплексе и објекте –потцелина 1.1.и 3.3. и целина 2

-Комплекси: ЈП „Србијашуме“,  „Полицијске станице“,  „Ветеринарске  станице“  и „Омладинске задруге“

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.Услови за формирање грађевинске 
парцеле
Максимални индекс заузетости 
грађевинске парцеле

Постојећи за објекте чији се габарити поклапају са катастарском 
парцелом и 60% за комплексе.
Три надземне етажеМаксимална спратност објекта
За наведене постојеће објекте 

Услови за доградњу, реконстукцију, 
санацију и адаптацију постојећих 
објеката

дозвољена је реконстукција, санација, 
енергетска ефикасност и адаптација, док се за комплексе дозвољава и нова 
изградња или доградња у складу са прописаним условима за уређење и 
грађење у поглављу 2.3.4.Општа правила парцелације, регулације и 
изградње и 2.4.1.1.Општа правила за уређење и изградњу површина 
и објеката јавне намене. За објекат „Удружења ратних ветерана“ 
обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 
културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране 
Завода за заштиту споменика културе Ниш.

ЈП „Србијашуме“

Посебни 
услови за 
комплексе

Задржава се претежна намена уз интегрисање пословно-услужне 
делатности у приземљу и становања /повременог карактера: смештај 
шумара или полицајаца/ на вишим спратовима, неопходних за 
функционисање основне делатности.

„Полицијске станице“

„Ветеринарске 
станице“ и 
„Омладинске задруге“

Задржава се претежна намена. Могућа је пренамена целог или дела 
комплекса у недостајућу јавну делатност потребну за 
функционисање насеља и гравитирајућег подручја /нпр. ватрогасна 
станица на простору „ветеринарске станице“, административни 
бизнис центар на простору „омладинске задруге“ и сл./, када се 
врши разрада локације урбанистичким пројектом.

- Правила уређења и изградње објеката становања 
Станови за трајно расељене, за лица са посебним потребама, сигурне куће, и др., подразумева побољшање 
квалитета животних услова посебних категорија становника. Представља вид становања кроз које се 
остварује јавни интерес реализацијом програма финасурања становања по непрофитабилним условима кроз 
јавно или  јавно-приватно партнерство. Станови за овакве потребе могу се реализовати на основу посебних 
програма локалне заједнице и републике у свим зонама становања. У складу са принципима одрживог 
развоја, програм развоја оваквог вида становања треба организовати и као инструмент за подстицање 
економског развоја подручја, уз поштовање права сваког грађанина на квалитетно становање. Осим планом 
одређених локација које се остварују као јавни интерес могућа је изградња и на другим локацијама тј. 
свим просторима на којима је њихова намена компатибилна претежним планираним наменама.

у непрофитабилним условима

Услови за постојеће објекте – целини 1. –потцелина 1.1. на локацијама 5а и 5в
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Планирана је реконструкција унапређењем услова становања и енергетских својстава стана према 
принципима стамбене подршке. 

Услови за нове објекте – целини 1. –потцелина 1.1. на локацијама 5б

Реализацију остварити применом општих услова прописаних у поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА –
3.1.Становање –вишепородично становање и посебних услова прописаних за вишепородично становање у 
непрофитабилним условима.

2.4.2. Јавне блоковске површине
Простори око објеката јавне намене и вишепородичних стамбених зграда који функционишу 

као отворени блокови уређују се као јавне површине: отворени концентрисани и линијски 
простори, интерне саобраћајне површине/колско-пешачки пролази, отворени паркинзи и зелене 
површине. Дозвољава се реконструкција постојећих јавних површина складним партерним 
уређењем чиме се синхронизује употреба објекта и простора око објекта, коришћењем савремених 
решења и материјала. Простор оплеменити адекватним мобилијаром за боравак на отвореном и 
игру деце. 
Партерна уређења реализовати пројектима партерног уређења уколико се врши реконструкција 
или уметањем нових сдржаја, док се замена застора на стазама и зеленила врши кроз текуће 
одржавање простора. На овим површинама недозвољава се изградња објеката високоградње.  

2.4.3. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
Правила уређења и грађења саобраћајница
Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање 
саобраћајне мреже. Планирана саобраћајна мрежа је у већем делу насеља усклађена са већ 
реализованим саобраћајницама. Задржава се примарна саобраћајна мрежа коју чинe улице које се 
поклапају са правцима пружања државног и општинских путева. Кичму саобраћајне мреже 
представља улица Кукавучког одреда која се поклапа са правцем пружања државног пута IIБ реда 
број 436 Стројковце - Вучје - Владичин Хан. Улица Кукавичког одреда која је планирана 
различитим попречним профилима; на улазу и излазу из насеља планирани су путни профили са 
коловозом ширине 6.5m, и банкинама ширине 1m, а у централном делу насеља планирана ширина 
коловоза 6,5m, а тротоара 1,5m односно већем од 2m у централном делу. Од центра насеља према 
југу планиран је профил са коловозом ширине 6,0m, тротоар према кориту реке 1,5m, који делом 
користи и постојећи потпорни зид реке Вучјанке, док је на супротној страни заштитни тротоар 
најмање ширине 0,5m. Овакав профил се формира узимајући у обзир постојеће и очекивано 
саобраћајно оптерећење на овом путном правцу. Тренутно се овим путем креће у најоптерећенијем 
часу до 30 возила. Пут је у функцији још око 5km, а надаље до краја територије града Лесковца, 
пут није реализован, како због тешких теренски услова, пење се планином Кукавицом, а и због 
непостојања садржаја који би привукли саобраћај. Дуж ове саобраћајнице задржавају се сви 
постојећи прикључци и планира се нови прикључак планиране саобраћајнице за прилаз аутобуској 
станици на стационажи km 4+231. Задржава се геометрија постојеће кружне раскрснице изграђене 
на овој саобраћајници у центру насеља на стационажи  km 4+476. Улица Светозара Крстића 
поклапа се са   општинским путем ОП-43 Вучје-Накривањ. Улица 29 новембра поклапа се са
општинским путем ОП-44 Вучје-Брза, а улица ЈНА са општинским путем ОП-45 Вучје-Жабљане. 
На овим улицама има услова за формирање коловоза ширине 5,0m, док простора за тротоаре има 
местимично. Секундарна саобраћајна мрежа како је раније напоменуто разнолика. У делу насеља 
где је формирана зона вишепородичног и породичног становања које се наслања на ову зону као и 
део око индустријске зоне, карактеристике уличне мреже углавном задовољавају стандардне 
услове, и оне се овим планом задржавају у постојећем стању. У деловима где се зона становања 
шири, планиране су нове саобраћајнице са геометријским карактеристикама према очекиваном 
саобраћају. Планирани габарити су од 5-8m. На осталом делу насеља које се стихијски развијао, 
габарати саобраћајница су ограничени положајем постојећих стамбених бјеката. Велики број 
саобраћајница се слепо завршава, углавном без окретница и служе као пролази до парцела.
Саобраћајнице изводити асфалтним застором, док се на тротоарима могу постављати и бетонске 
плоче.  Бициклистички саобраћај је умереног интезитета, па узимајући у обзир и остала 
ограничења нису планиране посебне траке или стазе за бициклисте. Бициклистички саобраћај ће 
се одвијати искључиво коловозом. Елементи хоризонталне и вертикалне регулације су дати у 
графичком прилогу, координатама осовинских тачака и попречним профилима. 



Страна 1832 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

42

Услови за паркирање
Не планирају се посебни јавни паркинзи осим на блоковским јавним површинама у оквиру 
уређења и потребе претежне намене непосредног окружења. Паркирање се одвија углавном у 
габариту улица или унутар парцела, а код породичних објеката и пословних објеката планира се у 
оквиру сопствене парцеле. Код изградње нових и доградње постојећих објеката паркирање решити 
унутар грађевинских парцела, у нивоу или у објекту. Потребан број паркинг места одредити у 
складу са наменом, према следећој табели. 
Табела 7. - Нормативи за паркирање по наменама (објектима)

Објекти Тип објекта Јединица мере Једно паркинг место на
корисну површину:

Становање
Стамбени блок m 702

Вишеетажна зграда ван блока m 702

П+1 породична стан 1

Администрација, 
индустија, 
занатство, 
образовање, 
рекреација

Управно-административни објекат m
запослен

2 40-60
5-7

Комунална предузећа m
запослен

2 23-35
7-9

Агенције m
запослен

2 25-35
3-5

Пословни простор м
запослен

2 45-60
7-9

Основне школе, обданишта и јасле ученика 7-12
Средње и стручне школе ученика 10-15
Објекти за велике зборове седишта 3-8
Спортски објекти гледалаца према макс. капацитету 8-12

Електросервис m
запослен

2 30-60
4-6

Занатске радње m
запослен

2 60-80
3-5

Продавнице

Робне куће m
запослен

2 100-150
25-60

Супермаркети m 50-802

Мешовита трговина m 20-402

Млекара, продавница хлеба m 30-6002

Посластичарница m 40-802

Дуван, новине m 20-302

Техничка роба m 25-502

Угоститељски 
објекти

Ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12
Диско клуб столови 3-5

Хотели А и Б категорије собе 3-5
кревети 5-8

Здравствени 
објекти

Амбуланте m
запослени

2 30-70
3-7

Апотека m 30-452

Услови за изградњу пешачких трака /тротоара
Предвидети  адекватну –стандардима утврђену грађевинску конструкцију. Размотрити и пројектно 
разрешити све аспекте коришћења и несметаног приступа пешачкој стази од стране инвалидних-
хендикепираних особа. Потребно је урадити саобраћајну анализу постојећег и перспективног 
бициклистичког и пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу 
утврђивања постојећих и перспективних, прелаза на којима је потребно обезбедити позивне 
пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.

Услови нивелационог и инфраструктурног решења
За изведене саобраћајнице задржава се постојећа нивелација или се врше незнатне корекције на 
нивелетама. Код израде нивелационог решења нових саобраћајница поштовати нивелете 
реализованих улица. Новопланиране улице реализовати са падовима који не би требало да буду 
испод 0,5% (изузетно 0,3%), са одвођењем атмосферских вода у канализацију, односно у зелене 
површине свуда где је то могуће. Максимални подужни падови су до 12%. 
Постојеће инсталације на улицама које се поклапају са трасом државног пута се  задржавају, а 
нове су планиране на простору тротоара. При евентуалном укрштању морају се постављати у 
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заштитним колонома (цевима), на најмањој дубини од 1.35m рачунајући од најниже коте коловоза 
до горње ивице заштитних цеви, а пролазе испод саобраћајница изводити подбушивањем.
Услови за изградњу нових саобраћајних прикључака на прилазну саобраћајницу издаје надлежни 
орган локалне самоуправе уз следеће услове. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак 
саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50t на осовини). Коловоз прикључне 
саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гласник РС“ бр.101/2005).

Услови за изградњу/реконструкцију аутобуских стајалишта
Постојећа аутобуска стајалишта се задржавају на постојећим стационажама. Уколико се укаже 
потреба за изградњом нових стајалишта, реализоваће се  се применом следећих услова:
- Почетак односно крај аутобуског стајалишта мора да буде удаљен мин 20,00m од почетка 
односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрсница.
- Дужина прегледности на деоницама предметног пута на којој се пројектује и гради 
аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим 
временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50,00km/h.
- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да 
се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно 
растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити 
мин  30,00m.
- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити  3,50m. 
- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,00m за један аутобус, односно 
26,00m за два аутобуса.
- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и 
коловозна конструкција предметног пута.

Услови за изградњу аутобуске станице
Планирана површина за изградњу нове аутобуске станице налази се непосредно иза бензинске 
станице,  планиране површине од око 32,50 ари за све станичне садржаје. Према величини насеља 
и очекиваном саобраћају планира се мања станица са четири перона за аутобусе и једно паркинг 
место за зглобни аутобус. Планирана је изградња објеката за пружање станичне услуге и продаје 
карата. Поред основне у оквиру објекта, могу бити комерцијални садржаји у виду услуге и 
трговине. При пројектовању објеката и простора намењених за аутобуску станицу обавезно је 
њихово усклађивање са Правилником о ближим саобраћајно-техничким условима за изградњу 
аутобуских станица и стајалишта („Сл. гласник РС“ бр. 20/1996, 18/2004, 56/2005 и 11/2006).
Индекс заузетости на парцели износи 30%;
Максимална спратност објекта станичне услуге  П+1;
Грађевинска линија на 5.0м од регулације;
Грађевинска парцела комплекса ограђује се транспарентном оградом до максималне висине 1,40m
са капијом (контролисани улаз);

Услови за изградњу/реконструкцију бензинске станице
Задржава се постојећa станицa за снабдевање течним горивом као пратећи садржај саобраћаја
изграђена са источне стране улице Кукавичког одреда која се поклапа са правцем пружања 
државног пута на постојећој стационажи. У планском обухвату нису планиране нове локације али 
уколико се укаже потреба, могу да буду пратећи садржај у зони становања, комерцијалних 
садржаја и радној зони, а према параметрима за претежну намену. У оквиру бензинских станица, у 
зависности од расположивог простора и положаја у односу на безбедно одвијање саобраћаја,
дозвољена је изградња следећих објеката у оквиру станице за снабдевање возила погонским 
горивом: објекат бензинске станице, продавница са рестораном, смештајни објекат, надстрешница, 
подземне цистерне резервоара за гориво, подземна цистерна резервоара за Т.Н.Г., острва са 
пумпним аутоматима, услужних сервиса (праоница возила, аутомеханичарска и вулканизерска 
радња и сл.), сепаратор, трансформаторска станица, агрегат, и сл. Дозвољени су следећи пратећи 
садржаји у оквиру бензинске станице (а у зависности од конкретне локације, расположивог 
простора и других потребних услова): - сервиси: вулканизер, аутомеханичар, аутоелектричар, 
шлеп служба, и сл., - аутотрговина: ауто делови, аутокозметика, и сл., - делатности/услуге:за 
сопствене канцеларијске/административне потребе, инфопункт, трговина на мало, кафе, ресторан,
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банкарске/поштанске услуге, изнајмљивање и продаја возила, аутоперионица, мотел и сл. 
Ограђивање није дозвољено осим ускладу са безбедоносним и сигурносним условљеностима.
Уколико се гради само бензинска станица као самостални објекат на грађевинској парцели 
параметри су:
- максимални степен заузетости Из = 30% 
- максимална спратност објекта је приземље (П)
- минимални проценат зелених површина= 30%
- остало чине саобраћајне, манипулативне и поплочане површине 
- паркирање за потребе запослених и за садржаје који се у комплексу налазе (нпр. ресторан, кафе, 
трговина и сл.) обавезно решити на сопственој парцели а према важећим нормативима за 
паркирање возила - подземни резервоари морају бити у границама комплекса, тј. предметне 
грађевинске парцеле, дубина постављања дефинисана након израде детаљних геолошких 
истраживања а њихов положај не сме ометати суседне објекте и елементе као што су ограде и/или 
подзиди суседних парцела - приликом пројектовања и изградње обавезно се придржавати свих 
важећих закона, техничких прописа и норматива за ову врсту објеката, са применом свих мера 
заштите. За изградњу нових бензинских станица потребна је израда Пројекта за урбанистичко 
архитектонску разраду локације.

2.4.4. Комунална инфраструктура 

Водовод-снабдевање водом
Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне водоводне мреже на подручју Плана, планира 

се:
- реконструкција свих цевовода од салонитних цеви и цевовода малог профила;
- изградња цевовода у новопланираним саобраћајницама као и у постојећим 
саобраћајницама у којима водоводна мрежа не постоји;
- изградња ЦС, преко пута гробља, за потребе водоснабдевања виших делова викенд насеља 
дуж реке Вучјанке. 

У компексу постојећег резервоара дозвољена је изградња других објеката водоснабдевања.
Приликом изградње цевовода најмањи профил биће Ø100 mm, за мрежу везану у прстен, 

односно Ø80 mm, за водоводне линије које се слепо завршавају. Водоводна мрежа биће смештена 
у тротоар. 

Траса планираног водовода дата је у графичком прилогу.
Минимална дубина укопавања цевовода је 1,0 m, ради заштите од мраза. 
Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних прописаних притисака.
На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката осим објеката водоснабдевања.
Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у 

обзир потребну количину воде за гашење пожара у насељу у складу са Правилником о техничким 
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу. 

Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу 
дозвољено одстојање између хидраната износи највише 80m. Препоручује се постављање 
хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната.

Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са важећим санитарним 
прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви.

При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и 
хоризонталном одстојању појединих инсталација.

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 
1,5m, ако је пречник водовода мањи од Ø200 mm или минимум 3,0m, ако је пречник водовода већи 
или једнак Ø200 mm.

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,4m у 
случају да је водовод изнад канализације.

Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и 
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и штитити једна од друге.

Канализација-одвођење отпадних и атмосферских вода
Имајући у виду постојеће стање канализационе мреже на подручју Плана, планира се:

- реконструкција и доградња ППОВ и изградња новог одвода до реципијента;
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- изградња колектора профила Ø500 mm до постројења за пречишћавање отпадних вода;
- градња канализационе мреже у новопланираним саобраћајницама унутар блока;
- изградња ФЦС за потребе одвођења отпадних вода дела насеља на десној обали потока 

Бачинац.
Траса планиране канализације дата је у графичком прилогу.

Димензије планиране канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода одредити на 
основу хидрауличког прорачуна. 

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини саобраћајница.
Минимална дубина укопавања канализације треба да је таква да она може да прихвати отпадне 

воде из објеката који се прикључују на њу.
За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и 

водити рачуна о минималним и максималним падовима.
Падове усвојити тако да новопројектована канализација буде прикључена на постојећу 

канализацију.
Одстојање канализације од објеката при гравитационом одводу је минимум  3,0 m.
Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у зависности од статичких и динамичких утицаја, 

слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-економских параметара.
Квалитет вода које се смеју испуштати у канализациони систем дефинисан је Правилником о 

МДК.
Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и прикључење 
појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

2.4.5. Енергетска инфраструктура 
2.4.5.1. Електроенергетска инфраструктура
Унутар границе обухвата плана не налази се постојеће трасе ваздушног далековода и 

електроенергетска постројења која су у власништву ,,Електромреже Србије,,. 
Према плану инвестиција и плану развоја преносног система ,,Електромреже Србије,, 

планирано је повећање напонског нивоа постојећег далековода 35 kV на 110 kV и формирање 
новог напонског нивоа преноса на постојећој траси 35 kV, далековод 110 kV, правац ТС 
Јабланица-ТС Вучје-ТС Лесковац 2.

У власништву ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац  налазе 
се електроенергетски објекти ТС 35/10kV/kV и ТС 10/0,4kV/kV са припадајућим далеководима 
средњенапонског  нивоа. Планом је прдвиђено да се у TC 35/10 кV/kV „Вучје“ 2х4MVA повећа 
капацитет на 2х8MVA. Електроенергетски објекти преносног односа ТС 10/0,4kV/kV који имају 
могућност проширења капацитета на подручју израде планске документације у Вучју су:
1. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Трикотажа“,
2. МБТС-Д ТС 10/0.4 кV/kV „Сиз“, 
3. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Центар“,
4. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Дом здравља“,          
5. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Воденица“,
6. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Брзански пут“,
7. КБТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бачинац“,
8. СТС-Б ТС 10/0.4 кV/kV „Бара“,
9. Кула ТС 10/0.4 кV/kV „Супово“,
10. МБТС ТС 10/0.4 кV/kV „Хладњача 2“,
11. Зидана ТС 10/0.4 кV/kV „Текстилна индустрија 1“,
12. КБТС-А ТС 10/0.4 кV/kV „Колектор“.
Поред могућности повећања капацитета на постојећим трафостаницама преносног ТС 
10/0,4kV/kV, није планирано повећање капацитета  изградњом нових трафостаница у оквиру 
обухвата плана од стране ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац.
У плану инвестиција ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац 
планира се међусобно повезивање електроенергетских постројења ТС 10/0.4 кV/kV полагањем 10 
kV каблова који ће омогућити повезивање постојећих и евентуално новопланираних трафостаница  
која ће бити разматрана у детаљном урбанистичком плану, према евентуалном захтеву 
инвеститора.
Општи услови изградње електроенергетских објеката
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У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетски 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92)
и Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 
изнад 1 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 7/74), изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак 
људи) и друге инфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је по 
правилу могућа. Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или 
инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране 
електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом. 
У заштитном појасу далековода спроводе се искључиво ограничења права својине (без промене 
власништва). Ограничење права својине се односи на обавезу прибављања претходних услова и 
сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање предметним далеководом код 
планирања, пројектовања и извођења свих врсти грађевинских радова и пренамене површина. 
Заштитни електроенергетски појас далековода 110kV износи 25 метара са обе стране далековода, 
за 35kV износи 2х15 метара са обе стране ваздушног вода тј.од крајњег фазног проводника по 15 
метара, док код далековода 10kV износи 2х10 метара, са обе стране ваздушног вода од крајњег 
фазног проводника по 10 метара.
У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна правила 
коришћења и уређења за потребе изградње далековода дефинисан је као радни или извођачки 
појас. Ширина радног појаса далековода 110 kV износи 12,0m од било ког дела стуба и није 
дозвољена никаква градња објеката испод далековода, пратеће инфраструктуре и инсталација.  П

риликом извођења радова као и касноије приликом експлоатације планираних објеката 
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5,0 m

У случају градње испод или у близини далековода 110kV , потребна је сагласност 
ЈП,,Електромрежа Србије,, при чему се даје сагласност на Елаборат који Инвеститор планираних 
објекта треба да обезбеди. Претходно наведени услови важе приликом израде: елабората о 
могућности градње објеката у заштитном појасу далековода (важи и за за планиране стубове 
јавног осветљења), елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекете од 
електропроводног материјала (за цевоводе на максималној удаљености до 1000m од осе 
далековода,а зависно од насељености подручја), елаборат утицаја далековода на 
телекомуникационе водеове(за оптичке каблове не), а максимална удаљеност до 3000m од осе 
далековода у случају градње телекомуникационих водова.

у односу на проводнике далековода 
110 kV. У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова, 
службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација 
далековода. Садња високог дрвећа је забрањена на мање од 5m у односу на проводнике 
далековода.Прибављање земљишта у јавно власништво (потпуна експропријација односно право 
трајног заузећа) спроводи се у делу извођачког појаса искључиво за стубна места. 

Планирану 10kV мрежу, за повезивање новопланираних трафо станица градити подземно (у 
насељеном делу) или надземно (ван насељеног места), а у складу са општим условима на терену и 
захтеву од стране ОДС. Све подземне водове полагати у профилима постојећих и планираних 
саобраћајница у тротоарским површинама, а изузетно у коловозу (код уских профила 
саобраћајница и саобраћјница без тротоара). Каблови се могу полагати и испод зелених 
површина, ако је то неопходно.
У случају постављања стубова  јавног осветљења у заштитном појасу далековода, потребно је исте 
уважити при изради Елабората. Јавно осветљење поставити на постојеће бетонске стубове АБ 
нисконапонске дистрибутивне мреже или челично цевасте стубове који се користе искључиво за 
светиљке јавног осветљења. Јавно осветљење примарних саобраћаница мора бити на вишим 
стубовима, а детаље као што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити главним 
пројектом у складу са условима надлежног ДОС-а и урађеног фотометријског прорачуна.
Приликом изградње електроенергетског постројења ван заштитне ограде обезбедити ширину од 
10m
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским  инсталацијама у облику 
фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката или штапним хватаљкама са раним 
стартовањем, у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења (''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96).

за пожарни пут и ширину приступног пута минимум 3m. 

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у складу са Идејним пројектом или Пројектом за 
грађевинску дозволу према важећим законским прописима и обједињеној процедури.
Услови за изградњу високонапонских далековода
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Приближавање и укрштање далековода са путевима обезбеђује се у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 
kV до 400 kV,

На локацијама стубова, једновремено са ископом темељних јама обавља се и ископ ободног рова 
дубине 0,7 m, на удаљености до 1,0 m од темељних јама. У сваку темељну јаму и ров постављају се 
у форми међусобно повезаних прстенова уземљивачи од поцинкованог гвожђа. Веза са 
конструкцијом стуба се обезбеђује на два места, преко анкера стубова.

("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92). Правила 
укрштања далековода са државним путем II реда (регионалним путем) спроводе се и код 
укрштања далековода са осталим локалним јавним путевима/улицама, тј. да се у распону 
укрштања далековода са путем (улицом) обезбеђује електрично појачана изолација проводника са 
сигурносном висином од минимално 9,0m рачунајући растојање између најнижег проводника и 
највише коте коловоза. Сигурносна висина се мора очувати код појачаног електричног оптерећења 
и експлатационог истезања проводника. Код укрштања са некатегорисаним (шумским и пољским ) 
путевима сигурносна висина износи минимум 7,0m

Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напоном поставља се са 
електрично појачаном изолацијом, изнад вода са нижим напоном. Сигурносна висина од 4,5m и 
удаљеност од 3,0 m мора бити очувана и при додатном оптерећењу само горњег вода.Код 
паралелног вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном сигурносном размаку за 
вод вишег напона при највећем отклону једног од проводника под утицајем  ветра.Код преласка 
високонапонског далековода преко нисконапонског вода обезбеђује се електрично појачана 
изолација, сигурносна висина од мин. 4,5m и сигурносна удаљеност од мин. 4,0m. Потреба за 
додатном механичком или електричном заштитом утврђује се посебним пројектом укрштања.

. Код паралелног вођења далековода са путем 
треба обезбедити удаљеност од 10m,тј.у специјалним случајевима и минимум 5m, са појачаном 
електричном и механичком заштитом.

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са другим 
електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу Пројекта за 
грађевинску дозволу, поред техничког решења обрадити и прорачун међусобног утицаја у 
различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа 
надлежног за предметну инсталацију и надлежног за далековод  35kV и 10kV ОДС,,ЕПС 
Дистрибуција,, ДОО Огранак Електродистрибуције Лесковац. Проводници далековода се 
постављају изнад ТТ водова на сигурносној висини од минимум 5,5m, под углом не мањим од 450,
а изузетно од 300

Прописана, сигурносна висина проводника изнад обрадивог земљишта износи минимум 7,0m, а 
сигурносно растојање између проводника и круне засада минимум 5,0m. Деонице далековода где 
је потребно прилагодити или ограничити висину постојећих засада или постоји инвестиционо 
прихватљива могућност повећања сигурносне висине проводника одредиће се 
Пројектом.Сигурносна висина и удаљеност проводника, при нормалном раду далековода, од 
жичане мреже у пољима (нпр. виногради, воћњаци, ново гробље и сл.) износи мин. 5,75m.У 
заштитном појасу далековода, на обрадивом земљишту се могу мењати пољопривредне културе у 
структури која је уобичајена за плодоред. Претходни услови електропривредног предузећа 
надлежног за далековод  35kV и 10kV ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, ДОО Огранак 
Електродистрибуције Лесковац, су потребни код формирања нових плантажа и поља са жичаним 
мрежама, шумских и других вишегодишњих (пољопривредних) засада који у пуној вегетационој 
зрелости могу нарушити минималне сигурносне висине и удаљености од инсталације 
далековода.У заштитном појасу је ограничено коришћење система за наводњавање са 
распрскавањем, док се остала стандардна агротехничка опрема и механизација могу примењивати 
без посебних ограничења, уз услов да се испоштују прописи за рад у близини електроенергетских 
инсталација.

. Уколико се у распону укрштања изводи електрично и механички појачана 
изолација сигурносна удаљеност водова одговара вредности сигурносне висине. У супротном, 
хоризонтална удаљеност између најближих водова одговара висини вишег стуба увећаној за 5,0 
m.Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од ТТ вода не сме бити мања од 4,0 m. У случају 
да висинска разлика између водова износи мање од 10,0 m, хоризонтална удаљеност најближег 
проводника од ТТ стуба не сме бити мања од 7,0 m. Код кабловских извода сигурносна удаљеност 
проводника/стуба далековода мора бити најмање једнака висини стуба /проводника на месту 
укрштаја увећаној за 5,0m. Код подземних телекомуникационих каблова (са металним језгром) 
обезбеђује се сигурносна удаљеност стуба далековода од минимално 25,0m и минимално 10,0m од 
савремених каблова за оптички систем преноса (без металних елемената ).
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Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност од 5,0m између 
проводника и било ког дела стабла, се одређује Главним пројектом на основу: отклона проводника 
под дејством ветра при температури проводника од 400

Услови за подземну дистрибутивну електромрежу

C и процени прираста стабала у наредних 
5 година. Сигурносна удаљеност мора бити очувана и у случају пада стабла, при чему се 
сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају.

Дубина рова за полагање електроенергетских каблова је мин. 0,80m, односно 1,0m за каблове 10 
kV. Електро мрежу полагати на минималном растојању од 0,5m од темеља објеката и коловоза. У
ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно размаке, 
електроенергетског кабла провлачи се кроз заштитну цев.
Укрштање електроенергетског кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем 
кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално 
избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода. Дубина између горње ивице кабловске 
канализације и површине пута је минимално 0.80m. Међусобни размак електоенергетских каблова 
у истом рову одредити на основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,07m код 
паралелног вођења и минимално 0.2m код укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног 
контаката како код паралелног вођења тако и код укрштања.
Код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 0,50m за 
каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1,0m за каблове напона 35kV. Растојање приликом укрштања 
са телекомуникационим кабловима не сме бити мање од 0,50m. Укрштање са телекомуникационим 
каблом у насељу је под минималним углом од 30о по могућству што ближе 90о, а ван насеља 
минимални угао од 45о

Није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних и 
канализационих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви 
је минимално 0,5m за каблове 10kV, односно 0,4m за остале каблове. Вертикални размак 
електроенергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом цеви може да буде 
испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0,4m за каблове 35kV или минимално 0,3m за 
остале каблове.

. По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог 
кабла.

Није дозвољено паралелено полагање електро каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви. Размак 
између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним 
местима је минимално 0,80m, а изван насеља 1,2m. У ситуацијама када су просторни услови 
неадекватни електроенергетски кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном растојању 
0,30m, дужина цеви мора бити најмање 2,0m са обе стране укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. 
Услови за надземну дистрибутивну електромрежу 
Нисконапонски сaмоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове АБ 9/х са 
међусобним размаком до 40m (у специфичним ситуацијама могу се полагати на фасади објекта по 
важећим прописима и нормативима). Није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих 
кабловских снопова у земљу или у малтер.
Само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објеката за стални 
боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3,0m од објекта (10kV) или 
5,0m од објекта (напон већи од 10kV). Када се водови воде изнад објеката неопходно је појачање 
изолације, а за објекте где се задржава већи број људи потребна је и механички појачана 
изолација.
Није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на стамбеним 
зградама преко којих прелазе СН надземни водови. Није дозвољено водити надземне водове изнад 
објеката у којима се налазе лако запаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката 
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, а износи најмање
15,0m.Одређивање сигурносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање 
електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са 
Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и електроенергетских водова 
напона од 1kV до 400kV ( ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88 ).
Услови за прикључење објекта на нисконапонску електроенергетску мрежу
Прикључење објекта вршити према техничким препорукама ТП бр.13 и ТП 13а. ЕД Србије. 
Димензионисање прикључка се врши на основу очекиваног максималног једновременог 
оптерећења, начина извођења мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на 
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НН мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изузетно конзола или кровни носач), минимални 
распон од стуба НН до објекта који се прикључује СКС-ом без сајле или ојачаног нултог 
проводника је 25,0m за веће распоне планирати помоћни стуб. Сваки објекат се напаја само преко 
једног прикључка, изузетно за двојни објекат када се уз сагласност ОДС,,ЕПС Дистрибуција,, 
могу одобрити два или више прикључка. Прикључак служи за напајање само једног објекта, ако се 
преко једног огранка НН мреже напаја више објеката онда се огранак третира као мрежа. За 
надземне прикључке се користе самоносиви кабловски снопови СКС. За подземне прикључке се 
користе електроенергетски каблови одговарајућег пресека.
Прикључно мерни орман типа ИМО извести на стубу или као слободностојећи СИМО на 
регулационој линији. Код прикључења потрошача са већим оптерећењем прикључити директно у 
ТС одговарајућим каблом, на основу ИДП. Код прикључења станбених зграда прикључење 
извести преко слободностојећих ормана ГРО смештених унутар објекта, у заједничком простору 
или ходнику.Индустријске потрошаче или потрошаче са већим оптерећењем прикључити 
директно у ТС одговарајућим кабловским водовима потребног пресека.Мерења вршити у ТС на 
средњенапонском нивоу преко мерних група или на ниском разводу у ТС или ван на регулационој 
линији.
Услови за изградњу трафостанице типа  10/0,4kV/kV
Трафостанице за нове потрошаче са потребом веће количине електричне енергије, напонског 
преноса 10/0,4 kV/kV, поставити у центар потрошње. ТС градити на прописаним растојањима од 
постојећих и планираних објеката.ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. У 
рубним зонама насеља ТС градити као СТС. ТС по правилу градити на сопственим парцелама, 
деловима парцела на којима се граде производни објекти, а које ће служити за напајање 
електричном енергијом оваквих објеката, зеленим површинама или на парцелама ЗЈН. Локације за 
потребе изградње ТС 10/0,4 kV/kV дефинисати на парцелама не мање површине од 50m2

У складу са захтевима и потребама, препоручују се типски следећи типови трафо станица:

и 
приступним путем ширине 3m.

1.за зоне индивидуалног становања-слободностојећи типски објекти за снагу 1х630kVAили стубне 
СТС 1х250kVA;
2.за објекте друштвеног стандарда трафостанице се могу градити у саставу објекта или 
слободностојеће зидане за снагу 1х630kVA,односно 2х630kVA;
3.за индустријске комплексе према ангажованој снази и разрадом урбанистичког плана према 
захтеву инвеститора.
Посебни услови код изградње Електроенергетска постројења напонског преносног односа 
10/0,4kV/kV:
- ТС градити као МБТС, КБТС, зидану ТС, челичнорешеткасту или AB стубну ТС;
- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;
- ТС градити за напонски ниво 10/0,4 kV/kV;
- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења;
- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; 
- Обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога); 
- Обезбедити прописане нивое заштите од буке(dB).

2.4.5.2. Топлификациона инфраструктура 
Не планира се централно снабдевање корисника топлотном енергијом већ се дозвољава локално 

организовање становника у погледу избора и начина грејања простора.

2.4.5.3. Гасоводна инфраструктура 
Не планира се централно снабдевање корисника гасом.

2.4.6. Обновљиви извори енергије 
У оквиру грађевинског подручја даје се могућност изградње и коришћења обновљивих извора 

енергије и то за сопствене или за комерцијалне потребе. Једна од таквих могућности је и 
постављање соларних панела (топлотних колектора и фотонапонских модула) на постојећим и 
планираним објектима, што би донело значајне уштеде у енергетској потрошњи.
Соларни панели могу се постављати на крововима стамбених, пословних и производних објеката,
на слободним површинама унутар комплекса, на јавним објектима. На истој катастарској парцели 
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на којој је саграђен објекат, на начин да се не омета редовно коришћење суседних објеката, може 
се постављати опрема за производњу електричне енергије за сопствене потребе и у комерцијалне 
сврхе коришћењем сунчеве енергије. У случају формирања комплекса у оквиру зона у 
грађевинском подручју  примењују се правила уређења и грађења прописана за ту зону.  За 
постављање ове опреме потребно је прибавити решење којим се одобрава извођење радова на 
монтажи опреме од надлежних институција и  имаоца јавног овлашћења задужени за издавање 
услова за пројектовање и прикључење. За постављање опреме за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе на објектима од културно – историјског значаја и објектима за које се издају 
конзерваторски услови у складу са одредбама посебног закона, потребно је прибавити сагласност 
на техничку документацију за монтажу опреме од органа, односно организације надлежне за 
послове заштите културних добара.
На истој катастарској парцели на којој је саграђен објекат, на начин да се не омета редовно 
коришћење суседних објеката, постављати опрема за производњу топлотне енергије за сопствене 
потребе коришћењем сунчеве енергије. За монтажу пријемника енергије на фасадне елементе 
зграда потребно је водити рачуна о оријентацији фасадних зидова зграде према странама света. 
Уколико се ради о косим фасадним елементима потребно је извршити корекцију капацитета 
пријемника енергије у зависности од угла под којим је дефинисан фасадни елемент. Пријемнике 
енергије поставити на посебну конструкцију која мора да задовољи критеријуме стабилности и 
отпорности на климатске услове. Такође се препоручује и што већа употреба изолационих 
елемената приликом изградње објеката ради смањења потрошње и повећања енергетске 
ефикасности.
У плански обухваћеном подручју није планирана изградња мини хидроцентрала, за производњу 
електричне енергије из обновљивог извора енергије.

2.4.7. Телекомуникациона инфраструктура 
Потребно је децентрализовати мрежу у наредном периоду применом ИПАН уређаја са петљом 

до 250m (приступни уређај који омогућава велике брзимне приступа широкопојасним сервисима и 
услугама), полагањем  оптичких каблова за повезивање истих на ИП/МПЛС мрежу, и полагањем 
нових ДСЛ бакарних каблова у приступном делу. Цело подручје обухвата плана подлеже 
децентрализацији, односно реконструкцији у смислу Закона о планирању и изградњи.

2.4.7.1. Комуникациони системи
ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода. Минимална дубина полагања ТТ 

каблова је 0,80m. ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на 
минималном одстојању од регулационе линије 0,50m. Код укрштања са другим инсталацијама ТТ 
кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања мора бити 90º. Код паралелног вођења са 
електроенергетским кабловима напона 1 kV, 10 kV и 2 0 kV минимално одстојање мора бити 
0,50m. Код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35 kV минимално 
одстојање мора бити 1,00m. Код укрштања са електроенергетским кабловима минимално 
вертикално растојање је 0,50m изнад; угао укрштања мора бити што ближи 90º а минимално 3 0º; у 
случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну 
цев са размаком не мањим од 0,30m. Код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, 
гасоводом минимално растојање мора бити 1,00m, а код укрштања минимално растојање је 0,50m,
а угао укрштања што ближи 90º. ТТ каблове који служе искључиво електродистрибуцији, водити у 
истом рову на растојању који се прорачуном покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20m.

У свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације), 
предвиђа се полагање бакарних и/или оптичких каблова, а прелази саобраћајница 
предвиђају се код сваке раскрснице, односно прикључка пута и на сваких 100,00m, на 
правцу саобраћајнице без укрштања. Уколико је планом предвиђена саобраћајница, чија 
једна страна није предвиђена за изградњу стамбених или пословних објеката, онда се само 
једном страном предвиђа ТК коридор.

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне мреже полажу директно у земљу потребно 
је у исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 - Ø40 за провлачење оптичких каблова у 
приступној мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне мреже, заједно у ров са кабловима 
разводне мреже могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих бизнис корисника и крајњих 
корисника. Такође, у случајевима интензивне изградње где није могуће сагледати коначне потребе 
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подручја, планирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви планирати у одговарајућим приводним 
окнима.

На свим постојећим и планираним трасама ТТ мреже планирати изградњу подземне оптичке 
приступне мреже, која ће заменити бакарну приступну мрежу.

Кабловска канализација (главна, дистрибутивна и приводна) ће се градити односно 
реконструисати према следећим условима: 
- код реконструкције постојеће ТКК где су мањи распони и где је ТКК праволинијска 
користити круте ПВЦ цеви Ø110; 
- при планирању кабловске ТК канализације као цеви користити флексибилне коруговане 
ПЕ цеви Ø110, како би се повећао размак и смањио број ТК окана уз поштовање следећих 
принципа:
- главну кабловску ТК канализацију са стандардним димензијама окана 250x180 планирати само у 
изузетним случајевима код реконструкција постојећих ТК канализација и међусобног повезивања 
главних праваца ТКК. Ову ТКК предвидети за пролаз каблова капацитета 1200x2, 1000x2 и 800x2. 
У осталим случајевима користити окна мањих димензија 180x110, 200x150 и 250x150. Дубина 
ових окана је до 190cm.
- дистрибутивну кабловску ТК канализацију планирати са монтажним мини окнима димензија 
100x80, 150x80 или 200x80, за правце полагања два или више кабла капацитета до 600x2. Уколико 
присуство других подземних инсталација онемогућава уградњу монтажних окана користити 
зидана мини окна. Дубина окна је од  100–130cm.
- приводну ТК канализацију градити од мини окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се 
полажу два или више кабла капацитета до 200x2, као и у случајевима где је по процени планера то 
оправдано. Дубина ових окана је до 100 cm, изузетно до 130cm.

За полагање бакарних и оптичких каблова у приступној мрежи, предвидети полагање каблова и 
цеви у тзв. мини/микро ровове у путном земљишту и у асфалтним површинама када нема 
слободних цеви ТК канализације и нема могућности њеног проширења (услови су садржани у 
Упутствима ЗЈПТТ - ПТТ Весник бр. 7-8/2003 и 13-14/2003.године).

За смештај опреме приступних уређаја који захтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је 
пословни простор корисне површине око 15,00m2

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема се монтира у специјално урађене кабинете 
типских димензија. Кабинети се постављају на предходно израђена бетонска постоља димензија 
344x130x105 cm. У случају мањих кабинета дужина темеља се смањује на 320cm или 280cm.
Саставни део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, батерије и по потреби систем преноса. 
Кабинети се напајају из електроенергетске мреже, имају свој посебан прикључак и мерно место 
које се монтира уз кабинет. Локација outdoor кабинета задовољава услове да је осветљена, 
уочљива и није изложена саобраћајним и другим ризицима. 

опремљен електроенергетским прикључком. Он 
се може обезбедити адаптацијом и пренаменом постојећег или изградњом новог. Уколико се гради 
нови грађевински објекат онда је за планиране објекте потребно предвидети локације у 
тежиштима приступних мрежа. Од изузетног значаја је симетричност из разлога непрекорачења 
максималних дужина претплатничких петљи. 

На релацијама на којима је неисплатива изградња подземне мреже или у случајевима када је 
потребно хитно решити захтев бизнис корисника (привремено решење) планирати полагање 
оптичких каблова ваздушно, по постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова.

Бежична приступна мрежа се примењује када урађена техно-економска анализа показује 
оправданост оваквог начина решавања приступне мреже - као привремено решење где не постоје 
услови за кабловску приступну мрежу. Краткорочним плановима предвиђа се коришћење CDMA 
технологије за бежичне приступне мреже.

Планира се изградња, односно реконструкција оптичких каблова за повезивање нових локација 
приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за потребе повезивања базних станица мобилне 
телефоније и ЦДМА базних станица, за потребе повезивања локација великих базних корисника, 
за потребе изградње редудантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са 
ИП/МПЛС мрежом.

Планира се постављање мини ИПАН уређаја (замењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали 
мањи број корисника, на мањем подручју радијуса неколико стотина метара. Уређај се на вишу 
раван телекомуникационе мреже повезује оптичким кабловима без металних елемената. Уређај се 
напаја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од уређаја до корисника полажу се бакарни (ДСЛ 
каблови).
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2.4.7.2. Мобилна телефонија 
Ово подручје је делимично покривено сигналом мобилне телефоније различитих мобилних 
оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих 
услова:
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се постављати на највишим 
објектима (стубови), кровне и горње фасадне површине објеката, уз обавезну сагласност власника, 
односно корисника тих објеката, односно скупштине станара;
- системе мобилне телефоније постављати уз поштовање свих правилника и техничких 
препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације;
- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускладити са објектима у непосредном 
окружењу;
- користити транспарентне материјале за маскирање и прикривање опреме уколико се то 
захтева неким решењем; 
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера размотрити 
могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини 
антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или 
сличној висини као и антенски систем.
- Задржавају се постојећи системи мобилне телефоније уз обавезно периодично мерење 
јачине зрачења како је то важећим правилницима дефинисано.

2.4.7.3. КДС 
Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа ТТ инсталација и 

електроинсталација – подземно или надземно у посебним случајевима. У изградњи нове и 
реконструкцији постојеће инфраструктурне мреже на простору саобраћајница обавезно је 
полагање окитен црева за касније провлачење кабловских водова кабловских дистрибутера.

У деловима блокова у којима се не врши изградња нове инфраструктурне мреже и зонама 
индивидуалног становања могуће је постављање каблова на постојеће надземне стубове, који су 
делови надземне нисконапонске, телекомуникационе мреже и мреже јавне расвете уз претходну 
сагласност власника стубова. У изузетним случајевима могуће је уз поштовање и примену свих 
техничких прописа и норматива из ове области постављање каблова на фасадама објеката, али 
тако да су што мање уочљиви. 
Оптичка канализација може се изводити и тамо где графички није представљена, а има се 
потребе за њом.

2.4.8. Комунални објекти  

2.4.8.1. Зелена и етно пијаца  
Зелена пијаца се задржава на постојећој локацији. 
Етно пијаце формирати у оквиру туристичке зоне, планом означеним локацијама у оквиру јавних и 
осталих  површина намењених заштитном зеленилу, непосредно уз саобраћајницу и воденични комплекс. 

Услови за постојећи комплекс –потцелина 1.1.
Зелена пијаца „Вучје“

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.Услови за формирање грађевинске 
парцеле
Услови за доградњу, реконстукцију, 
санацију и адаптацију постојећег 
комплекса

Доградња, реконструкција, санација, енергетска ефикасност и 
адаптација постојећег комплекса врши се у складу са наведеним 
условима за уређење и изградњу нових.

Услови за нове пијаце 
Није предвиђено формирање нове грађевинске парцеле за изградњу 
зелене пијаце.Услови за формирање

грађевинске парцеле Грађевинска парцела етно пијаце дефинисана је планом на више 
локација.

Услови за 
уређење 

Пијацу формирати отвореног типа с тим што се у циљу постизања 
вишег хигијенског нивоа и у функцији заштите од сунца и 
атмосферских падавина дозвољава надкривање посебном кровном 
конструкцијом платоа са стационарним тезгама и изградња мањих 

Зелена пијаца
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затворених простора (за продају животних намирница –производа од 
меса и млека). У комплексу предвидети, поред продајног простора 
изградњу санитарног чвора, платоа са чесмом, као и платоа за 
постављање контејнера за одлагање смећа.
Могу се уређивати као стационарна када се постављају монтажни 
објекти или покретне намењене продаји сувенира и "здраве хране" из 
овог краја, искључиво употребом природних материјала /дрво, камен, 
опекарски производи и сл./ као отворене или полуотворене 
/надкривене/ тако да се својим изгледом и материјализацијом у 
потпуности интегришу у природни амбијент непосредног окружења.

Етно пијаца

Врста и 
компатибилне 
намене 
објеката који се 
могу градити

Дозвољена је изградња административних објеката, занатске услуге, 
комерцијалне услуге, трговина, угоститељство и сл.Зелена пијаца

Није дозвољена изградња објеката високоградње већ се локација 
формира према условима за уређење етно пијаце.Етно пијаца

Становање, производне делатности и све делатности који могу да 
угрозе претежну  намену и окружење.

Класа и намена објеката чија 
изградња је забрањена

Параметри 
за зелену 
пијацу

Максимални 
индекс заузетости За зелену пијацу:30%.

Једна надземена етажа за објекте,  док је max висина надстрешнице 
5,0m.

Максимална 
спратност објекта

Ограђивање
Грађевинска парцела зелене пијаце може се ограђивати транспаретном 
оградом до висине 1,40m, са контролисаним улазом. 
Грађевинска парцела етно пијаце се не ограђује.

Остали услови

Паркинг обезбедити на јавним површинама изван грађевинске парцеле.
Етно пијаце је могуће формирати на планом одређеним локацијама уз 
задржавање имовинског статуса, када у случају приватног власништва 
није потребно проглашење јавног интереса.

2.4.8.2. Гробља

Хумана гробља 
Предвиђено је задржавање комплекса гробаља на све три постојеће локације укупне 

површине 5,86ha који задовољава прописане нормативе према 4m2

Свака од присутних локација има своје специфичности условљене положајем, окружењем и 
морфологијом земљишта тако да се прописују услови уређења и грађења као општа и посебна 
правила за сваку локацију појединачно:

/становнику којима је 
обрачунска површина димензионисана на временски хоризонт до 2020.год. са пројектованим 
бројем становника од 2865 за насељено место Вучје.  Грађевинске парцеле за сваку локацију 
појединачно дефинисане су планом, а чине их катастарске парцеле приказане следећом табелом:

Општа правила уређења и грађења за све локације

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана.Услови за формирање
грађевинске парцеле

Број локације, називи  статус гробља Катастарска парцела
у КО Вучје

Постојеће
(m2

Планирано
) (m2)

1. Мало старо гробље
Потцелина  3.2 – конзервирано (град Лесковац) КП бр.1278 КО 449 449

2.

Старо гробље у кањону реке Вучјанке  
Потцелина 5.2- конзервирана, 
под заштитом (град Лесковац)

Део КП бр. 2325 1844 1844

Проширење старог гробља у кањону Вучјанке 
на шумском земљишту Потцелина 5.2- на 
шумском земљишту -шума 5. класе (ЈП 
''Србијашуме'')

КП бр. 3086 28635 30673

3.
Ново гробље 
Потцелина 5.1- на пољопривредном земљишту 
(град Лесковац)

КП бр. 59 25665 25665

УКУПНО 56593 58631
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Општа правила уређења

Могућа је реорганизације постојећег простора у циљу рационалнијег 
коришћења капацитета и површина. Ниво комуналне опремљености 
успоставити инфраструктурним опремањем комплекса: формирањем 
нових колско-пешачких комуникација, постављањем јавне расвете, 
чесми и санитарних уређаја.

Основни и пратећи садржаји 
комплекса

Комплекс гробља уређује се простором за сахрањивање као основним 
садржајем и пратећим садржајима које чине: опроштајно-церемонијални   
трг, паркинг простор, колске и пешачке комуникације и зеленило.
У оквиру комплекса може се градити објекат за вршење погребних 
услуга и пратећих делатности. 

Правила уређења и грађења
простора за сахрањивање

Простор намењен за сахрањивање дели се према ортогоналном 
распореду на парцеле унутар којих се формирају гробна места димензија 
за једно умрло лице је 1,1х2,4m, за два 2,0х2,4m, за три 2,9х2,4m и 
четири 3,8х2,4m, тако да парцела и гробна места могу бити нумерисана. 
Ширину прилазних стаза се одређује на 1,3m са застором од туцаника, 
бетона или сличних материјала, док растојање између гробних места
износи 0,5m.
Гробна места за класичан укоп могу се обрадити поклопном надгробном 
плочом са опсегом, само са опсегом, или као уређена травната површина 
и површина прекривена ситним туцаником. Минимална дубина гроба до 
горње ивице ковчега износи 1,00 m, тако да се укупна дубина укопавања 
за класичан укоп, дефинише на 1,60-1,90m у односу на коту терена, 
односно минимално 0,5m изнад највише коте подземне воде. Дубина 
укопавања за сахрањивање у гробницама је иста као и за класичан 
(земљани) укоп и оне се израђују од бетона.
Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем 
постољу и типизирају на димензије по висини од 80, 100 и 120 cm, а 
ширине за појединачна гробна места су 60cm, а за двојна гробна места су 
120 cm. Постављање надгробних споменика и верских обележја није 
обавезно. Ширина надгробног споменика је условљена типом гробног 
места, а прописане димензије утврђује нaдлeжнo кoмунaлнo прeдузeћe. 
Није дозвољено постављање надстрешнице нити икакве надградње на 
парцели осим споменичког обележја. Гробна места су оријентисана у 
правцу исток-запад и мин зеленила износи 10% од површине гробне 
парцеле.
На постојећим гробљима води се рачуна о периоду коришћења. 
Потребно је да прође минимум 10 година да би се извршило 
сахрањивање у исто гробно место. Поштовање турнуса сахрањивања је 
битан фактор у рационалном коришћењу земљишта. Постојеће 
површине користити за сахрањивање уз уважавање услова прописаних 
Законом о сахрањивању и гробљима и Одлуком о сахрањивању и 
гробљима („Сл. гл. општине Лесковац“, бр. 3/01).

Правила уређења и грађења
опроштајно-церемонијалног  
трга

Намењен је окупљању и уобичајено је испред објеката за вршење
погребних и обредних делатности. У архитектонском смислу трг је 
потребно планирати од материјала и застора прилагођених укупном 
амбијенту и карактеру простора (асфалт – бетон, пологонал елементи, 
гранитне коцке и слично), са адекватним осветљењем. Сви примењени 
материјали треба да омогуће безбедно кретање пешака у свим
временским условима, брзу евакуацију површинских вода уз примену 
одговарајућих падова, као и лако одржавање чистоће. Урбани мобилијар 
израдити од квалитетног материјала, а дизајн прилагодити амбијенту и 
карактеру простора. Зеленило уз објекте на опроштајно –
церемонијалном тргу – предвидети углавном партерног карактера 
односно, ниске форме зимзеленог, листопадног и полеглог шибља у 
комбинацији са сезонским цвећем. Није предвиђено ограђивање платоа.
У оквиру трга могућа је изградња и мањег верског објекта са звоником.
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Правила грађења објекта
за вршење погребних и 
пратећих делатности

Основни објекат уобичајено садржи  капелу и просторије за обављање 
верских обреда.  Уз основни објекат, као анексни део или посебни 
објекат на парцели могу се предвидети компатибилни садржаји: 
администратвне просторије /управа, шалтерска служба, канцеларије,
сала за састанке, пријем странака, централна архива, итд./, комерцијалне 
услуге /продаја венаца, цвећа и слично/ и економско–техничке 
просторије гробља /портирница, просторије за припрему покојника, 
радионица, гардеробе, оставе за алат и опрему, гараже, као и део за 
пратеће услуге /јавни тоалети, трпезарија и сл./.
Објекат се гради према општим правилима уређења и изградње 
површина и објеката јавне намене прописаним у поглављу 2.4.1.1. и 
посебних правила која одређују да објекат по типологији градње треба 
да буде слободностојећи, спратности П са мах висином до 5,0m.

Ограђивање комплекса 
гробља и гробне парцеле

Планира се ограђивање комплекса гробља (осим паркинг простора), са 
једним или два улаза/излаза, како би се лакше контролисао приступ.
Ограду формирати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од 
коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Висина 
живе ограде је такође до 1,40m. Зидане и друге врсте ограда постављају 
се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Положај прилазних путева и улаза 
у гробље приказан је на графичком прилогу Плана.
Гробна парцела може бити ограђена ниском транспарентном оградом 
максималне висине од 60 cm.

Услови и мере заштите на 
простору гробља

- уређивање, одржавање и опремање простора за сахрањивање, 
- уређивање и одржавање објеката за обављање погребних услуга, 
- уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља, одржавање 
зеленила, јавне расвете, чистоће и других послова који су у вези са 
уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места и 
надгробних обележја.

Посебна правила уређења и грађења на појединачним локацијама

1.
Мало старо гробље
у потцелини  3.2. на  
КП бр.1278 КО Вучје

Задржава се и конзервира у оквиру граница катастарске парцеле јер је 
проширење онемогућено изградњом зоне породичног становања у 
непосредном окружењу. Нису предвиђене никакве актиности изградње 
осим одржавања.

2.

Старо гробље у 
кањону реке Вучјанке  
у потцелини 5.2 на  
делу КП бр. 2325 КО 
Вучје

Задржава се и конзервира у оквиру граница катастарске парцеле као 
најстарије гробље и културно добро са споменичким својствима.
Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 
културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за 
заштиту споменика културе Ниш.



Страна 1846 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

56

Проширење старог 
гробља у кањону 
Вучјанке на шумском 
земљишту
у потцелини 5.2 на 
КП бр.3086 КО Вучје

Стихијски је настало непланским ширењем старог гробља на густо 
пошумљеном шумском земљишту -шуме 5.класе са правом коришћења у 
државној својини ЈП''Србијашума''. Морфологија терена је непогодна са 
великим падом ка западу и присутним стенским саставом тла ка истоку, 
те је због заузетости појединачним гробовима планирано заокруживање 
заузетог земљишта у оквиру целине проширењем ка северу у површини 
од 0,2 ha. Наведени услови локације не дозвољавају изградњу капеле, 
опроштајног платоа и друге пратеће објекјте у функцији гробља, као ни 
паркинг простора чиме су веома неповољни услови сахрањивања и 
одржавања гробља, али због његове близине насељу и добре 
приступачности оно је и даље у интересовању становништва.
Потребно је спречити даље ширење гробља на рачун шумског земљишта 
и смањење шума.
Даје се могућност, уз посебне мере опреза, уређења и комуналног 
опремања унутрашњег простора гробља изградњом пешачких 
комуникација, јавном расветом, чесмама и санитарним уређајима, 
клупама за седење и др. Строго се забрањује сеча стабала јер је парцела 
због великог нагиба и састава тла подложна ерозији и појави клизишта. 
Потребно је планирати санационе захвате на земљишту и примену
палијативних мера: површинско дренирање терена, одржавање 
вегетације, заштита од накнадног расквашивања терена отпадним водама 
и сл. Потпуна стабилност терена и постојећих објеката се не може 
гарантовати, тако да је неопходна максимална рационализација 
коришћења простора, а површине унутар гробља које нису заузете 
гробницама, даље одржавати и контролисано прогушћавати засадима 
дрвећа са заштитном функцијом.

3.
Ново гробље 
у потцелини 5.1 на 
КП бр.59 КО Вучје

Формирано је као плански одређено и уређено гобље на новој локацији 
која заузима пољопривредно земљиште са правом коришћења у 
државној својини Града Лесковца. Гробље је са уређеним прилазом,  
ограђено са контролисаним улазом формирано као комплекс у оквиру 
кога је изграђен објекат капеле са административним делом и 
опроштајним платом, паркинг простором  и започето сахрањивање у 
ортогонално уређеним гробним парцелама уоквирених колским и 
пешачким стазама.   Од укупног простора намењеног сахрањивању 
заузето је око 30%  тако да су присутни значајни слободни капацитети. 
Планира се даље  попуњавање према започетој ортогоналној шеми уз 
паралено уређење прилазних колских и пешачких комуникација, 
задржавање и одржавање заштитног зеленог појаса у зона главног улаза 
рубним деловима гробља која ће функционално одвојити гробље од 
других површина и заштити од утицаја саобраћаја.
Ниво комуналне опремљености гробља побољшати даљим
инфраструктурним опремањем комплекса: јавном расветом, чесмама и 
санитарним уређајима. Прилазне колске саобраћајнице су ширине 5,0 m,
док су подужне и попречне пешачке стазе до гробних парцела и 
попречне пешачке везе између колских саобраћајница ширине 2,0 m.
Укупан број нових паркинга је 30, што значи да је достигнут параметар 
за паркирање од 11пм/ha. 
Распоред гробних места и редослед попуњавања гробних поља одређује 
управљач гробља, односно надлежно комунално предузеће. Обавеза 
надлежног ЈКП-а је поред уређења и одржавања простора за 
сахрањивање, обавезно обележавање гробних поља, као и вођење 
евиденције гробних места.

Сточна гробља 
Према просторном плану града Лесковца, сточна гробља планирати за подручје једне, 

изузетно две заједнице села. У складу са израженим потребама, предлаже се формирање сточног 
гробља, у односу на гравитирајуће подручје центра Вучја, на територији: КО Накривањ, Чукљеник 
или Бели Поток што значи да је положај сточног гробља ван обухвата Плана генералне регулације 
за насељено место Вучје.

2.4.8.3. Управљање отпадом 
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Успостављен је одрживи интегрални систем управљања отпадом. Kомунални отпад може бити 
кућни отпад, отпад са јавних површина и кабасти отпад; Комерцијални отпад је отпад који настаје 
у привредним субјектима, институцијама и другим организацијама које се баве трговином, 
услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом. Индустријски отпад је 
отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија. Дневна количина 
комуналног отпада (према анкети урађеној за израду Регионалног просторног плана) износи 0,4 
kg/становнику, што је мање од републичког просека који износи 0,8-0,9 kg/становнику.  
Регионална санитарна депонија "Жељковац", прихвата комунални отпад са територије 6 општина 
Јабланичког округа, где је дозвољено одлагање само оних врста отпадака који не производе 
штетне ефекте на животну средину и који не представљају извор опасности по здравље људи. 

Сакупљање отпада врши се у специјалним посудама, типизираним контејнерима запремине 
1,10m³ и типизираним пластичним кантама, запремине 140 литара.  
Нови корисници услуга као власници, односно инвеститори изградње стамбених (породичних 
објеката), пословно-стамбених, пословних и других објеката у обавези су да прибаве одговарајуће 
посуде у броју и типу који одреди давалац услуге и да их поставе у оквиру својих парцела. 
Простор намењен за смештај контејнера треба да буде на месту приступачном за прилаз возила за 
одвоз смећа. За сакупљање комуналног отпада у породичном становању број типизираних 
контејнера се одређује по усвојеном нормативу, један контејнер запремине 1,10m³ за 15 
домаћинстава за пражњење једном недељно. Будући да се одвоз обавља два до три пута недељно, 
број контејнера се смањује и износи 35- 40 домаћинстава (станова)/ један контејнер за свакодневни 
одвоз. Број типизираних пластичних канти за сакупљање комуналног отпада у породичном типу 
становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: једна типизирана канта запремине 140 
литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења -један пут седмично. Тенденција је замењивање 
пластичних канти контејнеримa. 
Комунални отпад на јавним зеленим површинама и зеленим површинама у оквиру друге јавне 
намене ће се прикупљати постављањем корпи за смеће на локацијама окупљања, уз стазе и платое.  
За правна лица у оквиру јавне намене (школа, вртић, администрација, управа, култура и др), остале 
намене (пословање - комерцијални садржаји - трговинe и услуге и радних зона) која користе 
пословни простор површине до 1000m², број и врсту посуда одређује Porr-Werner&Weber 
Лесковац д.о.о., у зависности од: површине пословног простора, врсте делатности и количине 
комуналног отпада, што је дефинисано Уговором са корисником. У радној зони, у оквиру 
комплекса, предвидети простор за плато за примарну селекцију отпада и одношења комуналног 
отпада.  
Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 
амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава одређује се у односу на 
градску зону. Број посуда за сакупљање амбалажног отпада од пословно-индивудуалних 
корисника, одређује се по нормативу - једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1m3 за 
укупну површину до 1000m2. За третман инфективног медицинског отпада надлежан је Завод за 
јавно здравље Лесковац који је овлашћен од стране Министарства здравља као Централно место 
(ЦМТ) за подручје Јабланичког округа, као и да врши сакупљање, превоз, третман и одлагање 
инфективног медицинског отпада. Овај систем подразумева прикупљање и третман отпада из свих 
Домова здравља са подручја округа.  
 

2.4.9. Спорт и рекреација  

Предвиђено је задржавање спортско-рекреативних комплекса на све три постојеће локације 
укупне површине 23,15ha што представља 8,1m2/становнику који задовољава прописане 
нормативе од 6m2/становнику,  према којма је обрачунска површина димензионисана на 
временски хоризонт до 2020.год. са пројектованим бројем становника од 2865 за насељено место 
Вучје, тако да су присутни услови да насељено место Вучје може у спортском погледу да 
представља центар спортских активности.  Задржавају се и постојећи терени за мале спортове и 
балон хала које су у функцији спортско-рекреативних активности школске популације у школском 
комплексу, као и постојећи отворени базени изграђени у оквиру других намена /јавне зелене 
површине –парк, породично становање и др./.  
Недостатак бављења другим спортовима може бити отклоњена уметањем нових садржаја у 

постојеће комплексе уколико су сродни, нпр. атлетика, док се изузетно специјализовани објекти 
попут гимнастичке дворане и сл., могу градити уз обавезну разраду Урбанистичким пројектом. 
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Грађевинске парцеле/комплекси за сваку локацију појединачно дефинисане су планом, а чине 
их катастарске парцеле приказане следећом табелом:

На свакој од присутних локација заступљени су различити видиви спортских активности тако 
да се прописују услови уређења и грађења као општа и посебна правила за сваку локацију 
појединачно:

Општа правила уређења и грађења за све локације

Грађевинска парцела дефинисана је графичким прилозима плана. 

Услови за формирање
грађевинске парцеле

У случају промене врсте спортске активности која се одвија на постојећем 
терену потребно је грађевинску парцелу/комплекс формирати урбанистичко–
архитектонским пројектом у складу са нормативима спортских активности за 
чије потребе се она ради.

Услови за доградњу, 
реконстукцију, санацију и 
адаптацију постојећих 
објеката

Доградња, реконструкција, санација, енергртска ефикасност и адаптација 
постојећих објеката врши се у складу са условима прописаним за појединачне 
локације, а ради осавремењавања према важећим прописима и стандардима.

Врста и намена односно
компатибилне намене 
објеката који се могу 
градити

Главни објекат је отворен или затворен спортски терен, базен и спортска хала 
са пратећим садржајима (свлачионице, справарница, санитарни чворови, 
клупске просторије, итд.), трибине, угоститељски објекати, објекти за 
обављање сродних делатности, уз обавезу претходне изградње спортских 
терена.
Дозвољено је уређење просторно-пејзажним објектима, изградња објеката 
услуга и одговарајућих пратећих објеката саобраћајне, комуналне и остале 
комуналне инфраструктуре у виду компатибилне намене. Допунска и могућа 
намена су: трговина, угоститељство, лекарске ординације, комерцијалне 
услуге, занатске услуге, административне услуге.

Објекти чија изградња је 
забрањена

Објекти за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност 
надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене 
утицаја на животну средину. Намена која није дозвољена: становање и
производне делатности.

Максимална спратност 
објекта Две надземне етаже за пратеће садржаје,  хале једна надземна етажа.

Максимални индекс 
заузетости објектима 
високоградње

20%, без урачунавања партерних објеката: отворених базена, спортских 
терена и игралишта.

Могућност ограђивања Комплекс се ограђује транспарентном оградом до висине од 1,40m са капијом 
(контролисани улаз).

Услови за партерно 
уређење комплекса

Све слободне површине треба да буду уређене, а учешће зелених површина у 
комплексима треба да буде минимум 10% у зависности од његове величине.
Тежити да се сви комплекси намењени спорту и рекреацији опреме пратећим 
садржајима, урбаним мобилијаром и комуналном инфраструктуром.
У циљу постизања вишег хигијенског нивоа и у функцији заштите од сунца и 
атмосферских падавина дозвољава се надкривање спортских терена и 
пратећих садржаја /трибина, и остало/ посебном кровном конструкцијом –
надстрешницама. 

Намена, положај локације 
и статус комплекса

Катастарска парцела
у КО Вучје

Постојеће
(m2

Планирано
) (m2)

1.
Комплекс отвореног базена
Потцелина  1.1 – (град Лесковац –ЈКП 
Вучје)

КП бр. 2018/1, 2018/2, 
2018/3 и 2016 6994 6989

2.
Комплекс кошаркашког терена
Потцелина 1.1- (град Лесковац –МЗ 
Вучје)

КП бр. 1449, 1451/2, 1453, 
1455/2 и 1456/3 2545 2545

3.
Комплекс фудбалског терена
Потцелина 1.2- (1188 -град Лесковац,  
1411 и 562 –физичка лица)

Део КП бр.1188, 1411 и  562 14027 13621

УКУПНО 23566 23155
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Остали услови

Поред изграђених спортско-рекреативних комплекса и објеката, у планском 
периоду треба активности усмерити ка реконструкцији и осавремењавању 
постојећих капацитета и у осталим зонама где је ова намена дозвољена као 
компатибилна. 
Код изградње нових спортских објеката тежити отвореном типу, са 
минималним захтевима у погледу одржавања: рукомет, фудбал, мали фудбал,
кошарка, одбојка, тенис, трим стазе, бициклистичке стазе и сл. 
У циљу оплемењавања мреже спортских објеката, даје се могућност 
формирања комплекса мањих аква-паркова у оквиру компатибилних намена,
где је обавезна разрада комплекса Урбанистичким пројектом или Планом 
детаљне регулације у случају када локална самоуправа треба да прибави 
грађевинско земљиште у своје власништво.
Уколико се укаже потреба, могу се градити и као потпуно нови садржаји у 
јавном или приватном власништву (фитнес клубови, тениски терени, куглане, 
базени и др.) када их је могуће рализовати у оквиру других намена-најчешће у 
оквиру зелених површина, затим туристичке, централних делатности, радне и 
стамбене зоне. Спортско-рекреативне центре могу оснивати правна или 
физичка лица, а имају јавни или селективни (клупски) режим коришћења. Ове 
јединице могу се комбиновати са свим врстама намена и објеката.

Посебна правила уређења и грађења на појединачним локацијама

1. Комплекс отвореног 
базена

Потцелина  1.1 –
КП бр. 2018/1, 2018/2, 
2018/3 и 2016 КО Вучје

Формирано је као плански одређен комплекс на постојећој локацији у 
државној својини Града Лесковца.
Главни објекат у комплексу је отворен, укопани базен олимпијских 
димензија, са западном трибином, који може да се реконструише 
савременим материјалима и опремом у постојећем габариту уз 
неопходну доградњу у смислу повећања или смањења габарита ради 
усаглашавања са стандардима,  прописима и захтевима. Дозвољено је 
затварање простора испод трибина у објекат где се могу формирати 
помоћне и техничке просторије за потребе комплекса.
Уз главни објекат могуће је градити и други објекат на парцели као: 
отворени укопани базен за непливаче, отворени укопани базен за децу, 
објекат са пратећим садржајима /билетарница, свлачионице, санитарни 
блок за запослене и посетиоце, ресторан-бифе, простор за прву помоћ 
и сл./ и плато са спољашним тушевима. 
Објекте базена опремити адекватним мобилијаром /тобоганом за 
забаву, воденим реквизитима и сл./
Комплекс партерно уредити стазама и платоима за сунчање са 
потребним мобилијаром /лежаљке, сунцобрани и сл./ и зеленилом.
Дозвољено је надкривање трибина адекватном надстрешницом, као и 
затварање базена са трибином у објекат када је потребно израдити 
пројекат урбанистичко –архитектонске разраде.  Паркинг простор за 
аутомобиле и бицикле предвидети на јавним површинама изван 
комплекса.

2. Комплекс 
кошаркашког терена

Потцелина 1.1-
КП бр.1449, 1451/2, 1453, 
1455/2 и 1456/3 КО Вучје

Формиран је према указаној потреби пренаменом тениског терена, те 
се планира задржавање отвореног вишенаменског терена уз 
тенденцију враћања првобитној намени имајући у виду диспозицију и 
повезаност са осталим спортским и јавним садржајима у непосредном 
окружењу. 
Спортски терен реконструисати као постојећи или пренамењен према 
указаној потреби, применом норматива /димензије терен, застори, 
опрема и остало/ у зависности од спортске активности која ће се 
одвијати.
Постојећу западну трибину чији је простор испод трибине затворен 
треба реконструисати опремањем недостајућим помоћним 
просторијама /свлачионице, санитарни чвор, остава и сл./ и заштитити  
од атмосферских утицаја адекватном надстрешницом. 
Не дозвољава се изградња других објеката у комплексу и он треба да 
остане ограђен са контролисаним улазом са могућношћу изградње 
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пешачког пролаза/моста преко канала за повезивање у спортско-
рекреативну целину са комплексом отвореног базена изграђеног са 
његове западне стране.
Паркинг простор за аутомобиле и бицикле предвидети на јавним 
површинама изван комплекса.

3. Комплекс фудбалског 
терена

Потцелина 1.2-
КП бр.1188, 1411 и 562 
КО Вучје

Формирано је као плански одређен комплекс на постојећој локацији 
где је потребно спровести процедуре за решавање имовинских односа 
и конституисања целог комплекса у јавну својину.
Комплекс се уређује као затворен /ограђен са контролисаним улазом.
Главни објекат у комплексу је отворен фудбалски терен са западном 
трибином, који може да се реконструише савременим материјалима у 
постојећем габариту. Дозвољено је затварање простора испод изведене 
западне трибине у објекат где се могу формирати помоћне и техничке 
просторије за потребе комплекса, као и надкривање адекватном 
надстрешницом. Други објекат у комплексу је изведен као 
административно-технички са саджајима неопходним за 
функционисање комплекса /билетарница, административне 
просторије, свлачионице, санитарни блок за запослене и посетиоце, 
магацински простор и сл./, који је могуће доградити према општим 
параметрима прописаним за спортске објекте и употпунити 
недостајућим просторима /простор за прву помоћ, физиотерапеута, и 
остало,   ресторан-бифе и сл./.
Уз главни објекат могуће је градити и други објекат на парцели као 
помоћни отворени фудбалски терен за припреме играча. 
Паркинг простор за аутомобиле и бицикле предвидети на јавној 
блоковској  површини планираној испред комплекса.
Према указаној потреби комплес је могуће проширити ка истоку, до 
регулисаног корита канала Бачинац, и југу на планираном заштитном 
зеленилу где је могућа изградња вишенаменске спортске хале чиме би 
се употпунила спортско-рекреативна понуда недостајућим просторима 
за бављење дворанским спортовима /гимнастика, рукомет, кошарка и 
сл./. У овом случају је потребна разрада Планом детаљне регулације 
према датим општим правилима уређења и грађења за спортско-
рекреативне објекте, као и стандардима за врсте спортова који би били 
заступљени.     

2.4.10. Зелене површине -просторно-пејзажни објекти 

Параметри који указују на квантитативно стање зеленила у Планом предвиђеној намени у 
односу на постојеће стање су повећани. Увећан је ниво озелењености од 1% на 9 % захваљујући 
великим планираним површинама под зеленилом. Ниво озелењености се односи на процентуално 
учешће зеленила обухвату плана у оквиру грађевинског подручја и око 8,9 % за цело подручје 
ПГР-а. Према препорученом стандарду за мања насељена места требало би да је 7-10%, што је 
постигнуто. У прилог томе је и велика површина зеленила у кориту реке, као и знатне површине у 
оквиру других намена, тако да се очекиване функције зеленила постижу кроз систем зелених 
површина.

Правила уређења: Потребно је редовно одржавање и по потреби реконструкција, у случајевима 
нарушавања изгледа, деградације, девастирања, или ради уметања нових садржаја. Имперетив је 
не уклањати дрвеће, изузетно због лошег здравственог стања, које доказују стручњаци шумарских 
профила (само санитарна сеча). То су отворене јавне зелене површине без могућности изградње 
објеката, осим платоа за седење са пешачким комуникацијама. Пројектом се може осмислити ново 
обликовно решење стаза и зеленила, под условом да је однос травњака према трвдим подлогама 
60:40 до 40:60. Сходно основној функцији сквера – одмор и рекреација гравитирајућих 
становника, потребно је опремање новим мобилијаром и oбогаћивање садржајем. Партерна 
решења ускладити са наменом и функцијом просторно-пејзажних објекта, тако да се не угрозе 
постојеће вредности; у зависности од намене објекта предвидети опремање одговарајућом 
опремом и садржајима; решења ускладити са трасама подземних инсталација, поштовати потребна 
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минимална одстојања; Могућа је изградња објеката, у фунцији одржавања система зеленила, затим 
постављање трибина, мањих отворених амфитеатара за културне манифестације, или пак објеката 
за комплементарне намене. 
На заштитном зеленилу могуће је природније уређење са мањим платоима и мобилијаром у складу 
са амбијентом. 

На подручју Плана уочавају се просторно-пејзажни објекти – јавно зеленило и заштитно
зеленило (специјалне намене). Те две категорије се разликују према функцији коју остварују, а 
сходно томе и изгледом и садржајем.

Јавно зеленило - просторно-пејзажни објекти јавне намене својом слободном доступношћу 
за све становнике и начином коришћења испуњавају најважније функције. Њихова главна улога је 
одмор и релаксација гравитирајућих становника, као и естетска и хигијенска. 
У обухвату плана се издвајају више раздвојених паркова, тј скверова јер су површине мање од 1hа. 
Планирано је обавезно задржавање сквера (јавне зелене површине мање од 1hа) у целини 1.1 -
на КП бр. 1445 на око 1,8 ара и други сквер на КП бр. 1448/1 на око 0,5 ара, који се уређују и 
повезују са линијским зеленилом уз пут Лесковац-Вучје и уз корито реке Вучјанке. Оба сквера су 
поред културних добара са споменичким својствима – Теокаривићевих вила и зеленило је 
меморијалног карактера. Што се тиче услова уређења, сва постојећа стабла се обавезно 
задржавају, фонтана такође. Могуће су само мере одржавања зеленила и уметања елемената 
урбаног мобилијара који су одговарајући по карактеру. За потребу реконструкције скверова 
неопходна је израда пројекта (техничке документације) уз сагласности надлежних јавних 
институција.
Постојеће скверове са друге стране улице Кукавичког одреда на КП бр. 1352 (20 ари) и 1351 (10 
ари) КО Вучје који се налазе испред породичног становања плански се задржавају. Специфични 
су јер линеарне површине уз саобраћајницу са тротоаром кроз целу њихову ширину. Како пешачке 
стазе кроз план нису дефинисане неопходно је обавезно их задржати према фактичком стању, као 
и постојеће травњаке и високо дрвеће у виду дрвореда. На делу КП бр. 2171 испред централних 
делатности према улици Кукавичког одреда се планира јавна зелена површина у површини од 23 
ари. Што се тиче имовине нослилац права на парцели је ''Поречје'' Вучје. Планира се формирање 
мањег парка-сквера. Елементи које обавезно садржи су пешачка стаза, спомен-обележје (које се 
задржава), фонтана и зеленило. Обзиром на положај сквера однос тврде подлоге (асфалт, плоче и 
др) и зеленила може бити 70:30. уколико постоји потреба за реконструкцијом скверова неопходна 
је израда пројекта, односно техничке документације којом ће се тачно дефинисати положај 
комуникација, зеленила и мобилијара.
Линеарно зеленило – дрворед уз пут Лесковац-Вучје обавезно задржати, по потреби прогустити 
их. Формирати нове у улицама са тротоарима минималне ширине од 2,50m. За дрворедне саднице 
обезбедити отворе за садњу минимално пречника 1,0m и минимално растојање од објекта је 2,0m, 
а размак између њих је од 6,0-9,0m у зависности од врсте. Избор врста за дрвореде усагласити са
ширином улице и утврдити адекватна растојања између садница, у зависности од врсте и прилаза 
објектима. 

Заштитно зеленило - просторно-пејзажни објекти специјалне намене су предвиђени као 
заштитни зелени појасеви као заштите од повећане радијационе температуре, ради стварање 
повољног микроклимата за спречавање ерозије и учвршћивање потенцијалних клизишта смањење 
загађења, као заштиту од доминантних ветрова, очување режима влажности и нивоа подземних 
вода, смањење површина које производе прашину, заштита од шкодљивих утицаја и загађења у 
процесу производње (прашине, гасова, дима и др), стварање противпожарних препрека, заштита 
од буке, стварање слободних простора за одмор, естетски значај оплемењивање комплекса. 
затварања негативне визуре и др. Поред те има и естетску функцију, оплемењавање простора, и 
социјалну функцију, окупљања и одмора корисника. Друга је улога да повежу зеленило са 
ванградским у систем зелених површина. Заштитно зеленило представља еколошки функционални 
подсистем у систему зеленила јер преовладава санитарно-заштитна (еколошка) улога у односу на 
декоративну, за разлику од јавног зеленила.
У оквиру тог појаса предвиђа се садња густих дрворедних и жбунастих засада. Они првенствено 
имају функцију санитарно-заштитне зоне око инфраструктурних објеката и саобраћајница према 
становању и другим наменама. Најефектнија заштита се постиже формирањем масива по ободу, са 
декоративним уређењем на местима где ширина дозвољава. Даје се могућност формирања зоне 
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одмора где се одвија пасивне и активне рекреације. Масив по ободу је састављен од више редова 
засада, у зависности од ширине саме зоне, са местимичним продувним и визурним прекидима и 
продорима. Поред заштитне имају и декоративну функцију и улогу у зонирању простора. 
Дозвољено је уметање нових садржаја у смислу формирања платоа за седење, окупљање и других 
активности и стаза, као допунских активности, које се односе на могућност одмора и одвијања 
пасивне и активне рекреације. Заштитно зеленило се уклопа у амбијент рубне градске зоне, тако да 
по свом карактеру највише подсећа на парк-шуму или излетиште. Према изгледу и 
функционалности пројектују се у природном-слободном стилу, са кривудавим стазама и засађеним 
са аутохтоним врстама. 

Услови за подизање заштитних зелених појасева: користити садњу у редове (једнострани и 
двострани дрвореди, једноструки и двоструки) и групе (мешовити масиви дрвећа и жбуња); висока 
стабла садити на растојању 4,5-5,0m од коловозног дела пута; у оквиру заштитних појасева могуће 
је формирати стазе за шетњу, бициклистичке и трим стазе. Комбиновани засади (заштитно-
декоративни, заштитно-воћни) могу се формирати при укључивању постојећих воћњака у 
заштитни појас, а њихово газдовање превести на методе пејзажног одржавања; у оквиру заштитног 
појаса забранити изградњу сваке врсте са изузетком инфраструктурних објеката. Изузетно, у 
овиру заштитног зеленила у потцелини 1.2 дозвољено је изградња спортског објекта затвореног 
типа.
Заштитно зеленило је планирано у потцелинама 3.1 и 3.2, састоји се из више разбијених 
површина које су буфер зона између становања и других намена (пољопривреде, радне зоне и 
саобраћајне површине). Главна функција је декоративна, рекреативна, али и заштитна - смањење 
неповољних услова микросредине. Дозвољено је уметање нових садржаја, као допунских 
активности, које се односе на спорт, рекреацију и туризам и уређење површина у смислу 
формирање платоа и стаза са одговарајућим мобилијаром.
Заштитно зеленило је у потцелини 1.2. источно од спортског терена и дечије установе на 
површини од 1,5ha, као и за заштитно зеленило у целини 4, на површини од 0,75ha. Главна 
функција је рекреативна, тако да је дозвољено формирање спорта и рекреације као допунске 
делатности. За пренамену простора потребна је израда Урбанистичког пројекта уз поштовање 
правила уређења и грађења  везане за ту намену.
Заштитно зеленило је у целини 2. око радне зоне према становању, на површини од 0,4ha.
Заштитно зеленило је у потцелини 5.2. око резрвоара, на површини од 1,7ha. Заштитно
зеленило је предвиђено у потцелини 5.2. као буфер зона између хуманог гробља и становања.
.Основна фукција је заштитна. Осим садње одговарајуће вегетације (средње високог дрвећа, 
жбуња и травњака), постављање клупа за седење и другог сличног мобилијара и формирање стаза 
од тврдог застора нису могуће друге интервенције.
Заштитно шумско зеленило је јавно грађевинско земљиште којим газдује ЈП ''Србијашуме'' 
Београд на КП бр. 3086, 3087, 3088, 3089 и 3090 КО Вучје. Кроз План се задржава својина и 
правила уређења шумског земљишта, на основу планских докумената: Основама газдовања 
шумама, Програмима газдовања шумама и другим планским документима којим Јавно предузеће 
''Србијашуме'' газдује.
По питању својине над земљиштем, без обзира на то што се ради о површинама од јавног значаја -
зеленило специјалне намене, може бити приватне и државне својине, са обавезним поштовањем 
планиране намене површина са правилима уређења и грађења. Могуће је даље одвијање 
пољопривредне производње до реализације, мада су ливада и пашњак сасвим прихватљива 
решења у заштитним појасевима, уз неопходно прогушћавање вегетацијом по ободима. То су 
површине које су у графичком прилогу дефинисане као заштитно зеленило остале намене.
Зелене површине у оквиру других намена, су представљене као комплементарана намена у оквиру 
површина јавне намене – школски комплекси, у оквиру радних зона, вишепородичног становања, 
као на површинама грађевинских парцела и у оквиру породичног становања.
Процентуално учешће зеленила у оквиру комерцијално-пословних комплекса-мин. проценат 
зелених површина 10%, остале радне зоне и комплекси- зелене површине мин. 10%. Препорука је 
формирање тампон зоне зеленила по ободима комплекса и декоративно решен партер уз управну 
зграду. Основна намена зелених површина вишепородичног становања је побољшање животне 
средине и микроклиме стамбених територија, а такође стварање услова за целодневни одмор 
становника у средини блиској природној. 
Код зеленила у оквиру породичног становања композиционо решење зависи од могућности, 
потреба и жеља корисника. Зелене површине ограниченог коришћења су такође јавне површине 
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али у оквиру друге доминантене намене. Ту спадају површине око вртића, школа, објекта 
здравствене заштите, црквеног комплекса и пословно-услужних објеката. Зелене површине 
школског комплекса треба формирати слободно, где ће имати функцију изолације самог 
комплекса од околних улица. 
Зелене површине јавне намене које се преплићу са другим функцијама – водно земљиште. Уз реку 
се планирају јавне зелене површине које имају пре свега јавни карактер у односу на заштитни. Уз 
косине насипа речног корита предвиђа постављање урбаног мобилијара - клупа и садња 
појединачног стабла високог растиња. Потребно је створити амбијент за нове активности у 
области спорта и рекреације. Озелењавање и уметање новог садржаја се врши обзиром на 
дозвољене активности: пешачење (шетне туре), трим, стаза здравља, рекреација на травнатој 
подлози (спортске игре на тлу, мали фудбал, бадмингтон, и др), дечје игре и рекреација, излети, 
дечја игралишта, изложбе на отвореном. Нису дозвољене активности - спортови који могу утицати 
на загађење животне средине (вода, ваздух,тло), а за које није могуће успостављање мониторинга. 
Садња вегетације у речном кориту у складу са мишљењем и условима ЈВП ''Србијаводе''. 
Правила за уређење и изградњу зелених површина у оквиру  јавних блоковских површина- зеленило 
чини њихов битан елеменат, процентуално је на мин 10% од површине парцеле. Оне морају да пре 
свега буду у функцији становника, да заштите од утицаја околних садржаја и саобраћајница и да 
дају естетски оквир објекту. 
Неопходно је високо лишћарско дрвеће на паркингу, као заштита према објектима. Услови 
уређења су базирани на површини коју заузимају. Уколико је већа површина под зеленилом 
потребно је да се зонирају површине за миран одмор становника са клупа за седење, површине за 
игру деце са одговарајућим реквизитима, декоративни део према главној улици и економски део у 
дубини. Од вегетације су заступљене све врсте, обзиром на разнородне функције, битно је само да 
су здраве и неговане. За реконструкцију постојећих, или за уметање нових сдржаја,  као  и за 
планиране површине неопходна је израда пројеката партерних уређења, до израде пројеката 
задржава се фактичко стање. 

2.5. Урбанистички и други услови за уређење површина и објеката остале намене

Правила уређења објектa остале намене дата су по претежним наменама (становање, 
пословање, привређивање/радна зона, црквени комплекс и комплекс воденица) у обухвату 
Плана. 

2.5.1. Становање

Планирано је унапређење свих присутних облика становања /породично, вишепородично, у 
непрофитабилним условима и викенд-повремено становање/. Унапређење се врши доградњом

Становање је планирано као основна/доминантна намена, али је дозвољена изградња других 
делатности, које су компатибилне са становањем, као пратећи садржаји, с тим што делатност може 
бити и једина и доминантна намена на парцели. 

формиране стамбене матрице, дуж државне и општинских саобраћајница стамбено-пословним 
објектима, у дубини блока стамбеним објектима, у делу рубне зоне објектима у оквиру 
пољопривредног домаћинства и у зонама објеката за повремено становање. Предвиђено је: -
погушћавање постојеће зоне (замена постојећих дотрајалих објеката новим, доградња објеката и 
сл.); -изградња нових објеката на слободним парцелама унутар зоне и на периферији по принципу 
“заокруживања започетих зона”; и -реализација пратећих и допунских намена (трговина, 
пословање, угоститељство, занатске делатности, мањи производни/ породични погони и сл.) које
ће допринети бољем квалитету живота у зони.

Дозвољене пратеће делатности су: пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 
здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти.
Поред тога, у зони становања налазе се и саобраћајне површине, улице, скверови, комунална 
инфраструктура и зеленило.
Намене које нису дозвољене су производња и обрада сировина, складишта, робни и 
дистрибутивни транспорт, садржаји који изазивају велику буку и слично. Дозвољена је изградња 
мањих производних погона као мала породична предузећа која не смеју угрожавати претежну 
намену и утицати штетно на животну средину.
У складу са савременим тенденцијама и принципима одрживог развоја, квалитет изграђеног 
стамбеног простора треба да буде заснован и на коришћењу еколошки прихватљивих материјала и 
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технологија, енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије, што као коначни 
резултат има угодност боравка и очување здравља, дуготрајност и јефтиније одржавање, као и 
очување животне средине и предела.

2.5.2. Пословање

Планирано је унапређење свих присутних облика пословања заступљених у највећој мери 
у зони центра и туристичкој зони у виду комерцијалних делатности у домену пружања услуга свих 
врста усмерених ка задовољењу најширег спектра заједничких потреба становништва: 

У зони центра насеља пословна делатност је и у комбинацији са становањем, као и на посебним
локацијама где су услужне делатности доминантна или једина намена на парцели. У планском 
периоду предвиђена је пословна делатност као компатибилна намена стамбеној намени, тако да се 
могу развијати, као пратећа и допунска намена становању или као доминантна намена на парцели, 
у свим зонама становања.

од 
задовољења свакодневних потреба, до оних повремених и ванредних, у терцијарном и квартарном 
сектору. Пословну делатност, као претежну, обављају привредни субјекти који су регистровани за 
обављање трговине на мало и велико, угоститељство, саобраћај, извођење грађевинских радова, 
финансијско посредовање, активности у вези са непокретностима, осигурање, образовање, 
здравство и социјални рад и остале услужне делатности.

2.5.3. П

Предвиђа се задржавање и реактивирање постојећих комплекса у оквиру радне зоне 
увођењем савремених технологија осим источног дела комплекса вунених тканина „Вучје“ где 
треба задржати традиционални начин производње са тежњом укључивања у туристичку понуду 
насеља уз поштовање услова које прописује Завод за заштиту споменика културе из Ниша.
Планским решењем предвиђа се, пре свега ревитализација, трансформација и делимично 
проширење радне зоне. Према указаној потреби у циљу формирања посебних технолошких целина 
могуће је формирање више мањих комплекса парцелацијом постојећих.

ривређивање/радна зона

Mањи привредни објекти на појединачним локацијама у оквиру зоне становања, не смеју 
угрожавати животну средину и основну намену зоне којој припадају.

2.5.4. Црквени комплекс

Планирано је да се постојећи црквени комплекс са Црквом Рођења Светог Јована 
Крститеља, која задовољава потребе становништва, очува и даље уређује у оквиру туристичке 
зоне и понуде насеља као културно добро према условима Завода за заштиту споменика културе из 
Ниша.  

2.5.5. Комплекс воденица

Планирана је реконструкција и обнова постојећих воденица са јазовима дуж тока реке 
Вучјанке, као објекта народног градитељства у оквиру туристичке зоне и понуде насеља, при чему 
је потребно поштовати услове Завода за заштиту споменика културе из Ниша.

2.6. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање 
локацијске и грађевинске дозволе

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање 
локацијских услова и грађевинске дозволе, зависи од зоне у којој се гради објекат, као и врсте и 
намене објеката.

Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа и 
друго) поставља се у појасу регулације, у складу са потребама и правилима надлежног јавног 
односно јавно комуналног предузећа.

Свака грађевинска парцела која је планом предвиђена за изградњу мора имати приступ јавној 
површини, као постојећи (директан, право службености и сл.) или планирани.

Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у стамбеној, радној, туристичкој и 
комуналној  зони осим приступа јавној површини може остварити прикључак на изграђену или 
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планирану минимално водоводну и електроенергетску мрежу. Минимални стандард – као 
почетни и привремени –у овим зонама је обезбеђење водонепропусне септичке јаме до изградње 
канализационе мреже. Дозвољава се могућност коришћења бунара до изградње водоводне мреже.

Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у зони центра и централних делатности ако 
осим наведених услова за остале зоне може да оствари прикључак и на изграђену или планирану 
канализациону мрежу.

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

2.7.1. У

Када су у питању утврђена непокретна културна добра, добра која уживају претходну заштиту 
и евидентирана добра, потребно је израдити Студију којом би биле обухваћене следеће 
активности:

слови заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну 
заштиту и евидентираних добара

- Истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности 
евидентираних добара са израдом графичког приказа.
- Утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни објекат или комплекс са 
дефинисањем граница заштите и заштићене околине.
До  израде посебних услова заштите који ће се израдити тек након обезбеђивања услова за 
рад на терену, важе следећи општи услови заштите непокретних културних добара:
1. Сви радови на непокретним културним добрима (археолошком налазишту, споменику 
културе, знаменитим местима и спомен обележјима), односно њиховој заштићеној околини, могу 
се изводити само под условима Завода за заштиту споменика културе Ниш и на начин утврђен  
одредбама Закона о културним добрима;
2. Забрањује се свако ископавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и 
вршење било каквих радова који могу нарушити својства непокретног културног добра; 
3. Забрањује се коришћење или употреба културног добара на овом подручју у сврхе које 
нису у складу са његовом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до 
његовог оштећења;
4. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара под 

заштитом;
5. Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и 
презентацију добара под заштитом;
6. На археолошким локалитетима, на парцелама заштићених добара и на парцелама њихове 
заштићене околине није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито одреди 
посебним условима;
7. На заштићеним добрима и на њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви 
радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених 
услова и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе;
8. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом могу се користити у својој 
изворној, или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна 
споменичка својства;
9. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у 
сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може 
довести до њиховог оштећења;
10. Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава с пажњом 
тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено да се 
руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује или да се изводе било какви други радови који 
могу променити изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова 
и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе;
11. Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако 
поједино непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. АКТ О МЕРАМА 
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ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде Локацијске 
дозволе. Пројектна документација доставља се надлежном Заводу на сагласност.
12. Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће 
угрозити заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, већ допринети 
њиховој трајнијој заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности;
13. Све интервенције предвиђене Планом генералне регулације, које се ма на који начин 
односе на заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, могу се 
предузимати само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту 
споменика културе.

Мере заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту
Планом генералне регулације треба утврдити и мере заштите непокретних културних добра, 

добара под претходном заштитом и евидентираних културних добара, које ће се примењивати и 
реализовати као део активности на спровођењу Плана:
1. Урадити посебну Студију о валоризацији непокретних културних добара и добара под 
предходном заштитом на територији подручја обухваћеног границама Плана генералне регулације 
насељеног места Вучје, која треба да садржи све релевантне податке о свим објектима, или 
локалитетима, обрађене тако да се на основу њих могу утврдити конкретни појединачни услови и 
мере заштите.
2. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 
потпуне генералне стручне и техничке документације свих утврђених културних добара и 
евидентираних добара под претходном заштитом.
3. Планом генералне регулације треба предвидети решења која ће у највећој мери истицати 
вредности заштићених непокретних културних добара и добара под претходном заштитом. 
4. Планом генералне регулације треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну 
заштиту непокретних културних добара ревитализацијом и презентацијом, конзерваторско-
рестаураторским радовима  и другим одговарајућим методама,  а пре свега укључивањем у даље 
развојне токове.
5. Планом генералне регулације предвидети обавезу сопственика, корисника и других 
субјеката који располажу непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту 
посвећују пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног 
Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом.
6. Повећање габарита и спратности доградњама и сличним интервенцијама на непокретним 
културним добрима треба планирати са највећом одговорношћу само у изузетним, оправданим 
случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за заштиту споменика културе Ниш. 
7.Планом генералне регулације треба створити предуслове за корекцију свих                                                                                                                                                                                 
негативних појава у односу према непокретним културним добрима и добрима која уживају 
претходну заштиту. То се пре свега односи на елеминисање планираних и реализованих 
интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и 
на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим 
заштићеним објектима.
8. Планом генералне регулације инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у 
амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке 
вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и 
унапређењу градитељског стваралаштва у обухваћеном простору.
Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите
Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, а 
нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл.
Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини и 
саставни део документационе основе плана.
Обавеза уграђивања и примене услова и мера заштите
1. Акт о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних 
добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара, од значаја за 
израду плана не ослобађају подносиоца захтева обавезе прибављања и других Аката који се тичу 
предметних културних добара. 
2. У случају да План генералне регулације не садржи акт о условима чувања, одржавања и 
коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну 
заштиту на подручју Плана генералне регулације насељеног места Вучје, Завод за заштиту 
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споменика културе Ниш у складу са обавезом из „Закона о културним добрима“, а у циљу 
отклањања пропуста који могу угрозити заштиту културних добара, о томе обавештава 
Министарство надлежно за послове културе.
НАПОМЕНА: Услови чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите  културних 
добара и добара која уживају претходну заштиту  у складу су са:  
''АКТ-ом о условима чувања, одржавања, коришћења и утврђеним мерама заштите културних 
добара и добара која уживају претходну заштиту од значаја за План генералне регулације 
насељеног места Вучје, бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за заштиту споменика 
културе Ниш.“

2.7.2. У

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насељено место Вучје 
ради се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје, 
члана 8. („Службени гласник града Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.), према Мишљењу о 
потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину (одговор на захтев Сл.16-02 од 
26.05.2016.год), Градске управе за заштиту животне средине бр. 100/16-09, дана 03.06.2016. 
године, 585/16-09, дана 06.06.2016. године. 

слови и мере  заштите животне средине, и живота и здравља људи 

Основне смернице преузете из Стратешке процене утицаја на животну средину чине основу
процене стања животне средине на подручју Плана са кључним проблемима заштите животне
средине:
- загађеност ваздуха, посебно у зимским месецима услед емисије загађујућих честица,
нарочито чађи, као последица сагоревања чврстих горива у атмосферу;
- загађеност земљишта због саобраћаја (неадекватни застори на колском прилазима);
- одвођење и пречишћавање санитарних отпадних вода;
- егзистирање септичких јама на планском подручју;
- санитарна угроженост планског подручја;
- сакупљање, транспорт и планско одлагање комуналног отпада;
- постојање нехигијенских дивљих депонија; 
- електромагнетно загађење у зони далековода;
- неразвијен мониторинг животне средине и недовољно инвестирање у заштиту животне
средине.

На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне средине у
складу са проблемима и то по следећим областима: (1) заштита ваздуха; (2) заштита и
коришћење вода; (3) заштита земљишта; (4) управљање отпадом; (5) заштита од удеса; (6)
мониторинг и остале активности на заштити животне средине. Резимирајући утицаје плана на 
животну средину и елементе одрживог развоја може се констатовати да ће већина утицаја 
планских решења имати позитиван утицај на конкретан простор. Негативни утицаји које је могуће 
очекивати реализацијом планских решења потребно је детаљно размотрити израдом Процене
утицаја на животну средину појединачних пројеката. Да би се овакви утицаји свели у оквире који 
неће оптеретити капацитет простора, потребно је спроводити мере за спречавање и ограничавање 
негативних утицаја на животну средину.
Анализирајући План генералне регулације за насељено место Вучје у целини, као и
појединачна планска решења, на основу евалуације значајних утицаја може се закључити да
имплементација плана не производи могуће стратешки значајне негативне утицаје на целом
планском подручју, већ само на деловима на коме се реализују одређена планска решења. У
случајевима где је процењено да може доћи до потенцијално негативног утицаја потребно је
предузети одговарајуће мере заштите прописане овим Извештајем.

Мере заштите природе
Плански обухват се не налази у границама заштићеног подручја за које се спроводе или су 
покренути поступци заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у 
поступку евидентираног природног добра.  

У планско решење у целокупном планском обухвату примењени су услови заштите природе према 
Решењу 03 бр.020-900/2 од 08.05.2017. год. издатом од стране Завода за заштиту природе у 
погледу: 
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- планираних намена површина које су усклађене са наменама одређеним планом вишег реда,
- приликом планирања намена површина извршено је зонирање функционално различитих намена, 
уз одређивање неопходних заштитних растојања између њих, са груписањем компатибилних 
садржаја и активности на грађевинском земљишту уз минималну неопходну пренаме 
пољопривредног у грађевинско земљиште ради формирања компактне грађевинске зоне,
- прописивања урбанистичких параметара за изгрању објеката и инфраструктуре на основу услова 
надлежних институција и јавних предузећа,
- уређења зелених површина насеља и њиховог интегрисања у систем зеленила непосредног 
окружења,
- мера изолације гробља у санитарно-хигијенском, визуелном и акустичном према околним 
садржајима, формирање појаса заштитног појаса зеленила,
- мера очувања и заштите приобаља реке Ветернице.

Према издатим условима Завода за заштиту природе при спровођењу планских решења потребно 
је применити и следеће мере:
- забрањена је промена постојећег режима реке Вучјанке и евентуалних подземних водотокова 
изменом хидролошког режима извођењем било каквих истражних бушотина и хидротехничких 
радова без поседовања одговарачуће документације и предходно прибављених одговарајућих 
мишљења, услова или сагласности надлежних институција,
- обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина и 
- уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о 
заштити природе извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите 
животне средине у року од 8 дана, односно предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.

Мере заштите од елементарних непогода
На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год., која показује очекивани максимални интензитет 
земљотреса са вероватноћом појаве 63%, територија града Лесковца налази се у рејону 8°MCS 
сеизмичког интензитета (на олеати за повратни период од 500 година). Потребно је пројектовати и 
градити објекте високоградње на 8°MCS применом актуелног "Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима".

Мере заштите од ратних разарања
Према актуелном Закону о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 
93/12), инвеститори немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања накнаде и не 
прописују се мере заштите.

Мере заштите од пожара и других непогода
У циљу спровођења заштите и спасавања од пожара и других непогода и несрећа урбанистичким 
решењем у плану су предвиђене превентивне и урбанистичке мере које утичу на смањење 
угрожености планирана је:
-изградња саобраћајне мреже са алтернативним правцима; 
-ширина саобраћајница дефинисана је у зависности од зарушавања, несметаног кретања 
ватрогасних возила и могућности прилаза објектима у фази спасавања затрпаних;
-изградња водоводне мреже ради снабдевања водом за пиће и гашење пожара предвиђеним 
хидрантима у оквиру јавних површина на прописном растојању; 
-прстенасто снабдевање електричном енергијом, као и изградња мањих система који могу 
функционисати  аутономно у посебним условима;
- уређење јавних простора и зелених површина око објеката чиме се обезбеђује  несметани прилаз 
ватрогасним возилима и несметана евакуација;
- изградња у одређеним зонама према урбанистичким параметрима који обезбеђују безебедоносна 
растојања /појасеве/ између објеката за спречевање ширења пожара и несметану евакуацију; 
Напомена: Мере заштите од пожара и других елементарних непогода прописане су у складу са:
''Условима за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје, бр.09/19/3 Број 217-
4991/17 од  12.04.2017., донетим од стране МУП –Сектора за ванредне ситуације –Одељења за 
ванредне ситуације у Лесковцу –Одсек за превентивну заштиту.“
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Мере заштите обалног и приобалног појаса реке и потока
Границе и намене земљишта, чији је носилац права коришћења Србијаводе не могу се мењати без 
њене сагласности. Ради очувања функционалности корита реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак, 
неопходно је одржавати обалу и приобални појас ради несметаног пролаза и рада механизације 
која одржава водоток и то у појасу минималне ширине 3,0m . У овом појасу се не смеју градити 
никакви објекти, постављати ограде и сл. Могуће је бујичне водотоке  претежно у зони становања 
зацевити и озеленити.

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

Објекти јавне и остале намене
Објекти намењени коришћењу већег броја људи морају се пројектовати и градити тако да 

особама са посебним потребама, деци и старим особама омогуће приступ, кретање, боравак и 
коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама.
Јавне саобраћајне и пешачке површине

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

2.8.1. П

Пролазе до објеката предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање 
уздигнут у односу на терен.

ролази до објеката и знакови за оријентацију

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

2.9. Мере енергетске ефикасности изградње

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, пословних комлекса и комуналних 
услуга, представља циљ, а истовремено и велики потенцијални извор енергије. Усмеравање 
оријентације објеката у односу на положај локације према ружи ветрова, као и њихова 
материјализација савременим матерјалима омогућава додатну уштеду енергије. Дата могућност за 
коришћење обновљивих извора енергије даје додатни допринос повећању енергетске ефикасности 
објеката свих намена.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин 
којим се обезбеђују прописана енергетска својства у складу са важећим законом и правилницима. 
Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део 
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Прописују се правила грађења на грађевинском и водном земљишту грађевинског подручја и 
пољопривредном земљишту изван грађевинског подручја.

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена

Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине простор и које 
омогућавају функционисање различитих активности и остваривање различитих потреба уз 
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максимално раздвајање, функционално и просторно, конфликтних намена, односно активности 
које се могу очекивати у њима.
Правила за изградњу објеката по зонама и целинама обухватају услове који се односе на изградњу 
објеката по зонама и целинама из Плана, према потребама и специфичностма насеља, за све 
планиране намене.
Постојећи изграђени објекти, чија намена не представља пратећу или допунску намену основној 
намени зоне у којој се налазе, задржавају се, без могућности даљег ширења или унапређења.
Прописују се правила грађења за објекте осталих намена чија је изградња предвиђена у планском 
обухвату, а чине их: становање, пословање, привређивање, црквени и воденични комплекс.
Забрањена је изградња објеката за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног 
органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину,
и објекти за које се ради или се може захтевати израда елабората о процени сигурности 
изградње у планом утврђеној заштитној зони електроенергетског појаса, а којом се установи 
да је угрожена његова сигурност.

3.1.1.Становање

Прописују се правила за породично, вишепородично, повремено/викенд становање и становање 
у непрофитабилним условима. Породично становање је у комбинацији са пословањем, 
привређивањем и пољопривредом, док је вишепородично са пословањем.
Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у 
односу на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и 
нумерички за планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.
Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле:
Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу, је 5m, тако 
што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4m не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори.
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна min. удаљеност објеката 2,50m, условљена је и степеном осунчања и 
проветравања просторија у којим  дуже бораве људи.

Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта /међусобна и од другог објекта/ износи најмање 
пола висине вишег објекта тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне 
грађевинске парцеле.

За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се 
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

У случају повећање енергетске ефикасности постојећих вишепородичних и пословних објеката
чији габарит је одређен катастарском парцелом, или из конструктивних разлога (пр. стубови), 
могућа је минимална корекција габарита објеката.
Посебна правила примењују се код изградње породичног становања са пољопривредним 
домаћинством  где је: а)међусобна растојања помоћних објеката зависе од организације дворишта, 
с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; б)min.
растојање између стамбеног објекта и објеката за смештај стоке је 15m; в)min. удаљење септичке 
јаме од стамбеног објекта је 6m, а од границе суседне парцеле 3m; г)ђубриште и пољски клозет 
морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то 
само на нижој коти; д)отпадне воде и ђубре из стаје, свињца или штале треба да отичу у затворену 
септичку јаму у складу са прописима о заштити животне средине; ђ)ако се економски делови 
суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле 
не може бити мање од 1m; е)сточне фарме већег капацитета од 10 условних грла нису дозвољене у 
оквиру стамбеног подручја.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела 
мора имати приступ на јавну саобраћајну површину или приватни пролаз ширине 2,50m. 
Прилаз до јавне површине код објеката намењених повременом становању могуће је остварити 
уређењем прилаза преко јавних и осталих зелених површина, воденичних јазова и осталих 
водотокова /изградњом степеница, рампи, мостова и сл./ уз прибављање неопходних сагласности.
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Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 
обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то  
0,5ПМ/1стан; 1ПМ/100m2 за остале нестамбене  намене. Гараже објеката могу се планирати 
подземно и надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта надземно на грађевинској 
парцели; Подземне гараже се не урачунавају у индексе. 
Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 
0,90m  (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину 
одређује надлежни орган. 
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40m уз сагласност 
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Грађевинске парцеле на којима су изграђени или се граде вишпородични објекти по правилу се  
неограђују. 
Прописују се следећи услови изградње за посебне облике становања: 
 
 
 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  
Услови за стамбено домаћинство:  
целина 1. –потцелина 1.1б и локација 5в, целина 3. –потцелина 3.1б, 3.1.г, 3.2б, 3.2.г и 3.3б   
Локација целина 1.1., 3.1., 3.2., 

3.3. и 4. у ПГР-у 

 

Локације у потцелини 1.1.б, 3.1.б, 3.1.г, 3.2.б, 3.2.г и 3.3.б и 
локацијe 4д1, 4д2, 4д3 и 4д4 у целини 4, и локација 5в у потцелини 1.1. 

 

Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу 
градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању без присутних 
осталих делатности могу се градити: главни објекат, други објекат 
(стамбени, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20m2) и помоћни објекат 
у функцији становања (остава  мања од 20m2, ограде и сл).  
На парцелама већим од 600m2, где изграђеност парцеле то дозвољава 
могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте 
као компатибилне намене. 
На парцелама већим од 800m2, могуће је поред основног стамбеног објекта 
градити мали производни погон и објекте комерцијалних и услужних 
делатности (стоваришта, велепродаја) као компатибилне намене.  

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и 
формирање грађевинске 
парцеле, као и минимална 
површина и ширина 
грађевинске парцеле 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу слободностојећег 
објекта је 300m2,  двојног објекта је 400m2 (две по 200m2), објеката у 
непрекинутом низу, атријумских и полуатријумских објеката 200m2, као и 
објеката у прекинутом низу 200m2.  
Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег  објекта  
је 10m,  двојних објеката 16m (два по 8m) и објеката у непрекинутом низу 
5m. 
Min. ширина грађевинске парцеле за изградњу компатибилне намене је 
10m. 

Максимална спратност 
објеката Четири надземне етаже и једна надземна етажа за помоћни објекат. 

Максимални индекс 
заузетости 40% 
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Посебни услови Наведена правила су за потцелине 3.1.г и 3.2.г усмеравајућег карактера за 
израду ПДР-је. 

Услови за становање са пољопривредним домаћинством: целина 3. –потцелина 3.1в  и 3.2в  

Локација потцелини 3.1. и 3.2. 
у ПГР-у 

 

Локације у потцелини 3.1.в. и 3.2.в. 

 

Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању са 
карактеристикама пољопривредног домаћинства издваја се стамбени део и 
економско двориште по правилу у дубини парцеле. 
У оквиру стамбеног дела парцеле могу се градити: главни објекат, други 
објекат (стамбени, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20m2) и помоћни 
објекат у функцији становања (остава  мања од 20m2, ограде и сл).  
У оквиру економског дела парцеле могу се градити: сточне стаје, испусти 
за стоку, ђубришта, пушнице, сушионице, кош, амбар, надстрешница за 
машине и возила, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке и др.  
На парцелама већим од 1500m2, могуће је градити објекте становања и 
пољопривредне делатности (мањи производни погони, објекти за 
складиштење или прераду пољопривредних производа и сл.). 

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле 

Минимална површина грађевинске парцеле за нову изградњу је 1500m2,  
минималне ширине 20m. 

Максимална спратност 
објеката Три надземне етаже и једна надземна етажа за помоћни објекат. 

Максимални индекс заузетости 30% 

Услови за становање са пословањем: целина 1. –потцелина 1.1а, целина 3. –потцелина 3.1а  и 3.2а  

Локација потцелини 1.1., 3.1. и 
3.2. у ПГР-у 

 

Локације у потцелини 1.1.a., 3.1.a. и 3.2.a. 

 
Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању може се 
градити пословни објекат (услужне делатности, трговина и сл.) у склопу 
основног објекта или као самостални.   

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 

Минимална површина грађевинске парцеле за нову изградњу становања са 
пословањем је 600m2, минималне ширине 10m. 
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минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле 
Максимална спратност објекта Две надземне етаже за пословни као самостални објекат.  
Максимални индекс заузетости Становање са пословањем 50%. 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  

Локација потцелина 1.1., 3.2.  
у ПГР-у 

 

Локације постојећих објеката: 2, 3, 5а и 5б  у потцелини 1.1. и 1 и 4 у 
потцелини 3.2.,  и локација планираних објеката 5в у потцелини 1.1. 

 
Услови за изграђене вишепородичне стамбене објекте: 
 целина 3.–потцелина  3.2. –локација 1 и 4 
Врста и намена односно 
компатибилне намене  

Задржава се постојећа намена –вишепородично становање, осим на 
локацији 4. где је дозвољена пренамена у компатибилне намене.   

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела одређена je планом као земљиште испод објеката 
које се задржава по катастарском стању, док земљиште уз објекте у виду 
отвореног блока представља јавну површину у функцији објеката.   

Максимална спратност објекта 

На локацији 1 за четири најсеверније позиционирана објекта задржава се 
постојећа  спратност /шест надземних спратова/, за преостала два објекта 
максимална дозвољена спратност је четири надземна спрата тј. дозвољава 
се доградња за још  један спрат. 
На локацији 4 максимална спратност је три надземна спрата, тј. 
дозвољава се доградња за још  један спрат. 

Максимални индекс заузетости Задржава се постојећи.  

Посебни услови 

На локацији 1 за четири најсеверније позиционирана објекта који 
представљају посебне архитектонско-грађевинске целине  дозвољавају се 
радови на текућем и инвестиционом одржавању у смислу повећања 
енергетске ефикасности, за преостала два објекта дозвољена је 
реконструкција и доградња до максималне спратности. 
На локацији 4 дозвољена је реконструкција и доградња до максималне 
спратности и пренамена у пословно-услужне делатности превасходно 
смештајне капацитете у функцији планиране туристичке зоне. 

Услови за изграђене вишепородичне стамбено-пословне објекте:  
целина 1.–потцелина  1.1. –локација 2 и 3 

Врста и намена односно 
компатибилне намене  

На грађевинској парцели намењеној вишепородичном становању 
задржавају се пословни простори у склопу приземне етаже објекта, а 
могуће је извршити и пренамену стамбених у пословне и обрнуто. 
Пословна делатност потребно је да буде услужног карактера –пратећа 
намена становању: трговина, пекара, месара, агенција и сл./  

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела одређена je планом као земљиште испод објеката 
које се задржава по катастарском стању, док земљиште уз објекте у виду 
отвореног блока представља јавну површину у функцији објеката.   

Максимална спратност објекта 

На локацији 2  максимална спратност је три надземна спрата и на 
локацији 3  четири  надземна спрата, тј. дозвољава се доградња за још  по 
један спрат. 
На локацији 4 максимална спратност је три надземна спрата, тј. 
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дозвољава се доградња за још  једн спрат.
Задржава се постојећи уз минималну корекцију у случају повећања 
енергетских својстава фасаде објекта.Максимални индекс заузетости

Услови за вишепородичне објекте становања у непрофитабилним условима:
целина 1. –потцелина 1.1. –локације 5а , 5б и 5в

Врста и намена односно 
компатибилне намене 

Вишепородично становање у непрофитабилним условима реализује се по 
принципима стамбене подршке избором најприкладнијег модела у 
изграђеним објектима на локацијама 5а и 5в, и планираном изградњом на 
локацији 5б
Реализација је могућа и мимо наведених локација, на осталим површинама 
намењеним становању када се примењују услови прописани за овај вид 
становања разрадом локације урбанистичким пројектом.

.

Компатибилне намене нису дозвољене.
Грађевинске парцеле одређене су планом за локације које су у потпуности 
или делимично у власништву града Лесковца:

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле

- на локацији 5а 

- на локацији 5

као земљиште испод објеката на КП бр.1444/1 КО Вучје, 
док преостали део земљишта ове катастарске парцеле уз објекат 
функционише у виду отвореног блока и представља јавну површину у 
функцији објеката;

в

- на локацији 5

јединствену грађевинску парцелу чине КП бр.2019/2 КО 
Вучје на којој је изграђен објекат и КП бр.2019/3 КО Вучје као земљиште 
у функцији објекта;

б

- у случају образовања посебних грађевинских парцела на осталим могћим 
локацијама за сваки објекат појединачно потребна минимална површина 
парцеле је 600,00m

може се задржати јединствена грађевинска парцела 
одређена планом, 

2, са минималним фронтом од 16,00m.
Четири надземне етаже.Максимална спратност објекта
50% Максимални индекс заузетости
На локацијама 5

Посебни услови

а и 5в дозвољена је реконструкција и доградња до 
прописаних урбанистичких параметара за овај тип становања, са тежњом 
да се архитектонским обликовањем и материјализацијом сачува њихов 
изворни изгдед уклопљен у парковски амбијент непосредног окружења. 

Услови за вишепородични објекат који се може гради у зони породичног становања:
целина 1. –потцелина 1.1., целина 3. –потцелина  3.1.г, 3.2б и 3.2г

Врста и намена односно 
компатибилне намене 

У наведеним потцелинама на грађевинској парцели намењеној 
породичном становању дозвољена је изградња вишепородичног 
стамбеног објекта.
Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу
слободностојећег објекта је 600,00m

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле

2

Минимална ширина фронта парцеле:
.

- за слободностојеће стамбене објекте је16,00m
- за објекте у прекинутом низу је 12,00m.
Пет надземних етажаМаксимална спратност објекта
50%Максимални индекс заузетости
Изградња вишепородичних објеката на неизграђеним или изграђеним 
површинама у потцелинама 1.1. и 3.2

Посебни услови
б

Наведена правила за потцелине 3.1

реализује се разрадом локације 
урбанистичким пројектом; 

г и 3.2г усмеравајућег су карактера за 
израду ПДР-је.

ПОВРЕМЕНО /викенд/ СТАНОВАЊЕ - целина 4 –потцелина 4ц1 и  4ц2, и 4ц3

Локација целине 4 у ПГР-у Локација потцелина 4ц1 , 4ц2 и 4ц3 у целини 4
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Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној повременом становању  могу се 
градити: главни објекат као кућа за одмор и помоћни објекат у 
функцији повременог становања (остава  мања од 20m2, гаража, ограде 
и сл). 
Дозвољена је изградња објеката компатибилних намена: пословање, 
трговина, угоститељство, занатство и услуге и сл.  

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле 

Min. површина грађевинске парцеле за нову изградњу појединачних 
слободностојећег објекта за одмор и повремено становање  је 500m2.    
У зонама кућа за одмор где је извршена парцелација, парцела се 
задржава по постојећем стању. 

Положај објекта Min. растојање регулационе линије од грађевинске линије за нови 
објекат је 5,0m. 

Максимална спратност објекта Две надземне етаже за стамбени и једна надземна етажа за помоћни 
објекат.  

Максимални индекс заузетости 25% 

Посебни услови 

Препоручена употреба локалних материјала и елемената локалне 
архитектуре уз прилагођавање непосредном амбијенту и околном 
пејзажу. Делови зграда, њен структурални склоп од утицаја на 
обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, 
тремови са гредним системом и јастуцима) уз велику примену дрвета, 
морају бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја. 

3.1.2.Пословање 

Уређење партера у функционалном смислу и комунална опрема треба да задовољавају 
одговарајуће естетске и функционалне критеријуме. 
Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у 
односу на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и 
нумерички за планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  
Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 
Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу,  је 5m, тако 
што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 
За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4m не могу се на суседним странама 
предвиђати наспрамни отвори. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна min. удаљеност објеката 2,50m, условљена је и степеном осунчања и 
проветравања просторија у којим  дуже бораве људи. 
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50m не могу се 
на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела 
мора имати приступ на јавну саобраћајну површину или приватни пролаз ширине 2,50m.  
Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 
обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то 
1ПМ/100m2, односно према прописима за посебну врсту делатности. Гараже објеката могу се 
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планирати подземно и надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта надземно на 
грађевинској парцели; Подземне гараже се не урачунавају у индексе. 
Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 
0,90m  (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину 
одређује надлежни орган. 
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40m уз сагласност 
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Прописују се следећи услови изградње за посебне локације:  
ПОСЛОВАЊЕ: целина 1. –потцелина 1.1. и целина 4. –потцелине 4г1, 4г2 и 4г3 

Локација целине 4 и  потцелине 1.1. у 
ПГР-у 

 

Локације 1п, 2п, 3п, 4п  и 5п у потцелини 1.1.  
и локације 4г1, 4г2 и 4г3 у целини 4 

         
Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

Објекти услужних делатности: трговине, ресторани, смештајни 
капацитети, агенције и сл. услужне делатности. 

Објекти чија изградња је забрањена Није дозвољена изградња стамбених и производних објеката. 

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и минимална 
површина и ширина грађевинске 
парцеле 

Грађевинска парцела формира се: 
- на локацијама 1п и 4п задржавају се постојеће грађевинске 
парцеле, а у случају парцелације најмања површина грађевинске 
парцеле за нову изградњу је 600m2, тако да је минимална ширина 
фронта парцеле: за слободностојеће објекте је16m и за објекте у 
прекинутом низу је 12m;  
- на локацијама 2п и 3п са  мin. површином грађевинске 
парцеле за нову изградњу слободностојећег објекта од 300m2,  
двојног објекта  400m2 (две по 200m2), објеката у непрекинутом низу, 
атријумских и полуатријумских објеката 200m2, као и објеката у 
прекинутом низу 200m2. Min. ширина грађевинске парцеле за 
изградњу слободностојећег  објекта  је 10m,  двојних објеката 16m 
(два по 8m) и објеката у непрекинутом низу 5m; 
-  на локацији 5п  задржавају се постојеће грађевинске 
парцеле, које су приказане у графичким прилозима плана; 
- на локацијама 4г1, 4г2 и 4г3 грађевинска парцела формирана 
је  планом и задржава се као јединствена. 

Максимална спратност објекта На локацији 5п задржава се постојећа спратност, док је на осталим 
локацијама три надземне етаже. 

Максимални индекс заузетости 60%. 

Посебни 
услови за 
локацију 

Локације 1п и 5п Унапређују 
се  и 
интегришу 
у остале 
функције 
центра 
насеља 

Реконструишу се и дограђују постојећи пословни 
објекти до прописаних параметара са могућом 
пренаменом  у сродне услужне делатности. 

Локације 2п и 3п   

Реконструишу се постојећи или граде нови пословни 
објекти у оквиру сопствених или новоформираних 
грађевинских парцела као индивидуални пословни 
објекти.    

Локација 4п Реконструише се или гради се као јединствен 
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комплекс или се за потребе нове изградње формирају 
потребне грађевинске парцеле. 

Локације 4г1, 4г2 и 4г3 
Реконструишу се, дограђују или граде као нои комплекси у функцији 
туристичке зоне.  

 

3.1.3.Привређивање/радна зона 

Планирано је реактивирање и унапређење постојеће радне зоне уз одређена проширења у 
циљу уређења и постизања боље компактности зоне.  
Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у 
односу на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и 
нумерички за планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  
Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 
Положај објекта у односу на бочне и задњу границу парцеле је 1/2 висине објекта, али не мање од 
4m. Портирница на улазу у радни комлекс предњом фасадом може бити грађена на регулационој 
линији. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели: Објекти се могу градити 
као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од технолошког процеса производње и 
задовољавања прописаних услова заштите; Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена 
је изградња других објеката: помоћни објекти, портирнице, гараже, оставе, силоси, надстрешнице 
за возила или робу, типске трафостанице, објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење), ограде и сл.; Међусобни размак 
слободностојећих објеката не може бити мањи од 4m. 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели: Свака новоформирана грађевинска парцела 
мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.   
Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 
обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Гараже 
објеката могу се планирати подземно и надземно у габариту објекта или  изван габарита објекта 
надземно на грађевинској парцели; Подземне гараже се не урачунавају у индексе; Број потребних 
паркинг места у складу је са наменом и врстом делатности и одређује се за: производни, 
магацински и индустријски објекат -једно ПМ на 200 м2 корисног простора. 
Услови за ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зидaнoм или трaнспaрeнтнoм 
oгрaдoм дo максималне висинe oд 2,20m (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa). 
 
 
Прописују се следећи услови изградње за посебне локације:  
Услови за постојеће комплексе/објекте: целина 2 –потцелина 2б1,2б2,2б4, 2в1, 2в4,2г и 2д1 

Локација целине 2 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 2б1,2б2,2б4, 2в1, 2в4,2г и 2д1 у целини 2 

 

Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

У оквиру постојећих комплекса задржава се постојећа делатност као 
доминантна: потцелине 2б1, 2б2  и 2б4 –текстилна, 2в1 и 2в4 –
метална, 2г –дрвна и 2д1-прехрамбена. Дозвољена је изградња 
производних, пословних и помоћних објеката у функцији постојеће 
намене. 
Даје се могућност пренамене комплекса и изградња објеката 
компатибилних намена: 1)пословање; 2)трговина; 3)угоститељство; 
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4) занатство и услуге, када се примењују услови за изградњу нових 
комплекса. 

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална и максимална 
површина грађевинске парцеле 

Комплекс се може трансформисати деобом на грађевинске парцеле, тако 
да најмања површина парцеле за пословне и производне објекте (за нову 
изградњу или формирање грађевинске парцеле за изграђени објекат) 
износи 800m2, а најмања ширина грађевинске парцеле износи 16m. 
Максимална површина парцеле једнака је површини комплекса. 

Максимална спратност објекта Задржава се постојећа. Код реконструкције постојећих и изградње нових 
примењују се услови за нове комплексе. Максимални индекс заузетости 

Посебни услови заштите 
непокретног културног добра  

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 
културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за 
заштиту споменика културе Ниш. 

Услови за нове комплексе /објекте:  целина 2 –потцелина 2б3, 2в2, 2в3, 2д2 и 2д3 

Локација целине 2 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 2б3, 2в2, 2в3, 2д2 и 2д3 у целини 
2 

 

Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели дозвољена је изградња:  
- Пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у 
комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни 
објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-
складишни објекат и сл. 
Дозвољене делатности везане су за текстилну, дрвну, металну, 
прехрамбену или неку сличну производњу, односно делатности из 
области трговине на велико и мало, складишта, стоваришта, и сл. 
- Компатибилних намена: 1) пословање; 2) трговина; 3) угоститељство; 
4) занатство и услуге. 
Испред главне фасаде објеката могуће је постављати јарболе и тотеме у 
оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај.  

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална и максимална 
површина грађевинске парцеле 

Мin. површина грађевинске парцеле је 800m2, док је Min. ширина за 
привредне, пословне, производне и индустријске објекте 16m. 
Препорука је да површина грађевинске парцеле износи Min. 1000m2, а за 
парцелу чисте производне делатности 1500m2, уз Min. ширину уличног 
фронта 20,0m.  

Максимална спратност објекта 
Пословне намене: три надземне етаже; Производне намене и складишта 
(магацини, надстрешнице): две надземне етаже; и  Помоћни објекти: 
једна надземна етажа.   

Максимални индекс заузетости За објекте високоградње: 60%; и мin. зеленило:10%. 

 

3.1.4.Црквени комплекс 

Услови се прописују за унапређење и очување постојећег црквеног комплекса који чини објекат 
цркве, парохијски дом, административни и помоћни објекти у функцији црквених потреба са 
пространим ограђеним  црквеним двориштем.   
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Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у 
односу на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и 
нумерички за планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.   
Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 
Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката тако што се обезбеђује удаљеност 
новог објекта од границе суседне парцеле. 
Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 
обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то 
1ПМ/100m2 изграђеног простора, док је паркинг простор за посетиоце потребно обезбедити на 
јавним површинама изван комплекса. 
Услови за ограђивање: Задржава се постојећа камена ограда са капијом уз неопходно текуће 
одржавање уз потребну доградњу ради затварања њеограђених делова комплекса.   
Прописују се следећи услови изградње: 
 
Услови за црквени комплекс: целина 4 –потцелине 4а 

Локација целине 4 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 4а у целини 4 

 
Врста и намена односно 
компатибилне намене  

Задржава се постојећа намена –црквени комплекс у оквиру кога 
доминира објекат цркве, као и пратећи објекти: парохијски дом и 
административни објекат.   

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела се задржава по фактичком стању одређена 
планом као потцелини 4а у целини 4.  

Изградња другог објекта на истој 
грађевинској парцели /комплексу 

На црквеном објекту дозвољава се извођење радова на текућем и 
инвестиционом одржавању као културног добра под посебним 
условима Завода за заштиту споменика културе, као и реконструкција 
постојећег или изградња новог парохијског дома и административног 
објекта које несмеју да угрозе доминацију цркве у комплексу. 

Изградња помоћног објекта  
у функцији црквеног објекта  
(остава и гаража) 

Граде се у склопу комплекса у оквиру административног објекта или 
као посебан објекат на парцели и у том случају површина износи 
mах.30m2, mах. спратности П (приземље), mах. висине  5,0m (мерено 
од нулте коте до коте слемена за објекте са косим кровом) која не 
може да прелази висину главног објекта. Уз обавезу прибављања 
услова Завода за заштиту споменика културе из Ниша. 

Максимална спратност објекта П, свих објеката у комплексу. 
Максимални индекс заузетости 25% 

Минимално зеленило 
65% у оквиру кога се могу формирати пешачке стазе са застором од  
природних материјала /камен и сл./, 15% партера уредити колским 
пролазима са паркинг простором.  

Прилаз парцели/ комплексу Задржава се постојећи обезбеђен са јавне површине. 

Остали услови за уређење  

Коплекс се реконструише и уређује по доношењу одлуке цркве или 
верске заједнице, добијању потребних дозвола предвиђених законом и 
прописима који регулишу ову област, као и сагласности надлежног 
министарства и уз посебне услове заштите и стручни надзор Завода за 
заштиту споменика културе из Ниша. 
Комплекс уредити партерно у природном амбијенту прилазним 
стазама и оплеменити адекватним мобилијаром. Код партерног 
уређења комплекса обавезујуће је очување природне, брдовите 
конфигурације терена са  задржавањем  постојеће највише коте на 
којој је изграђена црква. Материјализацију објеката, партерног 
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уређења и свих елемената мобилијара извести у традиционалном 
стилу применом природних материјала (камен, дрво, цигла, цреп и 
сл.), при чему репер треба да буде црквени објекат. 

Посебни услови заштите 
непокретног културног добра  

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 
културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода 
за заштиту споменика културе Ниш.  

 

3.1.5.Комплекс воденица 

Услови се прописују за обнову воденица заступљених на постојећих тринаест  локациа према 
нумерацији у графичким прилозима плана. Локације су формиране као комплекс издуженог 
неправилног облика, који чине објекат воденице, плато око објекта и воденични јаз. Планом је 
предвиђено груђисање локација у четири потцелине, и то две у оквиру туристичке зоне у кањону 
реке Вучјанке где је одређена прва -4б1 коју чине локације воденица нумерисане од бр.1 до 9 и 
друга -4б2 коју чине локација воденице нумерисана бр.10. Затим потцелина 4б3 коју чине две 
локације нумерисане бр.11 и 12 и налазе се у урбаном ткиву насеља директно наслоњене на његов 
центар. Четврту целину -2а чини локација у оквиру радне зоне нумерисана бр.13. Планом нису 
одређене нове локације за изградњу воденичних комплекса. 
Положај објеката у односу на регулационе линије: Одређен је грађевинском линијом која је у 
односу на регулациону на одређеном растојању приказана графички за постојеће објекте и 
нумерички за планиране објекте у графичком прилогу бр.5.План регулације и нивелације.  
Положај објекта у односу на постојеће објекте и у односу на границе грађевинске парцеле: 
Одређен је као међусобна удаљеност нових и околних објеката тако што се обезбеђује удаљеност 
новог објекта од границе суседне парцеле. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање 
од 4m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. Најмање дозвољено 
растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна 
удаљеност објеката, је 2,50m. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле мање од 2,50m не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. 
Услови и начин обезбеђивања простора за паркирање возила: Простор за паркирање возила 
обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине и то 
1ПМ/100m2 корисног простора. 
Услови изградње за воденични комплекс: целина 2 –потцелина 2а; целина 4 –потцелине 
4б1, 4б2  и 4б3 
Локација целине 2 и 4 у ПГР-у 

 

Локација потцелина 2а у целини 2 и потцелине 4б1,  4б2 и  4б3 у целини 4 

    

Врста и намена односно 
компатибилне намене  
објеката који се могу градити 

На грађевинској парцели намењеној воденичном комплексу у оквиру 
основне намене могу се градити објекти воденице и као компатибилне 
намене објекти услужних делатности који би допринели побољшању 
туристичке понуде /трговина, угоститељство и сл./ 

Објекти чија изградња је 
забрањена 

Објекти намењени становању и привређивању. 

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле, као и 
минимална површина и ширина 
грађевинске парцеле 

Формирати парцелу воденичног комплекса издуженог неправилног 
облика, који чине објекат воденице, плато око објекта и воденични јаз. 
Тежити да се површина комплекса задржи  по фактичком стању за 
појединачне локације. У случају да се поред воденице гради објекат 
компатибилне намене потребно је формирати комплекс минимална 
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површине 600m2 када је при образовању комплекса обавезујућа планирана 
регулациона линија према јавним површинама и објектима.

Изградња другог објекта на 
истој грађевинској парцели 
/комплексу

Поред објекта воденице могућа је изградња и другог објекта компатибилне 
намене под условом да се задовоље сви остали прописани урбанистички 
параметри и услови.
С+П Максимална спратност објекта
30%Максимални индекс заузетости
Задржати постојећи обезбеђен са јавне површине.Прилаз парцели/ комплексу
Приватни пролаз преко јаза или воденичног комплекса се дозвољава уз 
сагласност власника.  Ради стварања услова за уређење делова насеља где 
пролази јаз могуће је да се постојећи отворени, земљани или бетонски канал 
воденичног јаза који снабдева воденицу водом, реконструише у затворени 
систем цевовода потребног профила према хидрауличном прорачуну, када 
се парцела јаза конституише као приватни пролаз. У случају да се 
воденични јаз задржава као отворни канал његов ток се регулише и 
обезбеђује облагањем зидова канала природним материјалом /каменом или 
сл./ усклађен са материјализацијом објекта воденице.

Пролаз преко јаза и комплекса

Комплекс уредити партерно прилазним стазама и платоом и оплеменити 
адекватним мобилијаром. Материјализацију објекта воденице, јаза, 
партерног уређења и свих елемената мобилијара извести у традиционалном 
стилу применом природних материјала (камен, дрво, цигла, цреп и сл.).

Остали услови за уређење 

Обавезна је примена АКТ-а о условима и утврђеним мерама заштите 
културних добара бр. 461/2  од  08.05.2017., донетим од стране Завода за 
заштиту споменика културе Ниш.

Посебни услови заштите 
непокретног културног добра 

3.1.6. Посебна правила уређења и грађења за постојеће објекте остале намене 

Смернице за уређење катастарских парцела
Катастараска парцела представља површину, у грађевинском подручју, која има мању 

прописану површину за грађевинску (испод 3ара), те се на овим парцелама могу применити 
следећа правила уређења и грађења:
Задржавају се сви постојећи објекти на катастарској парцели, у свом габариту и волумену. Даје се 
могућност њихове реконструкције, адаптације, текуће и инвестиционо одржавање, у обиму 
неопходном за побољшање услова живота и рада.
За стамбене и пословне објекте приземне спратности на оваквим парцелама, даје се могућност 
доградње по вертикалној регулацији у оквиру постојећег габарита за једну етажу . 
Такође, ако има могућности, може се извршити промена намене стамбеног објекта у пословни.
Није предвиђена доградња постојећих помоћних објеката и њихова пренамена.
Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом и објеката који 
су на локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта.
Постојећи објекти који су у супротности са планираном наменом површина и који су на 
локацијама за које је прописана обавезна израда Урбанистичког пројекта, могу се реконструисати, 
адаптирати, текуће и инвестиционо одржавати, у обиму неопходном за побољшање услова живота 
и рада. 
Неопходним обимом реконструкције стамбених и пословних објеката за побољшање услова 
живота и рада сматра се: обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних 
делова грађевине у постојећем габариту, а такође и реконструкција свих врста инсталација.
До привођење простора планираној намени могућа је адаптација таванског простора у оквиру 
постојећег габарита стамбеног објекта и пренамена у стамбени простор, доградњом 
(надзиђивања) таванског простора до висине 1,60m.
Није предвиђена промена намене постојећих помоћних објеката и њихова доградње, осим текућег 
одржавања до привођење простора планираној намени.

3.2. Правила грађења на пољопривредном земљишту 

Примењују се на пољопривредном земљишту изван грађевинског подручја плана, и у Целини 3 
–потцелина 3.1г и 3.2г до израде прописаних планова детаљне регулације.
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Није дозвољено формирање грађевинских парцела већ се пољопривредно 
земљиште користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, 
виногради, ливаде, пашњаци) и у функцији је заштитног зеленила.

Услови за формирање
грађевинске парцеле

Објекти који се могу 
градити 

- објекти од општег интереса;
- водoпривредни, комунални и други објекти;
- магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.);
- објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици и 
пластеници).

Услови за изградњу 
помоћних објеката за 
пољопривредну 
производњу 

Дозвољена је изградња кућице за оставу алата, воћарско, повртарске, 
цвећарске, и др. кућица.
Максимална висина објекта: 3m;
Максимална бруто површина објекта: 10m2.

3.3. Правила грађења на водном земљишту 
Примењују се на водном земљишту подручја плана.

Формирање грађевинске парцеле у границама које ће се утврдити Планом 
детаљне регулације за регулацију водног земљишта реке Ветернице, потока 
Бачинац и Врбак и осталих канала, у складу са Ивестиционо техничком 
документацијом –Главним пројектом за уређење бујичног тока и слива 
Вучјанске реке, слив Ветернице, СО Лесковац, Реонска секција за заштиту 
земљишта од ерозије и уређење бујица-Ниш, 1966.год. и Главног пројекта –
допуна пројекта за регулацију Вучјанке десне притоке Ветернице, 
ВО“Јужна Морава“, ООУР „Ерозија“, Ниш, септембар 1977.год..

Услови за формирање
грађевинске парцеле

Дозвољена изградња

Изградња регулације водотока где је корито реке Вучјанке димензионисано 
на меродавне протицаје Q1%=119m3

Изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања на регулисаним 
водотоцима.

/s (стогодишња велика вода).

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, и сл.) могу бити максималне
површине 40m2 и постављају се на начин који не сме погоршати водни 
режим, спречити отицање великих вода и онемогућити спровођење одбране 
од поплава.

Посебни  услови

Потребно је да се у водном земљишту површинских токова омогући 
слободно отицање бујичних вода и спречи изливање фекалних и загађених 
вода и др.
Адекватно реши захват воде и простора за воденични јаз, тако да се 
неугрози проток водотока из кога се захвата вода. 
У производним комплесима предвидети одговарачући предтретман 
загађених отпадних вода до нивоа квалитета који се може упустити у јавну 
фекалну канализацију и даље до централног ППОВ и водоток.

Остало 

Границе и регулација водних објеката са простором за одржавање истих, 
границе утицаја на заштиту од поплава, ерозије и заштиту водотокова  биће 
одређене даљом планском разрадом –Планом детаљне регулацие при чему 
ће ради сагледавања целог тока бити обухваћени и регулисани делови 
водотокова све до улива у реку Ветерницу. 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се:
- Издавањем локацијских услова/информације о локацији на основу правила уређења и правила 
грађења за зоне и целине које се дирекно спроводе на основу ПГР;
- Израдом Планова детаљне регулације: за подручја за које је планом прописана обавеза њихове 
израде;
- Урбанистичким пројектима: за подручја за које је планом прописана обавеза њихове израде.
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4.1. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову израду 

У оквиру грађевинског подручја Плана одређени су простори за обавезну даљу разраду планом 
детаљне регулације:

Грађевинско земљиште

Целина 3 –потцелина 3.1. -3.1г
План детаљне регулације – ПДР1

Површина обухвата плана:око 2ha46а32m
Претежна намена: породично становање

2

Компатибилне намене: према Табели 5 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1939/1 и делови 1931, 1932, 1938, 1940/1, 
1940/2, 1941, 1942/1, 1943/1, 1926, 1925/1, 1921, 1920, 1919 и 1918 све у К.О.Вучје.
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање. 

Целина 3 –потцелина 3.1. -3.1г
План детаљне регулације – ПДР2

Површина обухвата плана:око 1ha80а51m
Претежна намена: породично становање

2

Компатибилне намене: према Табели 5 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: делови 1936, 1935, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 
1928, 1927, 1924, 1923, 1922, 1504/1, 1505/1, 1511, 1512, 1513/1, 1516/1, 1517, 1518, 1519/1 и 1520/1 
све у К.О.Вучје.
Правила уређења и грађења: Према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање.

Целина 3 –потцелина 3.2. -3.2г
План детаљне регулације – ПДР3

Површина обухвата плана:око 1ha85а46m
Претежна намена: породично становање

2

Компатибилне намене: према Табели 5 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 1297/2, 1298/2, 1296, 1299, 1300, 1301, 1302, 
1305/1, 1305/2, 1306, 1307, 1313/1и делови 1308, 1314/1 и 1315/1 све у К.О.Вучје.
Правила уређења и грађења: Према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање.

Водно земљиште

План детаљне регулације – ПДР4

Површина обухвата плана:око 7ha63а50m
Претежна намена: регулација водотокова реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак и осталих 
канала;

2

Компатибилне намене: према Табели 5 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату ПДР-је: 2525/3, 4732/1, 4732/7, 465, 466, 467, 460, 459, 
458, 457, 456, 455,2526, 442, 2531/1, 2249, 2529/7, 2532, 1149 и део  1077 све у К.О.Вучје.
Правила уређења и грађења: Према водним условима којима се одређују технички и други 
захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, 
повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне 
средине, и то:
- Планску документацију израдити у складу са важећим прописима и нормативима за ову 
врсту објеката односно радова;
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- Плански документ, концепцију и прогнозу развоја, изградњу свих водних, 
инфраструктурних и других објеката који могу имати утицај на статус вода, интегрално 
управљање водама и/или водним објектима, водну делатност и др. урадити у складу са важећим 
законом и прописима из области водопривреде;
- Да се плански документ усагласи са Просторним планом града и Стратегијом управљања 
водама на територији Републике Србије и предвиди предвиди усаглашавање са другом планском 
документацијом из области водопривреде: Планом управљања водама на водном подручју са 
програмом мера, Планом управљања ризицима од поплава са картама угрожености и картама 
ризика од поплава, Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, Планом заштите вода 
од загађења и др;
- Да се планским документом обухвати и прикаже целокупно водно земљиште у оквиру 
граница обухвата плана све до улива реке Вучјанке и потока Бачинац у Ветерницу и по посебним 
целинама и зонама и обухвате постојећи и планирани водни објекти за уређење водотока, за 
заштиту од поплава, ерозија и бујица, за коришћење вода, за сакупљање и одвођење и 
пречишћавање отпадних вода и заштиту вода и водних објеката за заштиту од штетног дејства 
унутрашњих вода;
- Да се планским документом обухвате објекти, радови и мере чији се утицај простире ван 
обухвата плана, или који чине функционалну целину са објектима и радовима ван територије 
подручја плана (насипи, канали, главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода 
итд.);
- Да се ширина приобалног земљишта прописана законом, а у случају заштите добара 
посебних вредности и капиталних објеката, обављања других послова од општег интереса, других 
послова за заштиту вода, уређење вода итд. може одредити другачије одлуком надлежног органа;
- Да се водно земљиште може користити за изградњу водних објеката, постављање уређаја 
намењених уређењу вода, одржавање корита водотока и водних објеката, спровођење заштите од 
штетног дејства вода, а за остале намене у складу са законом и у складу са прописаним забранама,
ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката;
- Да је неопходно оставити слободни коридор у ширини од минимум 3,0 м код регулисаних 
корита, за пролаз механизације у случају одбране од поплава или редовног одржавања/уређења 
корита водотока. Код нерегулисаних корита река неопходно је одредити ширину простирања 
плавних зона при наиласку великих вода вероватноће појаве p=0,1%, p=1%, p=2% и p=5%. На 
простору плавних зона није дозвољена изградња објеката који нису у функцији водопривреде;
- Да се прикажу плавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћења и мере и радови за 
заштиту од поплава, ерозије и бујица;
- Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од зона санитарне заштите 
применити правила грађења у складу са прописима из области санитарне заштите;
- При изради ПДР за регулисање корита реке Вучјанке, потока Бачинац и Врбак и осталих 
канала неопходно је предходно урадити Идејни пројекат који ће обухватити све објекте, мере и 
радове за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и бујица, за коришћење вода, за 
сакупљање и одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода и водних објеката за 
заштиту од штетног дејства унутрашњих вода;
- Граница ПДР оквирно је одређена границама катастарских парцела водног земљишта а 
биће прецизно дефинисана на основу идејног пројекта; 
- У функцији заштите водотокова и несметаног редовног и ванредног /у случају изливања/ 
одржавања  на подручју које се спроводи директном применом ПДР за насељено место Вучје 
простор је обезбеђен код нове изградње грађевинском линијом на растојању од 3m у делу 
регулисаног корита водотока и 10m од границе водног земљишта у делу нерегулисаног водотока. 

Спровођење Плана генералне регулације може се вршити израдом Планова детаљне регулације 
у случају:
- Саобраћајне површине и објекти код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a 
планом није дато довољно елемената за њено спровођење;
- Површине и објекте инфраструктуре код којих се постојећа регулација мења или формира нова, a 
планом није дато довољно елемената за њихово спровођење.
- План детаљне регулације се може израђивати и на захтев инвеститора.
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4.2. Предвиђени рокови за израду планова детаљне регулације са обавезно прописаном 
забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката 
или извођење радова којима се мења стање у простору) до усвајања плана

Табела бр.8. -Предвиђени рокови за израду ПДР-а са прописаном забраном градње нових објеката 

ПДР Ознака
целине

Предвиђени рок 
за израду ПДР-а Птописана забрана до израде ПДР-а

ПДР
Планирано породично 
становање

1 Целина 3 –
потцелина 3.1. -3.1

до 2020.год.

г1

/Према 
динамици 
градске управе 
Лесковца –
одељења за 
урбанизам /

Забрањена је градња објеката на 
грађевинском земљишту.
Планирани обухват Плана детаљне 
регулације се користи у пољопривредне 
сврхе са могућом изградњом објеката 
према прописаним правилима за 
пољопривредно земљиште.

ПДР
Планирано породично 
становање

2 Целина 3 –
потцелина 3.1. -3.1г2

ПДР
Планирано породично 
становање

3 Целина 3 –
потцелина 3.2. -3.2г

ПДР4
регулација водотокова 
реке Вучјанке, потока 
Бачинац и Врбак и 
осталих канала

Водно земљиште 
у планском 
обухвату

Забрањена је градња објеката на водном 
земљишту. 

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

У обухвату Плана нису одређени простори –локације за које је обавезно расписивање јавних 
урбанистичко-архитектонских конкурса.

4.4. Локације за које је обавезна израда Пројекта парцелације, односно препарцелације и 
Урбанистичког пројекта са смерницама за њихову израду

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев 
инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко-архитектонске разраде локација.
Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном 
катастарско-топографском плану.
Урбанистичким пројектом за урбанистичко–архитектонску разраду локације може се утврдити 
промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних 
компатибилности, а у складу са условима за изградњу и урбанистичким показатељима датим 
Планом, правилницима који регулишу конкретну област и прибављеним условима надлежних 
предузећа, а у складу са процедуром за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.
Пре израде Урбанистичког пројекта за просторе где је дефинисана његова обавезна израда, могуће 
је радити Пројекат парцелације/препарцелације за формирање грађевинских парцела, у складу са 
правилима уређења и грађења за претежну намену.
Планом генералне регулације дефинисани су простори за које постоји обавеза израде 
урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације и приказани су на 
графичком прилогу: бр.7. Карта спровођења плана.

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се и за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања планиране локације за:
- изградњу аутобуске станице, 
- изградњу на новим локацијама објеката становања у непрофитабилним условима,
- уређење јавних простора планираног насељског трга,
- изградњу пословних објеката у функцији развоја туризма.
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За даљу планску разраду Урбанистичким пројектом (УП) предвиђају се следеће локације:

Целина 1 –потцелина 1.1. 

Урбанистички пројекат – УП11
Површина обухвата пројекта: око 45а74m
Претежна намена: јавни простор -парк

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1448/1, 1448/2, 1448/3 и 
1448/4 све у К.О.Вучје
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену 2.4.10. Зелене 
површине - просторно-пејзажни објекти.

Урбанистички пројекат – УП12
Површина обухвата пројекта: око 31а91m
Претежна намена: јавни простор –парк.

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2171 и део 2169/1 обе у 
К.О.Вучје
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену 2.4.10. Зелене 
површине - просторно-пејзажни објекти.

Урбанистички пројекат – УП2
Површина обухвата пројекта: око 15а10m
Претежна намена: становања у непрофитабилним условима

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1440 и 1435/1 обе у 
К.О.Вучје.
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену становање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.1.Становање
Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине -
просторно-пејзажни објекти. 

.

Целина 1 –потцелина 1.2. 

Урбанистички пројекат – УП3
Површина обухвата пројекта: око 33а06m
Претежна намена: аутобуска станица

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 1418/1, 1419/3, и делови 
1412, 1413/2, 1414, 1415, 1416/3, 1417/3, 1418/2 и 1419/2 све у К.О.Вучје
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену 
2.4.3.Саобраћај и саобраћајна инфраструктура /услови за изградњу аутобуске станице
Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине -
просторно-пејзажни објекти. 

.

Целина 4 

Урбанистички пројекат – УП4
Површина обухвата пројекта: око 13а90m
Претежна намена: пословање –услужне делатности

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
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Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2088/1, 2088/2 и 2088/3
све у К.О.Вучје
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену пословање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.2.Пословање
Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине -
просторно-пејзажни објекти. 

.

Урбанистички пројекат – УП5
Површина обухвата пројекта: око 9а32m
Претежна намена: пословање -угоститељство

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарске парцеле које су у обухвату Урбанистичког пројекта су: 2340/1 и 2340/2
К.О.Вучје.
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену пословање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.2.Пословање
Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине -
просторно-пејзажни објекти. 

.

Урбанистички пројекат – УП6
Површина обухвата пројекта: око 15а23m
Претежна намена: пословање –услужне делатности

2

Компатибилне намене: према Табели 2 - Табела основних и компатибилних намена
Катастарска парцела која је у обухвату Урбанистичког пројекта је: 3139 К.О.Вучје
Правила уређења и грађења: према општим смерницама у поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА –
2.3.4.Општа правила уређења и грађења простора и смерницама за претежну намену пословање у  
поглављу 3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА -3.1.2.Пословање
Озелењавање на парцели: према смерницама  прописани у поглављу 2.4.10. Зелене површине -
просторно-пејзажни објекти. 

.

4.5. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета 

Упоредни приказ постојећих и планираних урбанистичких параметара /намена и површина/ 
који ће се остварити реализацијом Плана приказан је следећим табелама:

Табела 9. -Биланс остварених урбанистичких параметара 

Површина Намена површина

Постојеће 
намене 

Планиране 
намене

Површина Површина 
(ha a m2 %) (ha a m2 %)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  ПЛАНА

ГР
А

Ђ
Е

ВИ
Н

С
К

О
 З

Е
М

Љ
И

Ш
Т

Е
 У

 
ГР

А
Ђ

Е
ВИ

Н
С

К
О

М
 П

О
Д

РУ
Ч

ЈУ

О
Б

ЈЕ
К

Т
И

 И
 П

О
В

РШ
И

Н
Е

 Ј
А

В
Н

Е
 

Н
А
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Е

1 Образовање 11817 0,707 11188 0,67
0

2 Здравство 4054 0,243 4122 0,24
7

3 Социјална заштита -вртић 6702 0,401 6352 0,38
0

4 Становање у непрофитабилним условима 1200 0,072 2710 0,16
2

5 Администрација и управа 3946 0,236 6786 0,40
6

6 Дом културе 622 0,037 622 0,03
7

7 Полицијска станица 992 0,059 992 0,05
9

8 Ветеринсрака станица 2310 0,138 2310 0,13
8
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9 Комплекс «стрелиште» -пословање 1523 0,091 - -
1
0 Спорт и рекреација 16572 0,992 16166 0,96

8
1
1 Отворени базен 6994 0,419 6989 0,41

8
1
2 Јавни простор -парк 12776 0,765 12776 0,76

5
1
3 Јавне блоковске површине 11864 0,710 9320 0,55

8
1
4 Саобраћајне површине 126052 7,547 178475 10,68

5
1
5 Аутобуска станица - - 3247 0,19

4
1
6 Резервоар воде за пиће 10494 0,628 3348 0,20

0
1
7 Постројење за пречишћ. отпадних вода - - 8719 0,52

2
1
8 Трафостаница 1509 0,090 1435 0,08

6
1
9 Зелена пијаца 1326 0,079 1297 0,07

8
2
0 Хумано гробље 2293 0,137 58631 3,51

0
2
1 Заштитно јавно зеленило - - 3613 0,21

6
2
2 Заштитно шумско зеленило - - 22885 1,37

0

П
О

В
РШ

И
Н

Е
 О

С
Т

А
Л

Е
 Н

А
М

ЕН
Е

 

2
3 Становање

Породично 589437 35,290 687680 41,17
1

Вишепородично 4287 0,257 3983 0,23
8

Пољопривредно 
домаћинство 48684 2,915 138674 8,30

2
Повремено/викенд 
становање 12194 0,730 20773 1,24

4
2
4 Производни комплекси/Радна зона 158526 9,491 208654 12,49

2

2
5

Услужне 
делатности

Угоститељство 7534 0,451 9238 0,55
3

Бензинска станица 1394 0,083 1394 0,08
3

2
6 Верски комплекс 11045 0,661 11045 0,66

1
2
7 Воденице са јазом 15160 0,908 17902 1,07

2
2
8 Пословање 4592 0,275 6297 0,04

2
9 Неизграђено земљиште 292513 17,513 - -

3
0 Заштитно остало зеленило - - 108617 6,50

3
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 3060 0,183 - -

ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ

30 Хумано гробље 28635 1,714 - -
31 Повремено/викенд становање 9947 0,596 - -
32 Неизграђено 4344 0,260 - -

ВОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

32 Река Вучјанка 56091 3,358 56091 3,35
8

33 Поток Бачинац 6642 0,398 6642 0,39
8

34 Поток Врбак 4510 0,270 5754 0,34
4
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35 Канали 8735 0,523 7831 0,46
9

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  ПЛАНА
ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ Саобраћајне површине 24618 1,474 835 0,05

0

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ

Постр. за преч. отпад. вода 8719 0,522 - -
Хумано гробље 25665 1,537 - -

Користи се у пољопривредне сврхе 98523 5,899 16835 1,00
8

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 21632 1,295 - -

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 54 0,003 54 0,00
3

ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100 1670282 100

Табела 10. -Укупни биланс остварених параметара

ВРСТА ЗЕМЉИШТА НАМЕНA ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ
(ha)

ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ
(ha)

ГРАЂЕВИНСКО  
ЗЕМЉИШТЕ

Јавне намене 24,65 36,20
Остале намене 114,73 121,51

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Јавне намене 3,44 -
Остале намене 10,16 1,68

ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ

Јавне намене 2,86 -
Остале намене 3,59 -

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ Јавне намене 7,60 7,64
УКУПНО 167,03 167,03

Закључак
Остварени урбанистички параметри -Упоредни приказ постојећих и планираних површина 

које се остварују реализацијом плана показује да је неизграђено грађевинско земљиште планирано 
да се  изгради комплексима радне зоне за додатних 3,001% и породичним становањем за додатних 
11,155%, док се рубне површине планског обухвата примаењују у заштино јавно и остало 
зеленило са 3,362%.
Постојећи простори јавних намена углавном су задовољавајућег капацитета па се унапређују у 
оквиру постојећих комплекса уз увођење нове категорије становање у непрофитабилним условима 
која заузима 0,162%.  У циљу реализације туристичке зоне унапређују се постојећи воденични и 
црквени комплекс са допуном новим пословно-угоститељаким комплексима за додатних 0,272%.

Остварени инфраструктурни капацитети –Простор се опрема реконструкцијом постојећих 
саобраћајних површина и изградњом нових чиме се њихово процентуално учшће од постојећих 
9,021% повећава на 10,735% чиме се стварају услови за проширење капацитета водоводне, 
канализационе, електро и телекомуникационе инфраструктуре. Услови становања се додатно 
побољшавају планираном изградњом аутобуске станице која заузима 0,194% и уређењем јавнх 
блоковских површина од 0,558%, као и уређењем постојећих хуманих гробаља која заузимају 
3,510% и постројења за пречишћавање отпадних вода од 0,522%, као и рационализацијом 
комплекса са резервоаром воде за пиће од 0,628% на 0,200%.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације за насељено место Вучје урађен је у пет примерака у аналогном 
облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине града Лесковца и шест 
примерака у дигиталном облику, од којих: 
-један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града 
Лесковца; 
-три примерка у аналогном и један у дигиталном облику органу градске управе надлежном  за 
његово спровођење;
-један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви ЈП Урбанизам и изградња
Лесковац;  
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-један дигитални примерак Плана генералне регулације доставља се за потребе регистра при 
Министарству животне средине и просторног планирања. 

Право на увид у План генералне регулације имају правна и физичка лица у складу са законом. 
План генералне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Сл. гл. града 
Лесковца“, када престају да важе сви урбанистички планови који су се примењивали у планском 
обухвату. 



Страна 1882 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

92

ИЗВЕШТАЈ 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насељено место Вучје 
ради се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје, 
члана 8. („Службени гласник града Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.), према Мишљењу о 
потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину (одговор на захтев Сл.16-02 од 
26.05.2016.год), Градске управе за заштиту животне средине бр.100/16-09, дана 03.06.2016.године, 
585/16-09, дана 06.06.2016.године. 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне 
регулације за насељено место Вучје (у даљем тексту: Стратешка процена утицаја или СПУ) у 
складу je са одредбама чл. 34 – 35 Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', 
број 135/04 и 36/09) и одредбама чл. 5,7 – 10 и 12. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10).

Стратешка процена утицаја планова на животну средину ради се у циљу обезбеђивања заштите 
животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите 
животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. Стратешка процена треба 
да обезбеди сагледавање развојних докумената са аспекта заштите и да предложи решења и мере 
којима ће заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин. 

На међународном нивоу је Протокол Уједињених нација о стратешкој процени утицаја на 
животну средину усвојен 2003. године, док је област стратешке процене у Европској Унији 
регулисана Директивом о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину –
стратешком директивом, из 2001. године. Обавеза израде стратешке процене утицаја секторских
развојних планова и програма на животну средину уведена је у Србији ступањем на снагу Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04) крајем 
2004. године (у даљем тексту: Закон). Упутство за спровођење Закона је донето 2007. године, као 
помоћ надлежним органима при одлучивању о изради стратешке процене и оцењивању квалитета 
извештаја о стратешкој процени у поступку давања сагласности на извештај о стратешкој процени.
Законом о изменама и допунама стратешке процене утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', број 88/10) су извршене мање измене и допуне које се непосредно односе на 
одређивање обима и садржаја стратешке процене.

Члан 5. Закона прописује израду стратешке процене за различите врсте секторских развојних 
докумената, укључујући документе у области просторног планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за израду секторског развојног документа (плана или програма), 
по прибављеном мишљењу органа надлежног за заштиту животне средине и других 
заинтересованих органа и организација, како је прописано чланом 9. Закона. Ова одлука је 
саставни део одлуке о изради развојног документа и објављује се у одговарајућем службеном 
гласилу, односно „Службеном гласнику Републике Србије”. Законом је прописан садржај сваког 
сегмента стратешке процене, док је садржај извештаја о стратешкој процени прописан чланом 12. 
Закона.

Чланом 8. Закона прописан је поступак стратешке процене који обухвата три сегмента: 
(1) Доношење одлуке о изради стратешке процене
(2) Израду извештаја о стратешкој процени
(3) Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, уз учешће 
заинтересованих органа и организација и јавности.

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући
значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и
програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.

Према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај садржи нарочито:
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1. Полазне основе стратешке процене;
2. Преглед карактеристика и оцена стања животне средине у подручју плана;
3. Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
4. Процену могућих значајних утицаја на животну средину;
5. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја;
6. Смернице за израду процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима;
7. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана;
8. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
9. Приказ начина одлучивања;
10. Закључке стратешке процене утицаја и друге податке од значаја за стратешку процену.

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 огледа се у
томе што:
- обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример -
кумулативни и социјални ефекти;
- помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата;
- избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну средину већ
дефинисаног пројекта; и
- утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и
претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, итд.
Стратешка процена утицаја планских докумената представља значајан инструмент заштите
животне средине, тако што се у почетним фазама доношења одлука о будућем развоју простора
укључују питања заштите животне средине. Наведени процес резултира претходним
усаглашавањем развојних интереса и интереса заштите простора.
Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и интеграције
захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и циљева заштите у
планске документе у циљу достизања одрживог развоја. Стратешком проценом се омогућава
интеграција еколошких захтева, мишљења и начела у планове и програме у циљу подстицања и
унапређења одрживог развоја.
Основни методолошки приступ примењен у изради овог Извештаја, одређен је Законом о
стратешкој процени утицаја и већ развијеним и прихваћеним методама у досадашњој пракси
планирања просторног развоја, а прилагођен је хијерархијском нивоу и специфичним захтевима
планског документа. Поступак стратешке процене састоји се од: припремне фазе, фазе израде
Извештаја и на крају, поступка одлучивања. Поступак израде Извештаја одвија средине;
вреднују алтернативна решења, процењују се могући утицаји и хазарди; дефинишу мере заштите
и унапређења животне средине и програм праћења стања (мониторинг).

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

На основу одредаба члана 13. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
полазне основе стратешке процене обухватају:

1. кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим плановима и
програмима;

2. преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се
извештај односи;

3. карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду
изложене значајном утицају;

4. разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и
приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене;

5. приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне
средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања плана и програма
и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне средине;

6. резултате претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама
битне са становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене.
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1.1. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ОДНОСА СА ДРУГИМ
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА

Правни основ за израду  Плана генералне регулације за насељено место Вучје представља 
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје („Службени гласник
града Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.) и Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и важећи правилници.

Плански основ за израду ПГР-а за насељено место Вучје је Просторни план града Лесковца
(Службени гласник града Лесковца, број 12/11).
За потребе израде ПГР-а коришћене су геодетске подлоге и прибављени услови надлежних 
предузећа и  институција и саставни су део аналитичко-документационе основе Плана.

Повод за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје, уочена је потреба да се 
ускладе планска решења дата у ГУП-у Вучје са елементима ДУП-а из 1966.год. као и у изменама и 
допунама из 1980., 1987. и 1992.год., са савременим потребама и новим планским циљевима и 
обавезама дефинисаним Просторним планом града Лесковца.

Општи циљ израде Плана генералне регулације за насељено место Вучје  је дефинисање 
правног и планског основа за организацију, коришћење, уређење и заштиту простора, који треба 
да доведе до организованог активирања просторних потенцијала и усмеравања даљег просторног 
развоја по принципу одрживог развоја.

Постојећи начин коришћења простора
Територија ПГР-а насељеног места Вучје захвата површину од 167,03ha и обухвата 

грађевинско, пољопривредно, шумско и водно земљиште.
Постојећи начин коришћења планског подручја са билансима површина приказан је следећим 
табеалрним прегледом:
Табела 2.1. -Биланс постојећа намена простора

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m2 %)
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Здравство 4054
Социјална заштита -вртић 6702
Администрација и управа 3946
Дом културе 622
Полицијска станица 992
Ветеринсрака станица 2310
Комплекс стрелиште-пословање 1523
Спорт и рекреација 16572
Отворени базен 6994
Јавни простор -парк 12776

Саобраћајне 
површине

Државни пут 24628
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60

52Општински пут 26070
Насељска саобраћајница 63718
Пролаз 11636

Јавне блоковске површине 11864
Резервоар воде за пиће 10494
Трафостаница 1509
Зелена пијаца 1326
Хумано гробље 2293
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Становање

Породично 591332

65
64

97

11
47

26
1

Вишепородично 4287
Пољопривредно домаћинство 48684
Повремено/викенд становање 12194

Производни 
комплекси

Активни 28306

15
85 26Делимично активни 120062

Неактивни 10158

Услужне делатности
Угоститељство 7534

89
28

Бензинска пумпа 1394

Верски комплекс 11045
Воденице са јазом 15160
Пословање 4592
Неизграђено земљиште 292513

Пољопривредно земљиште 3060 0,183
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Шумско земљиште
Хумано гробље 28635

42926 2,570Повремено/викенд становање 9947
Неизграђено 4344

Водно земљиште

Река Вучјанка 56091

75978 4,549Порток Бачинац 6642
Поток Врбак 4510
Канали 8735

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА

Грађевинско 
земљиште

Саобраћајне 
површине

Државни пут 14311
24618

17
92

11

1,474

10
,7

0

Општински пут 687
Насељска саобраћајница 9620

Пољопривредно 
земљиште

Постројење за пречишћавање отпадних вода 8719
132907 7,957Хумано гробље 25665

Неизграђено 98523
Шумско земљиште 21632 1,295
Водно земљиште 54 0,003
ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100

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

огранизације подручја града Лесковца, концепција изградње и уређења заснива се на унапређењу 
постојећих и увођење нових функција у насељу дефинисањем смерница за развој насеља као 
туристичке дестинације заштитом и уређењем природних и културних потенцијала и њихово 
коришћење у функцији  одрживог развоја туризма. Обезбеђује се боља приступачност доградњом 
постојеће саобраћајне и остале инфраструктуре са планираном локацијом аутобуске станице, као
битни предуслови економског развоја насеља. Активирање и одрживо коришћење локалних 
ресурса применом подстицајних мера за развој малих и средњих индустријских предузећа и 
других облика мале привреде стварају се услови демографске обнове насеља. 
Формирана саобраћајна мрежа у изграђеном делу насеља употпуњује се недостајућим попречним 
везама, уз корекцију габарита појединих стамбених улица и прилаза. Формира се нова улична 
мрежа у планираним проширењима стамбене и радне зоне. Издваја се пешачки и бициклистички 
саобраћај, свуда где је то могуће, а обавезно на главној улици где је интезиван моторни саобраћај 
са великим учешћем теретних возила.  
Унапређује се квалитет становања, као и садржаји линијског центра дуж државног пута II Б реда 
број 436. Планирано је проширење коридора комерцијалних и централних делатности дуж 
општинских путева бррој 43, 44 и 45, у правцу насељених места Накривањ, Брза и Жабљане. 
Предвиђа се рационално коришћење природних потенцијала реке Вучјанке у туристичке сврхе 
обједињавањем у целину са постојећим воденичним комплексима и викенд насељима, поширењем 
угоститељских и услужних капацитета. Уз редовно одржавање корита реке Вучјанке као и осталих 
присутних водотокова и неопходно регулисање у грађевинском подручју ради заштите од поплава. 
Пољопривредно земљиште ван планираног грађевинског подручја наставља да се користи у 
пољопривредне сврхе истовремено има улогу у заокруживању насељеног места, са циљем 
заустављања негативне тенденције његовог линијског ширења дуж саобраћајница а истовремено 
функионише као заштитно зеленило повезано у јединствен систем са осталим зеленилом насеља.
Шумско земљиште потребно се штити од даље непланске изградње и повезује у јединствен 
систем, са осталим зеленилом насеља. 
Планирани начин коришћења планског подручја са билансима површина приказан је следећим 
табеалрним прегледом:
Табела 2. -Биланс планираних површина

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m2 %)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА
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Здравство 4122
Социјална заштита -вртић 6352
Социјално становање 2710
Администрација и управа 6786
Дом културе 622
Полицијска станица 992
Ветеринсрака станица 2310
Спорт и рекреација 16166
Отворени базен 6989
Јавни простор -парк 12776
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Јавне блоковске површине 9320
Саобраћајне 
површине

Насељске саобраћајнице 166526
178475Пролази 11949

Аутобуска станица 3247
Резервоар воде за пиће 3348
Постројење за пречишћавање отпадних вода 8719
Трафостаница 1435
Зелена пијаца 1297
Хумано гробље 58631
Заштитно јавно зеленило 3613
Заштитно шумско зеленило 22885
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Становање

Породично 687680

85
11

10

12
14

25
7

Вишепородично 3983
Пољопривредно домаћинство 138674
Повремено -викенд становање 20773

Радна зона 208654

Услужне делатности Угоститељство 9238 10632Бензинска пумпа 1394
Верски комплекс 11045
Комплекс воденице 17902
Пословање 6297
Заштитно остало зеленило 108617

Водно земљиште

Река Вучјанка 56091

76
31

8

4,
57Порток Бачинац 6642

Поток Врбак 5754
Канали 7831

ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
Грађевинско земљиште Саобраћајне површине 835

17
72

4 0,05

1,
06Пољопривредно земљиште 16835 1,008

Водно земљиште 54 0,003
ОБУХВАТ ПЛАНА 1670282 100

Однос према другим плановима и стратегијама

1. Просторни план Србије 2010-2020.године (Сл. Гласник РС, бр. 88/10) са Стратешком
проценом утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину
Просторни план Републике Србије дефинисао је концепцију организације републичког простора, 
као и обавезе и смернице за његово спровођење. Од значаја за даљи просторни развој подручја 
града Лесковца где припада и насељено место Вучје, овим планом су дефинисани следећи 
елементи: функционални-економски региони; функционална урбана подручја и улога градова и 
урбаних насеља; одрживи рурални развој; одрживи развој економије; просторна дистрибуција и 
организација пољопривреде; просторна организација и развој индустрије; просторни развој 
туризма и однос према заштити; и др. Град Лесковац спада у девастирано подручје, односно 
центре. Поред економско производне девастираности, град карактерише драстично смањење 
запослености, посебно у индустрији. Основни економски проблеми испољавају се у пропадању 
индустријских капацитета, неуспелим приватизацијама и ниским ефектима приватизације, са 
последицама на високу незапосленост и сиромаштво. Град Лесковац је сврстан у групу од 25 
урбанизованих општина. Издваја се по свом специфичном положају, јер се са центрима Ниш и 
Врање налази у јужном делу међународног мултимодалног саобраћајног коридора Х. У погледу 
функционално урбаног значаја Лесковац (заједно са општинама Лебане, Власотинце и Бојник), 
представља једно од 16 функционалних урбаних подручја (ФУП) од државног значаја, где на 2,4% 
републичког простора живи 3% становништва Републике. Како ће наведени државни значај 
задржати и у планском периоду, неопходно је прихватање концепције децентрализације функција 
не само на нивоу ФУП и локалне заједнице, већ и преношење надлежности на подцентре и центре 
заједница насеља, а потом обнова села и градова, привлачењем и подстицањем нових технологија 
у технолошко интензивне индустријске секторе развојем малих и средњих предузећа, посебно у 
селима. На концепцијском нивоу Лесковац има услове да заједно са градовима Ниш, Врање и 
Пирот (условно и Прокупље) формира урбани кластер за подручје Јужне Србије. Коришћењем 
предности кластерског типа (кумулативне и синергичке ефекте), овај урбани кластер треба 
одрживост у развоју да планира и остварује развијањем функционалних веза кроз комплементарне 
планове и програме, развојем одговарајуће инфраструктуре, размештајем јавних служби и 
функција.
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2. Регионални просторни план општина Јужног Поморавља („Сл. Гласник РС, бр.
83/10) са Стратешком проценом утицаја Просторног плана на животну средину

Дефинисана је концепција регионалног привредног развоја која одражава потребу већег степена 
функционалне интегрисаности овог подручја путем смањења субрегионалних разлика, 
побољшања саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености, кроз развој 
националних, регионалних и локалних мрежа. 
Основна упоришта даљег развоја су: пољопривреда и агрокомплекс, с обзиром на природни 
потенцијал, традицију, изграђене капацитете и др; подстицање МСП; транспорт, базиран на 
положају и погодностима које пружа, пре свега инфраструктурни коридор Х; туризам (пре свега 
еколошко-образовни, спортси и др) и комуналне делатности; заштита и одржавање природних 
ресурса (пре свега водних и др); услуге, чији развој је неопходно интензивирати и 
диверзификовати према функцијама насељеног места  у мрежи насеља и приоритетима у руралном 
развоју; и др. У циљу вертикалне и хоризонталне повезаности, просторну хијерархију мреже 
насеља чине регионални центри (Лесковац и Врање) са зоном утицаја која прелази регионалне 
границе. Као микроразвојни центри – центри заједница насеља у Лесковцу одређени су Грделица, 
Вучје, Брестовац и Печењевце, који имају посебну улогу у процесу децентрализоване 
концентрације на општинском/градском нивоу.
Будући размештај привредних делатности уважава постојеће привредно-индустријске центре и 
зоне. У просторној структури су издвојени регионални (полифункционални) центар Лесковац и 
насеља са иницијалним облицима предузетништва и МСП Грделица, Вучје, Брестовац и 
Печењевце. За развој привредних делатности планира се активирање нових локалитета и 
просторних модела (индустријскох зона/паркова, бизнис инкубатора) у оквиру постојећих и 
планираних центара.

3. Просторни план града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“, бр.12/11) са Стратешком
проценом утицаја Просторног плана на животну средину

Овим Планом утврђене су смернице развоја Вучје као насеља са урбаним карактеристикама које 
припада зони града Лесковца. Према заступљеним функцијама у насељу као и улози коју треба 
да има у оквиру утврђене мреже насеља, одређено му је место општинског субцентра са 
гравитирајућим насељима Брза, Жабљане, Бели Поток, Накривањ и Чукљеник. 

Концепција просторног развоја
Основна концепција и приоритети просторног развоја у зони града Лесковца је реструктуирање 
индустрије, активирање брасунфилд инвестиција, унапређивање услуга, формирање зона 
складишта и дистрибутивног центра, унапређење комуналног стања. Предвиђа се незнатно 
ширење града у зонама насеља и контролисано ширење дуж доминатних путних праваца. Даљим 
унапређењем и развојем јавних служби потребно је да се обезбеде потребе становништва у насељу 
као и гравитирајућем подручју. 
Основни елементи концепције организације привредних активности у простору су даље јачање 
привредне функције Лесковца као привредног центра и развој групе развијених центара којима 
припада Вучје на бази постојећих и нових капацитета углавном везани за агропрераду.
Подручје које гравитира Вучју према концепцији развоја пољопривредне производње града 
Лесковца припада другом рејону који је оријентисан на воћарској производњи те је потребно 
унапређивати постојеће и градити нове капацитете за производњу гајених култура. Од формирања 
комбината ''Поречје''-Вучје постао је центар воћарске производње, нарочито вишње, обзиром на 
велики утицај ''Поречја'' преко производње садног материјала, едукације и прерадних капацитета..
Концепцију треба базирати на принципима одрживог развоја обновом, унапређењем и повећањем 
капацитета производње и прераде, развојем пољопривредне инфраструктуре и унапређењем 
административних услуга пољопривредним произвођачима као и њихово организовано 
удруживање /задружно и сл./ ради остваривања заједничких циљева и заштите.  

4. Стратегија просторног развоја Републике Србије1

Стратегија просторног развоја Републике Србије дефинише начин коришћењa и заштитe 
природних ресурса, природне и културне баштине и животне средине. Циљеви утврђени СПРРС су: 
уравнотежен регионални развој; већи степен привредне конкурентности; просторно-функционална 

1 Овом стратегијом су створене полазне основе за дефинисање концепције просторног 
развоја Републике Србије. Израда Стратегије просторног развоја Републике Србије је била законски 
дефинисана до 2009. године. 
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интегрисаност у окружење; одржива животна средина; заштићено, уређено и одрживо коришћено 
природно и културно наслеђе. Одржива животна средина биће заснована на рационалном 
коришћењу природних ресурса, повећању енергетске ефикасности уз коришћење обновљивих 
извора енергије и увођење чистијих технолошких решења (посебно енергетских и саобраћајних), 
темељном и ситематском чишћењу Србије и регионалном депоновању чврстог отпада, смањењу 
негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу, уређењем предела и другим мерама.У 
области управљања отпадом основни циљ је развијање одрживог система управљања отпадом у 
циљу смањења загађења животне средине и деградације простора, док су оперативни циљеви: 
промоција и подстицање рециклаже и поновног искоришћења отпада ради очувања природних 
ресурса и животне средине; изградња регионалних центара за управљање комуналним отпадом на 
основу рационалног просторног концепта управљања отпадом и у складу са принципима одрживог 
развоја; изградња постројења за третман и одлагање опасног отпада и успостављање система за 
управљање посебним токовима отпада; затварање и санација постојећих сметлишта комуналног 
отпада, ремедијација контаминираних локација отпада и ревитализација простора. 
5. Национални програм заштите животне средине ("Сл. гласник РС“, бр. 12/2010) 
Овим програмом су дефинисани стратешки циљеви  политике  заштите  животне средине, 
као и специфични и приоритетни циљеви за ваздух, воду, земљиште и утицаји појединих 
сектора на животну средину. Предложене реформе обухватају реформе регулаторних 
инструмената, економских инструмената, система мониторинга и информационог система, 
система финансирања у области заштите животне средине, институционална питања и 
захтеве везане за инфраструктуру у области заштите животне средине. Дефинисани су 
циљеви Националног програма заштите животне средине области квалитета вода, заштите 
земљишта, биодиверзитета и шума, управљања отпадом, индустрије, енергетике, 
пољопривреде и шумарства. 
6.  Стратегија одрживог развоја града Лесковца за период од 2010. до 2019. године (''Сл. 
гласник града Лесковца'', број 4/2010) 
Стратешка област -Заштита животне средине Стратешки циљ: Заштити и унапредити животну 
средину као императив одрживог развоја. Одрживи развој се заснива на заштити животне средине 
и њиме се уважава капацитет природе, како би се обезбедили ресурси и услуге потребне за живот. 
То значи да развој подразумева штедњу минералних и других природних ресурса (шума, 
земљишта, биодиверзитета, вода и др.) и да даљи развој насеља, људске заједнице, индустрије и 
економије, уопште, треба да се креће и ка усавршавању и примени модерне технологије и технике, 
и коришћењу незагађујућих и обновљивих видова енергије. Побољшање живота укључује: -
пречишћавање отпадних вода и уредно снабдевање водом, уз стално праћење њеног квалитета, -
побољшање квалитета ваздуха и мониторинг квалитета, - побољшање квалитета земљишта, -
улагање у техничку инфраструктуру (путеви, саобраћај, превозна средства и др.), - развитак 
економије, -улагање у друштвену инфраструктуру (еколошка свест, еколошко образовање, 
квалитетно социјално окружење), -учешће јавности у креирању еколошке политике. 
7. Водопривредна основа Србије  
Основни стратешки циљ је одржавање и развој водног режима којим се обезбеђују најповољнија и 
најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено управљање водама, 
заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода. Посебни циљеви значајни за 
заштиту животне средине су: рационално коришћење вода, рационално управљање водама, 
осигурање заштите и унапређење квалитета вода до коришћења за предвиђене намене, заштита и 
унапређење животне средине и квалитета живота, заштита од поплава, ерозија и бујица, заштита и 
ревитализација угрожених екосистема, антиерозионо газдовање шумама, очување и унапређење 
природних и створених ресурса и вредности. 
8. Национална стратегија одрживог развоја  
Циљ ове стратегије из 2008. године је да усклади економски раст, заштиту животне средине и 
друштвени развој. Дефинисани су кључни национални прироритети до 2017. године међу којима 
су:- развој инфраструктуре и равномеран регионални развој, унапређивање атрактивности земље и 
обезбеђење адекватног квалитета и нивоа услуга- заштита и унапређење животне средине и 
рационално коришћење природних ресурса, очување и унапређивање система заштите животне 
средине, смањење загађења и притисака на животну средину, коришћење природних ресурса, 
путем: успостављања система заштите и одрживог коришћења природних богатстава (ваздуха, 
воде, земљишта, минералних сировина, шума, рибе, дивљих биљних и животињских врста);   
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јачања узајамног деловања и остварење значајних међусобних ефеката заштите животне средине и 
економског раста, укључење политике животне средине у развојне политике других сектора; 
инвестирања у смањење загађења животне средине и развој чистијих технологија; подстицања 
коришћења обновљивих извора енергије.

9. Стратегија управљања отпадом за период 2010.- 2019. године („Службени гласник РС”, 
број 29/10) 
Стратегија управљања отпадом представља основни документ који обезбеђује услове за 
рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. За достизање циљева 
одрживог развоја, потребно је: рационално коришћење сировина и енергије и употреба 
алтернативних горива из отпада, смањење опасности од непрописно одложеног отпада за будуће 
генерације, успостављање јединственог информационог система о отпаду, повећање броја 
становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада, успостављање стандарда и 
капацитета за третман отпада, смањење, поновна употреба и рециклажа отпада.

10. Локални план управљања отпадом (''Сл. гласник града Лесковца'', број 2/2011)
Циљ у области управљања отпадом је развити систем примарне селекције отпада, као и 
успоставити систем управљања посебним токовима отпада (отпадним гумама, истрошеним 
батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, отпадним возилима, отпадом од електричних и 
електронских производа).

11. Стратегија развоја енергетике РС 
Приоритети ове стратегије из 2005. године значајни за Стратешку процену од краткорочног значаја 
су коришћење нових енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивих технологија и уређаја, а од 
дугорочног значаја технолошка модернизација енергетских објеката и система, повећање 
енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије и коришћење нових 
обновљивих извора енергије. 

1.2. ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У складу са одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину надлежни орган у припреми одлуке о изради стратешке процене, извршио је
претходне консултације и усаглашавање ставова заинтересованих органа и организација, органа
локалне самоуправе, корисника простора и других субјеката. Истовремено, прибављена су
мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине. У консултацији током израде
Плана генералне регулације и предметног Извештаја консултовани су Завод за заштиту природе
Србије, Завод за заштиту споменика културе, сагледани су програми ј авних комуналних
предузећа и други одговарајући пројекти и програми који индиректно третирају проблематику
заштите животне средине.
Заинтересовани органи, организације, удружења грађана и друге заинтересоване групе и
појединци, су у оквиру јавног увида о Нацрту Плана генералне регулације имали увид у
Извешта. Тако да су се претходне консултације наставиле у оквиру јавних консултација.
Надлежни органи и комуналне службе су за потребе израде ПГР-а доставиле услове и одређене
иницијативе које су на адекватан начин уграђене у складу са нормативима и стандардима.
У току израде Нацрта Плана и Извештаја о СПУ прибављени су услови од следећих
надлежних институција:
 ЈКП „Водовода“, Лесковац Ул.Пана Ђукића бр.14, њихов број 3472/1 од 11.04.2017.год;
 АД "Телеком Србија" ИЈ Лесковац, Ул.Светозара Марковића бр.1, Лесковац, је издало 

услове за ПГР бр.7157-133766/2-2017 од 24.04.2017.год.
 ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, огранак ЕД Лесковац, Ул.Стојана Љубића 

бр.16, Лесковац, је издало услове бр.11549/1 од 5.05.2017.год;
 „Електромрежа Србије“ 11000 Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.11, је издало Услове за 

потребе израде ПГР-је бр.130-00-УТД-45/2017 од 11.05.2017.год;
 Јавно водопривредно предузеће 'Србијаводе'Београд, водопривредни центар 'Морава' 

Ниш акт бр 2-07-2337/02, од 04.05.2017. год.
 Југоросгаз а.д.Београд бр. Н/И-155 од 13.04.2017. год;
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 Завод за заштиту споменика културе Ниш издао је Акт бр.461/2 од 08.05.2017.год., о 
условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и 
добара која уживају предходну заштиту од значаја за предметни план.
 Завод за заштиту природе Србије, канцеларија у Нишу издао је Акт бр.020-900/2 од 

08.05.2017.год., о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите 
културних добара и добара која уживају предходну заштиту од значаја за предметни план.
 ЈП Путеви Србије, акт под бројем 953-7263/17-1, од 27.04.2017. год.
 Јавно водопривредно предузеће 'Србијаводе'Београд, водопривредни центар 'Морава' 

Ниш акт бр 2-07-2337/02, од 04.05.2017. год.
 Јавно предузеће 'Србијашуме' Београд, акт бр 7470, од 03.05.2017. год
 Сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Лесковцу, одсек за 

превентивну заштиту, услови 09/19/3 бр. 217-4991/17, дана 12.04.2016. године.

На израђен Нацрт ПГР-а и Извештаја о СПУ достављена су Мишљења од следећих надлежних
институција:
 Завод за заштиту природе Србије, канцеларија у Нишу, Акт бр.020-900/4 од 

27.04.2018.год., Мишљење о усаглашености Нацрта ПГР-а са актом о условима заштите природе.
 Јавно предузеће 'Србијашуме' Београд, акт бр 6369 од 27.04.2018. год, Примедбе на 

Нацрт ПГР-а и Извештај о СПУ
 Завод за заштиту споменика културе Ниш издао је Акт бр.457/2 од 25.04.2018.год.,
 ЈКП „Водовода“, Лесковац Ул.Пана Ђукића бр.14, њихов број 2854/1 од 4.04.2018.год;
 АД "Телеком Србија" ИЈ Лесковац, бр.А334-14077/2-2018 од 19.04.2017.год;
 ЈВП 'Србијаводе'Београд, ВПЦ 'Морава' Ниш акт бр 3287/01, од 18.04.2018. год;
 Југоросгаз а.д.Београд бр. Н/И-111 од 12.04.2018. год;
 ЈП Путеви Србије, акт под бројем 953-7930/18-1, од 13.05.2018. год;
 ''Електромрежа Србије'', акт под бројем бр.130-00-УТД-003-321/2018-002 од 

15.05.2018.год

2. ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

2.1. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Природне карактеристике подручја
Геоморфолошке карактеристике - Вучје као урбано насеље формирало се у пространој и 
плодној лесковачкој котлини, која припада субрегији Јужно Поморавље у ужем смислу, 
мезорегији Јужна Србија, Планинско-долинско-котлинској макрорегији.
Лесковачка котлина једна је од највећих котлина у Србији, која лежи у средњем току Јужне 
Мораве, чији је обод састављен од јако убраних кристаластих шкриљаца, местимично 
просечених еруптивним стенама, са дужином од 50 km и ширином од 45 km. Котлина захвата 
површину од 490 km2

Лесковачка котлина се на север пружа до Брестовца, а на југу залази у Грделичку клисуру све 
до Џепа, који остаје изван територије града Лесковца. На тај начин територија града обухвата 
готову целу долину Јужне Мораве од Курвинградског сужења на северу до Врањске котлине на 
југу, а осим долине Јужне Мораве њој припадају ниска побрђа старе језерске заравни у коју се 
ова долина усекла и доњи делински делови Моравиних источних и западних притока  
Ветернице, Јабланице, Пусте Реке и Власине. 

.

Насеље Вучје налази се у југозападном делу града Лесковца. Лежи на географским 
кординатама 42051/33“СГШ и 21054/25“

Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике - Живописна планинска река 
Вучјанка у свом кањону на дужини од 2km има пад од 300m, па је корито пуно вирова, 
водопада и слапова. Дугачка је 18km, извире на планини Кукавици на 1100mnv и провлачи се 
кроз теснаце и брзаке.

ИГД. Од Лесковца је удаљено 17 km. Смештено је на 
северним падинама планине Кукавице(1442mnv) и обалама реке Вучјанке, десне притоке 
Ветернице, на месту где река Вучјанка прелази из планинско-брдског у равничарски ток, на 
надморској висини 260-790 mnv.

У самом средишту кањона смештена је једна од најстаријих 
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хидроцентрала на Балкану, изграђена 1903. године. Хидроцентрала је и данас у функцији, и од 
ње до Лесковца и данас води очувани далековод. Хидроцентрала је ушла у групу од 63 
најзначајнија објекта у свету важна за технолошки напредак.

Водно земљиште чини корито реке Вучјанке, поток Бачинац и Врбак, низ мањих потока и 
канала за прихват атмосферских вода и воденични јазови. Вучјанка дели насељено место Вучје 
на источни и западни део, регулисана је у централном делу насеља од моста испод хуманог 
гробља до моста на путу за Жабљане, у дужини од око 950 m, према Пројекту из 1956. год, који 
је у највећој мери реализован до 1966. год. Река Вучјанка  је водоток II реда и са потоком 
Бачинац чини десну притоку реке Ветернице, променљивог су водног режима и могу 
представљати незадрживу бујицу. Kорито потока Бачинац је регулисан од моста изнад пута за 
Накривањ до улива у реку Ветерницу, обухваћена планом у дужини од 425 m, према Пројекту 
из 1958. год, који је у највећој мери реализован до 1966. год. Остали делови корита реке 
Вучјанке и потока Бачинац кроз грађевинско подручје, су нерегулисана и неуређена, док је 
поток Врбак уређен као земљани канал преко кога је постављен већи број бетонских пропуста 
које користе физичка лица за пролаз са насељске саобраћајнице до својих парцела.

Име Вучје потиче од буке коју је брза Вучјанка стварала силазећи из планине у село.

На основу података из Плана за проглашење ерозивних подручја на територији општине 
Лесковац, који је септембра 2007. год. израдио институт за водопривреду " Јарослав Черни" АД 
Београд, на подручју ПГР-а имамо појаву средње и врло слабе ерозије.

У обухвату плана не постоје зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

Шумско земљиште заступљено је у југоисточном периферном делу насеља. Већи део 
земљишта у површини од је заузет хуманим гробљем које се неплански проширило изван своје 
катастарске парцеле.   
Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи - Овалан облик Лесковачке 
котлине

Средња температура ваздуха појединих годишњих доба показује да су прелази између 
годишњих доба јасно изражени. 

, мала надморска висина дна (до 300m), планине средње висине на ободу и бројни 
речни токови утицали су на формирање специфичне климе - мезотермални, умерено топли 
климат са израженим степеном континенталности.

Средња годишња температура је 11,4°C. На овако високу средњу годишњу температуру 
пресудан утицај имају високе летње и рано јесење температуре и благе зиме. Само јануар има 
негативну средњу месечну температуру (-0,5°C) а средња зимска је 1°C. Насупрот њима, 
најтоплији месец је јули са 22,4°C и август са 21,8°C а средња летња температура је чак 21,3°C. 
Пролеће је незнатно (за 0,2°C) топлије од јесени, што потврђује изражену термичку 
континенталност. Дакле, може се рећи да су зиме благе, а лета топла, чак жарка.
Најдуже трајање сијања Сунца је у летњим, а најкраће у јесењим и зимским месецима. 
Најосунчанији је јули са 340,4 часова што је 73,2% потенцијалног, а у периоду мај – септембар 
осунчавање је дуже од 50% потенцијалног. Просечно годишње осунчавање Лесковачке котлине 
је 2067 часова што чини 49,7% потенцијалног за ту географску ширину. Разлог овако умањеног 
годишњег осунчавања је увећана средња годишња облачност од 5,5. Облачност по годишњим 
добима је највећа зими, а најмања лети. 
Лесковачка котлина се одликује малом годишњом сумом падавина. Уз то, плувиометријски 
режим је такав да се велики део падавина излучи у топлијем делу године. Годишња количина 
падавина у Лесковачкој котлини је 598 mm. Што се тиче плувиометријског режима Лесковачке 
котлине може се рећи да се он налази између медитеранског и измењеног континенталног типа 
са наглашенијим континенталним компонентама.
Највећа влажност ваздуха је зими 80%, док је током лета 65,1%, односно мала влажност 
ваздуха, у пролеће се њена вредност креће 65,8%, а у јесен 78,7% тако да колебање 
погодишњим добима износи 15,1%.
Ваздушни притисак је најнижи у пролеће 991 mb, а највиши зими 994,9 mb, у јесен је 994,7 mb,
у лето 991,6 mb. Средња вредност за годишња доба износи 996 mb.
Лесковац има највећу честину тишина у котлини, а доминантни ветрови су из северног и 
јужног квадранта. Доминантни ветрови на Кукавици су из југозападног квадранта и често 
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доносе падавине. Просечно годишње највећа учесталост дана са јаким ветровима износи 8,8 
дана.
Лесковачка котлина као и насеље Вучје имају оптималне природне услове 

Сеизмолошке карактеристике - Очекивани максимални интензитет земљотреса, са
вероватноћом појаве 63%, је приказан на сеизмолошкој карти (1987) за повратни период од
500 година, а подручје општине Вучје се налази у зони 8° MCS скале. Очекивани
макросеизмички интензитети на површини терена су приказани за карактеристично тло, 
односно сва тла различитих геомеханичких својстава, која у смислу амплификације утицаја
земљотреса узрокују еквивалентан ефекат.

за управљање 
простором на постулатима одрживог развоја, који треба да обезбеди уравнотежен развој 
еколошког, економског, социјалног и културног подсистема и интергенерацијску правду, која 
подразумева могућност и будућих генерација да задовоље своје потребе.

Створене вредности
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Примарну саобраћајну мрежу насеља Вучја чине улице које се поклапају са правцима 
пружања државног пута и општинских путева кроз насеље. Кичму саобраћајне мреже насеља 
Вучја представља улица Косте Стаменковић, која се поклапа са правцем пружања државног
пута IIБ реда број 436 Стројковце-Вучје-Владичин Хан. Секундарна мрежа насеља се стихијски 
развијала изузимајући део насеља где је формирана зона вишепородичног и породичног
становања које се наслања на ову зону као и део око индустријске зоне. Техничке 
карактеристике на примарној саобраћајној мрежи једино задоваљавају прописане стандарде. На 
осталом делу секундарне мреже габарити улица су сужени. Велики број улица се слепо 
завршава, углавном без окретница. Тротоари су изграђени само у централном делу насеља, док 
се бициклисти крећу коловозом. Насеље нема аутобуску станицу, те се све активности везане за 
аутобуски превоз одвијају преко стајалишта. Уређених паркиралишта на подручју плана нема. 
Паркирање се одвија углавном у габариту улица или унутар парцела.
Преко водотокова изведени су мостови на општинским путевима и делимично насељским 
саобраћајницама чиме  је остварена повезаност саобраћајне мреже.
Комунална инфраструктура

Водоснабдевање – Снабдевање корисника водом за пиће на подручју Плана врши се из 
централног система водоснабдевања Лесковца, водосистем "Барје". 

Најзначајнији објекти водоснабдевања на овом подручју су резервоар воде за пиће 
запремине 3000 m3

Одвођење и третман отпадних вода – Постојећа канализациона мрежа је задовољавајућа и 
по капацитету и по квалитету и саставни је део градског система одвођења отпадних и 
атмосферских вода. 

, цевовод профила ПЕХД Ø315 mm, пут за Брзу и пут за Жабљане, те прстен 
профила ПЕХД Ø225 mm у ужем градском језгру. Секундарна водоводна мрежа на подручју 
Плана је делом у добром стању, осим мреже која није плански изграђена. 

Најзначајнији објекти одвођења отпадних и атмосферских вода  на подручју Плана су 
постројење за пречишћавање отпадних вода и примарни колектор профила КЦ-Т Ø300 mm.
Секундарна канализациона мрежа је добро развијена и покрива већи део насеља Вучје.
Енергетска инфраструктура

Електроенергетска инфраструктура - У планском обухвату налази се TC„Вучје“ 35/10 
kV/kV, 2x4MVA кија напаја целокупно конзумно подручје обухваћено Планом. Главни правац 
напајања остварује се преко ваздушног 35 kV далековода „Вучје-Јабланица“. Aлтернативни 
правац напајања далеководом из TC„Југ-Лесковац“ 35/10 kV/kV. Мрежа је изведена 
мешовито,надземно у делу преноса ван насељеног подручја, док је у изграђеном подручју 
(насељеном) изведена подземно електроенергетским кабловима средњенапонског нивоа.

Обновљиви извори енергије
У Вучју је присутна произвидња електричне енергије из обновљивих извора енергије. 

Производња електричне енергије врши се из реке Вучијанке и мини хидроцентрале која је 
смештена на њеном водотоку изван планског обухвата.

Топлификација- није развијен у виду централног система, већ је грајање присутних 
физичких структура индивидуалног карактера на чврст огрев и електричну енергију. 
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Гасификација – није присутна у границама планског обухвата.
Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај -На простору обухвата 

Плана изграђена је централизована телекомуникациона мрежа која се састоји од кабловске 
телефонске канализације, подземне дистрибутивне бакарне кабловске мреже, спољашњих 
извода на ПТТ стубовима, разводне мреже и оптичких каблова који су повезани на магистрални 
правац Лесковац - Врање. Преко бакарне приступне мреже корисницима су доступне 
широкопојасне услуге: брзи интернет, ИП ТВ и другe услуге. Подручје је покривено сигналом 
мобилне телефоније.

Комунални објекти
Пијаце –у функцији је зелена пијаца у оквиру насељског центра, формирана као ограђен 

комплекс са отвореним платом опремљен пијачним тезгама и пословним објектом. Остале 
пијаце нису присутне у планском обухвату.

Гробља –на подручју насеља хумано гробље се налази на три локације: старо гробље у 
кањону реке Вучјанке које се вишеструко неплански проширило изван сопствене катастарске 
парцеле, на шумско земљиште суседне катастарске парцеле ЈП „Србијашуме“; мало старо 
гробље јужно од пута за насеље Накривањ, које је задржано у оквиру сопствене катастарске 
парцеле; и ново гробље урбанизовано и опремљено капелом на посебној новоформираној 
парцели се локацијом на улазу у насељено место Вучје, источно у односу на државни пут, које 
поседује слободне капацитете. Остала гробља нису присутна у планском обухвату.

Управљање отпадом –комунални отпад се организовано сакупља, одвози и одлаже на 
санитарну депонију „Жељковац“. У великој мери присутне су и дивље депоније у кориту реке 
Вучјанке и осталих водотокова као и у близини гробаља и дуж приступних путева. 

Према просторној диференцијацији животне средине насељено место Вучје припада IV-
тој категорији као подручје веома квалитетне животне средине. Подручје планине Кукавице,
са комплексом квалитетних букових шума, простором од есенцијалног значаја за очување 
режима и квалитета вода (посебно кањона реке Вучјанке) и разноврсног биљног и животињског 
света, са повољним условима за рекреацију идентификовано је као просторна целина 
предложена за заштиту (према РПП општина Јужног поморавља) док ће просторни обухват, 
врста и категорија режим заштите заштићеног природног добра, као и режими заштите, биће 
дефинисани у случају израде Студије заштите од стране надлежне институције. Просторни град 
града Лесковца (Сл.гласник бр 12/11) је усвојио обавезу из Регионалног просторног плана 
општина Јужног Поморавља за шире подручје планине Кукавице, што се уочава на графичком 
прилогу. Део те површине је обухвату Плана генералне регулације, у његовом јужном рубном 
делу који обухвата подручје под шумом, викенд зону, породично становање, црквени комплекс, 
комплекс воденице. Тачне границе и прецизне површине биће одређене Студијом. До њене 
израде, односно до стицања статуса заштићеног природног добра установљава се режим 
коришћења простора и контроле активности према Закону о заштити природе. Студију заштите 
израђује завод, који о покренутој иницијативи и поступку израде студије обавештава локално 
становништво, власнике и кориснике подручја које је предмет студије и сарађује са њима. 
Поступак заштите природног подручја је покренут када завод достави студију заштите 
надлежном органу и Министарство обавести јавност о поступку покретања заштите природног 
подручја на интернет страници Министарства. Подручје за које је покренут поступак заштите 
сматра се заштићеним у складу са овим законом, а до доношења акта о проглашењу примењују 
се мере прописане у студији заштите - режим заштите III степена. Министарство обавештава 
јавност о поступку покретања заштите природног подручја на интернет страници 
Министарства. Према Решењу 03 бр.020-900/2 од 08.05.2017. год. издатом од стране Завода за 
заштиту природе плански обухват се не налази у границама заштићеног подручја за које се 
спроводе или су покренути поступци заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке 
мреже нити у поступку евидентираног природног добра.

Подручје Вучја представља претежно квалитетне и квалитетне животне средине:
− без прекорачења граничних вредности загађујућих материја у ваздуху,
− водени токови су II, чак и I класе квалитета, 
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− у околини су квалитетна шумска подручја, сеоска насеља, подручја под ливадама и 
пашњацима и пољопривредна подручја,

Квалитет ваздуха
Проблематика аерозагађења је актуелна као проблем који се испољава на различитим
нивоима организације система. Доминира у подручијима која су у директном контакту са
саобраћајним токовима. Поред тога, квалитет ваздуха је директно зависан од климатских
карактеристика и временских прилика. Да би се добили релевантни показатељи стања
аерозагађености на неком подручју, неопходан је континуални мониторинг (неколико
година) великог броја параметара који утичу на квалитет ваздуха. Обзиром да нема
успостављеног сталног мониторинга квалитета ваздуха, процена стања квалитета ваздуха
може се приказати на основу присутних емитената загађујућих материја, њиховог размештаја
и капацитета на подручју плана и ближе околине.

Потенцијални загађивачи ваздуха су свега друмски саобраћај и индивидуална ложишта у 
зимском периоду. Негативан утицај имају и спорадични случајеви спаљивања комуналног и 
биоразградивог опада.

Кичму саобраћајне мреже насеља Вучја представља улица Косте Стаменковић, која се 
поклапа са правцем пружања државног пута IIБ реда број 436 Стројковце-Вучје-Владичин Хан.
Остале примарне саобраћајнице су улице које повезују насеље са насељем Жабљане, Брза и 
Накривњ. Секундарна мрежа насеља се стихијски развијала изузимајући део насеља где је 
формирана зона вишепородичног и породичног стано вања које се наслања на о ву зо ну као и 
део око индустријске зоне. Општинске путеве карактерише лоше стање коловозног застора, што 
за собом повлачи повећану емисију загађујућих материја из мотора са унутрашњим 
сагоревањем, емисују услед хабања пнемунатика и емисију прашине. На подручју Плана нема 
изграђеног централизованог система снабдевања топлотном енергијом, већ се потреба за 
топлотном енергијом остварује индивидуалним ложиштима који представљају тачкасте изворе 
загађења ваздуха.

Квалитет вода
Планинска река Вучјанка извире на планини Кукавици на 1100 mnv и провлачи се кроз теснаце 
и брзаке. Река Вучјанка je 

Изузетно, на појединим местима као главни облици загађивања издвајају се: комуналне отпадне 
воде, услед непостојања канализацоионог система и неадекватних септичких јама; атмосферске 
отпадне воде услед непостојања атмосферске канализације се без пречишћавање упуштају у 
водотоке. У циљу заштите површинских, неопходна је изградња система за предтретмане у 
оквиру производних погона и изградња централног постројења за пречишћавање отпадних 
вода. не постоје зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

регулисана у централном делу насеља од моста испод хуманог 
гробља до моста на путу за Жабљане. Водно земљиште је заступљено и кроз велики број канала 
које чине мањи потоци, отворени канали за прихват атмосферских вода и воденични јазови. То 
су токови II, па чак и I класе квалитета.

Квалитет земљишта
Загађивање земљишта на овом простору потиче и саобраћаја, атмосферских и санитарних
отпадних вода због недовољних капацитета канализационе мреже, дивљих депонија,
неадекватног одлагања амбалаже и осталог отпада и др.
Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој мери. Деградацији земљишта доприносе и
саобраћајна фреквенција дуж путних праваца, услед таложења честица олова које се
продукују путем издувних гасова моторних возила и заслањивања земљишта (као
последица посипања соли натријум-хлорида ради одржавања путева током зимске сезоне).

Бука
Бука по правилу представља комунални проблем, тако да се повишени ниво буке може јавити 
услед непридржавања законских прописа, као и због њиховог непримењивања. Убрзани развој 
технике довели су до наглог повећања потенцијалних извора буке у индустрији и привреди. 
Бука има многоструке негативне утцаје, а посебан проблем је негаативан утицај буке на 
здравље становништва. Главна карактеристика саобраћајне буке је неуједначеност, а нагли
скокови у јачини буке (импулсна бука) веома штетно делују на човека. Врста застора
коловоза и заштитни зелени појасеви и дрвореди, значајно утичу на ублажавање
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интензитета буке. У протеклом периоду, није било организованог и систематизованог мерења 
буке.

Природна добра и предели –плански обухват не налази се унутар заштићеног подручја за које 
је спроведен или спроведен поступак заштите, у Плану нема заштићених природних добара, ни
природна добра предложена за заштиту, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, 
нити у простору евидентираног природног добра
Преглед непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту на 
подручју обухваћеном одлуком о изради Плана генералне регулације за насељено место 
Вучје - За подручје обухваћено Планом генералне регулације насељеног места Вучје, Завод за 
заштиту споменика културе Ниш издао је Акт бр.461/2 од 08.05.2017.год., о условима чувања, 
одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају 
предходну заштиту од значаја за предметни план чији обухват садржи богато градитељско 
наслеђе. У Вучју се налази више објеката са споменичким својствима и неколико археолошких 
налазишта. Споменици културе:.Објекти грађенске архитектуре: Вила Теокаревића 
(тзв.“Велика вила“), Мала вила „Теокаревића“, објекти народног градитељства: Воденице са 
јазовима, дуж тока реке Вучјанке, сакрални објекти: Црква Рођења Светог Јована Крститеља са 
звоником, споменици из НОР-а. Археолошки локалитети: „Селиште“ и „Вучје-Зидине“ 
Зидине. Индустријски објекти: Текстилна индустрија Вучје.

Утицај инфраструктурне мреже и објеката на животну средину 
Електроенергетска мрежа - Електромагнетно зрачење
Електромагнетно загађење које се јавља код уређаја који производе електромагнетно зрачење. 
Мобилни телефони, каблови високог напона, репетитори и антене само су неки од извора
електромагнетног зрачења.
Електросмог настаје око свих потрошача електричне енергије када су под напоном.
Електромагнетна поља настају на свим местима где тече електрична струја, другим речима око 
сваког електричног уређаја кад се напаја струјом. То су електрични водови, телевизијски 
пријемници, компјутери, микроталасне пећнице, неонске цеви, усисивачи, радио-будилници и 
бројни други електрични уређаји.Са гледишта животне средине примарна заштита од утицаја 
далековода који се могу јавити као последица изградње (привремено) и експлоатације (трајно) 
се обезбеђује избором трасе ван насеља, заштићених објеката и простора са природним и 
културним добрима, а допунска успостављањем заштитног и извођачког појаса, на појединим
деоницама планским условљавањем појачане електричне и механичке сигурности и/или
минимално дозвољених сигурносних висина и удаљености инсталације далековода.
Телекомуникациона мрежа- Код изградња објеката телекомуникационе мреже долази до 
промена у животној средини које су ограничене на непосредну околину локације на којој се 
изводе радови и привременог су карактера.
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2.2. ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ
У ПЛАНУ

У Нацрту Плана генералне регулације идентификовани су кључни проблеми заштите животне 
средине на основу увида у стање и података добијених са терена.
На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне средине у
складу са праксом процене утицаја урбанистичких планова на животну средину и то по
следећим областима: (1) заштита ваздуха; (2) заштита и коришћење вода; (3) заштита 
земљишта; (4) управљање отпадом (5) заштита од удеса; (6) мониторинг и остале активности
на заштити животне средине.
На основу процене стања животне средине на подручју Плана кључни проблеми заштите
животне средине су следећи:
- загађеност ваздуха, посебно у зимским месецима услед емисије загађујућих честица, 
нарочито чађи, као последица сгоревања чврстих горива у атмосферу и око радних 
(индустријских зона);
- нерегулисано корито Вучјанке и притока који могу представљати бујицу, појава средње и 
слабе ерозије,
- слаб проток воде у летњим месецима због нерегулисаног водотока;
- појава средње и врло слабе ерозије.
- одвођење и пречишћавање санитарних отпадних вода;
- загађеност земљишта због саобраћаја (неадекватни застори на колском прилазима и 
интензиван саобраћај на државним путевима);
- егзистирање септичких јама на планском подручју;
- санитарна угроженост планског подручја;
- постојање нехигијенских дивљих депонија; 
- електромагнетно загађење у зони далековода;
- неразвијен мониторинг животне средине и недовољно инвестирање у заштиту животне
средине.

Карактеристично је да су делови подручја изложени већем еколошком оптерећењу.
Значајнији утицаји на животну средину могу се очекивати:
- на локацијама постојећих и планираних радних зона;
- дуж државних путева који пролазе кроз ово подручје;
- у појасу водотока Вучјанке и притока;
- на „дивљим” депонијама и непланским сметлиштима;
- у зонама са интензивном пољопривредном производњом (приказано као неизрађено 
земљиште у обухвату Плана).
Постојеће и планирaне радне зоне на подручју Плана представљају изворе потенцијано 
негатинивних утицаја по животну средину. Саобраћајне активности дуж главних праваца могу 
довести до појаве значајних негативних утицаја у животној средини, утицај на квалитет ваздуха, 
вода и земљишта. Такође, удесне ситуације и изненадне неочекиване појаве у случају 
транспорта опасних и штетних материја, представљају потенцијалну опасност по стање 
чинилаца животне средине и здравља становништва. Главни узроци загађења водотокова на 
овом подручју су комуналне и технолошке отпадне воде. Квалитет воде у водотоцима на овом 
подручју нарушава се услед испуштања отпадних вода без предходног пречишћавања. за 
одвођење санитарних отпадних вода користе се септичке јаме, које често не испуњавају ни 
основне стандарде, што доводи до инфилтрирања фекалних вода у тло, чиме се загађују 
земљиште и подземне воде.
За било какве активности у шуми и на шумском земљишту којим газдује ЈП ''Србијашуме'' 
потребно је прибавити њихову сагласност.
На локацијама за одлагање комуналног отпада, „дивљим” депонијама и непланским 
сметлиштима постоји опасност од потенцијално негативних утицаја на стање животне средине. 
Утицаје на површинске, подземне воде и земљиште могу изазвати процедне воде са депоније, 
док се загађење земљишта може јавити и услед разношења смећа ветром. Интензивна 
пољопрвиредна производња представља потенцијалну опасност по чиниоце животне средине, 
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пре свега квлаитета површинских и подземних вода, као и квалитета земљишта, услед 
неправилног коришћења биохемијских средстава у процесу производње.

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР
ИНДИКАТОРА
Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите
животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених
података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу
заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се
избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

3.1 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и
стратегијама за потребе израде овог Извештаја дефинисани су општи циљеви стратешке
процене:
- очување постојећих вредности простора, што ће се постићи контролисаном изградњом и
поштовањем правила уређења и изградње објеката;
- рационално коришћење природних ресурса и енергије (смањење потрошње воде у
домаћинствима, смањење губитака воде у дистрибутивној мрежи, развијање система
даљинског грејања, повећање енергетске ефикасности);
- имплементација стратешких опредељења дефинисаних Стратегијом управљања отпадом;
- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада и развијање система 
рециклаже од отпада насталог као последица развоја привредних делатности; 
- изградња постројења за третман отпадних вода и заштита и унапређење квалитета вода;
- очување, уређење и заштита система зелених површина на планском подручју;
- предупредити емисије штетних материја у ваздух и смањити емисију буке из
саобраћаја;
- спречити инцидентна неконтролисана испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и
земљиште;
- Доношење Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину; 
- повећати обим инвестиција за заштиту животне средине и развој система мониторинга
животне средине; и
- побољшати информисање и обуку становништва за заштиту животне средине и
обезбедити учешће јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет животне
средине.
Посебни циљеви заштите животне средине планског подручја произлазе из анализе стања
животне средине и значајних питања, проблема, ограничења и потенцијала планског
подручја, као и приоритета за решавање еколошких проблема, а у складу су са општим
циљевима и начелима заштите животне средине.
Еколошки одговорно коришћење простора, који обухвата План генералне регулације,
представља значајан потенцијал за одрживи развој овог подручја. При томе се, у просторној
организацији треба ослањати на следеће посебне циљеве заштите животне средине:
- eфикасна заштита елемената животне средине (ваздуха, воде и земљишта) од загађивања;
− обезбеђење безбедности становништва; 
− смањење изложености становништва загађеном ваздуху; 
− смањење изложености становништва повишеним нивоима буке; 
− смањење контаминације земљишта; 
− очување и рационално коришћење земљишта; 
− ублажавање негативан утицај планираних активности на деградацију предела; 
− унапређење услова који утичу на побољшање здравља становништва; 
− унапређење прикупљања, третмана и депоновања отпада; 
− постављање одговарајућег броја контејнера ради адекватног складиштења и могућности
даљег третирања комуналног отпада;
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− уређење корита Вучјанке;
− формирање заштитног појаса зеленила;
− унапређење прикупљања и третмана отпадних вода; 
− веће коришћење обновљивих енергетских ресурса; 
− унапређење социо-економских услова живота; 
− унапређење мониторинг система (ваздух, воде, земљиште, живи свет)
− обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја; 
− изградња канализационог система и одвођење санитарних отпадних вода на санитарно 
прописан начин у фекални колектор и даље ка планираном ППОВ у близини планског 
подручја.
− заштита ширег подручја од могућих акцидентних ситуација.

3.2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА
На основу дефинисаних општих и посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора 
који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. Индикатори 
представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење 
стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење промена 
током одређеног временског периода, а неопходни су као улазни подаци за сваку врсту 
планирања. Индикатори стања животне средине представљају веома битан сегмент у оквиру 
израде еколошких студија и планских докумената. Показатељи су веома прикладни за мерење и 
оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини као и за 
утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати.
Код нас нису разрађени системи показатеља животне средине примерени потребама 
урбанистичког планирања, као ни методологија њиховог коришћења при изради и спровођењу 
планова. У области урбанистичког планирања није идентификован специфичан систем 
еколошких показатеља, већ се поједини просторно еколошки показатељи могу наћи у оквиру 
система показатеља друге намене.
Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивиома планирања као и инструмент за 
поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева: јединствене показатеље, 
јединице мерења, метод мерења, период праћења, начин обраде и приказивање резултата. 
Методолошки стандардизовање процедура, као и прикупљање и достављање неопходних 
података од овлашћених организација је суштински предуслов за унапређење употребе 
индикатора у планирању и заштити простора.
Имајући у виду наведене чињенице, ниво планског документа, просторни обухват плана, као и 
стање животне средине на подручју Плана, кроз израду Извештаја дат је избор основних 
индикатора који се односе на квалитет ваздуха, воде, земљишта и нивоа буке. Уједно, ово су 
дефинисани и законски регулисани критеријуми на основу којих је могуће утврдити да ли и у 
којој мери одређене активности на конкретном простору имају негативан утицај на чиниоце 
животне средине.
Табела бр.5 : Избор индикатора
Ред.
бр Циљеви СПУ Индикатори

1 Смањење емисије полутаната и смањење
емисије угљеникових оксида

Емисије честица SО2 , NО2, CO2

2 Смањити степен изложености становништва
загађеном ваздуху

Број дана када је прекорачена гранична вредност

имисије (ГВИ)3 за чађ, SО2 и NО2

3 Унапређења квалитета површинских и 
подземних вода 

Кисеонички параметри (Петодневна биолошка  
потрошња  кисеоника БПК5  и хемијска потрошња 
кисеоника), Годишња количина исцрпене подземне и 
површинске воде, апсолутно и као део од укупне 
обновљиве количине воде, Потрошња воде по 
целинама

4 Уређење корита Вучјанке Дужина у метрима уређеног корита
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5 Смањење загађивања земљишта
Промена намене земљишта, деградирано 
земљиште, број неусловних депонија и процењена
количина отпада

6 Формирање зелених заштитних појасева Број дана са прекорачењем граничних вредности
нивоа буке и квалитета ваздуха

7 Санирање и рекултивација постојећих
депонија отпада

Број санираних и рекултивисаних депонија, 
количина индустријског и комуналног отпада 

8 Смањење изложености становништва
повишеном нивоу буке

Број стамбених објеката угрожених прекомерном
буком изнад прописаних граничних вредности у dB
(A)

9 Обезбедити безбедност становништва Планиране намене 

10 Обезбедити инфраструктурно опремање 
планског подручја Број прикључених објеката на инфраструктуру 

11
Унапређење енергетске ефикасности и 
повећање коришћења обновљивих извора 
енергије

Емисија СО2, % смањења потрошње енергената

12
Очување биодиверзитет и унапређење
ефикасности заштите на принципима
одрживости

Број и значај биљних и животињских врста,
очување предеоних карактеристика подручја

13 Унапредити мониторинг систем Број мерних тачака у системима мониторинга 

14 Унапредити систем информисања и едукације 
становништва по питањима животне средине 

Број информација о животној средини у средствима 
информисања 

3 ГВИ – граничне вредности имисије за наведене загађујуће материје у складу са Правилником о
граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и
евиденцији података (“Службени гласник РС“, бр. 54/92, 30/99)

4. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

Процена могућих утицаја плана и програма на животну средину, према Закону, садржи
следеће елементе:
1. приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта заштите
животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно
увећање позитивних утицаја на животну средину;
2. поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
3. приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера за
спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну
средину;
4. начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине укључујући
податке о: ваздуху, води, земљишти, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и
вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним
природним добрима; становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-
историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим
створеним вредностима;
5. начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа,
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост,
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја.

4.1 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА
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Закон не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени
утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:

1. Варијанта да се план не усвоји, и
2. Варијанта да се план усвоји и спроведе.

Пожељно је да се са стратешком проценом почне у најранијим фазама израде плана, при
чему треба разматрати сва рационална решења по секторима плана. Варијантна решења
Плана 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, са циљевима и варијантним решењима плана. За планове дужег
временског хоризонта и са већом неизвесношћу реализације, метод израде сценарија модела
развоја омогућује процену позитивних и негативних ефеката варијантних решења плана.

Реализацијом Плана генералне регулације, тј. усвајањем и спровођењем предложених
планских решења ће се постићи више позитивних утицаја, и то:

- заустављање даље деградације животне средине (ваздух, вода, земљиште и др.)
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења ресурса;
- постизање рационалне организације, уређења и заштите простора.
- обезбеђивање квалитетне животне средине - заштита вода уз примену интегралног
приступа у управљању и коришћењу водних ресурса, потпуна заштита квалитета подземних
вода, заштита земљишта уз интегрални однос у планирању и управљању земљишним
ресурсима, заштита и очување квалитета ваздуха.
- предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање система контроле свих
облика загађивања;
- реконструкцијом и рехабилитацијом саобраћајница повећава се квалитет простора и
услови живота;
- успостављање система прикупљања, транспорта, третмана и депоновања отпада у складу
са Националном стратегијом управљања отпадом и Локалним планом управљања отпадом; и
- постепено решавање постојећих проблема загађивања земљишта, подземних вода и
ваздуха који су последица неадекватног депоновања.

Усвајањем и спровођењем предложених планских решења може проузроковати одређени број
негативних утицаја на стање животне средине, као што су:

- развој саобраћајне инфраструктуре може довести до мањег повећања емисије и загађивања
ваздуха и повећања нивоа буке;
- изградња стамбених и објеката јавне намене довешће до заузимања нових површина
земљишта;
- нови број стамбених објеката доприноси и повећаном нивоу ризика од акцидената и
осталих техничко-технолошких несрећа у животној средини; и
- непоштовање прописаних мера заштите животне средине проузроковало би деградацију
основних медијума животне средине.

Са друге стране, неусвајање предложених планских решења може проузроковати више
негативних утицаја на квалитет постојећег стања животне средине на предметном подручју, и
то:
- могућност загађења подземних вода услед неизграђености канализационе инфраструктуре;
- одлагање чврстог комуналног отпада које није у складу са еколошким принципима и



Страна 1901 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

111

могућност формирања спонтано насталих нехигијенских сметлишта у непосредној близини
речних токова;
- даље одржавање септичких јама домаћинстава, чиме се индиректно угрожава квалитет
подземних вода;
- загађивање ваздуха из система за грејање и индивидуалних ложишта
- нерационална потрошња горива и слаба енергетска ефикасност.;нехигијенско депоновање
отпада што се манифестује великим еколошким проблемима по питању загађивања
земљишта, подземних и површинских вода и ваздуха.

4.2 РАЗЛОЗИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА

На основу одредби члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја (''Сл. Гласник РС бр. 
135/04 и 88/10'') пореде се варијантна решења и даје приказ разлога за избор
најповољнијег решења. Поређена су варијантна решења према циљевима стратешке
процене.
Варијантно решење 1   које се односи на неусвајање, а самим тим и неспровођење Плана
генералне регулације очигледно је неповољније са свих аспекта области које је третирао
План:
Варијантним решењем 2 које се односи на усвајање и спровођење плана предвиђа развој 
планског подручја уз примену мера заштите животне средине. Планирано је решавање 
третмана отпада и отпадних вода, заштита природних вредности и oсновних медијума 
животне средине. Планом генералне регулације је предвиђен развој мониторинг система и
инвестирање у унапређење система заштите животне средине.

У варијанти да се ПДР не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се
очекивати бројни негативни ефекти на планском подручју и ниједан позитиван ефекат у
односу на циљеве стратешке процене утицаја.

У варијанти да се ПДР имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти који
отклањају већину негативних тенденција у развоју планског подручја ако се план не би
имплементирао. У овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у
одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена уређења планског подручја. То су
следећи ефекти:
• конверзија земљишта услед изградње нових стамбених објеката;
• у појасевима непосредно уз саобраћајнице могуће је повремено прекорачење
граничних вредности загађености ваздуха услед појачане фреквенције саобраћаја;
• могућност повећања концентрације загађујућих материја у атмосфери под
претпоставком задржавања постојећег начина загревања стамбених објеката на подручју;
• повећање степена ризика од настанка акцидената и техничко-технолошких ризика
услед активности у планираним стамбеним и јавним објектима; и
• у случају несавесног одлагања отпадних материја из стамбених објеката претпоставка
је да може доћи до појаве нових непланских сметлишта комуналног отпада.

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана
знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.

4.3 ЕВАЛУАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧАЈА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ
РЕШЕЊА

У оквиру стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних
размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину, који су дати у
следећој табели. Евалуација утицаја вршена је са циљем да се утврди значај утицаја, према
критеријумима из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У
обзир су узете следеће карактеристике утицаја:
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1. Врста утицаја
2. Вероватноћа да се утицај појави
3. Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту

Плана: краткорочни утицаји; средњорочни утицаји; дугорочни утицаји (период после
временског хоризонта Плана)

4. Учесталост утицаја
5. Просторна димензија утицаја.
Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Плана, како је приказано у

следећој табели.

Значај утицаја процењен је у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне
размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења,
према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на
негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој табели. Овај
систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне
категорије преко збирних индикатора.

Табела бр. 6: Критеријуми за оцењивање величине утицаја
Величина утицаја Ознака О п и с
Критичан - 3 Јак негативан утицај
Већи - 2 Већи негативан утицај
Мањи - 1 Мањи негативни утицај
Нема утицаја или нејасан утицај 0 Нема утицаја, нема података или нијепримењиво
Позитиван 1 + Мањи позитивни утицај
Повољан 2 + Већи позитиван утицај
Врло повољан 3 + Јак позитиван утицај

Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину је
сагледавање могућих негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и
прописивање одговарајућих мера за њихово смањење. Да би се постављени циљ остварио,
потребно је сагледати Планом предвиђене активности и мере за смањење потенцијално
негативних утицаја.

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво Плана генералне регулације може се
само бавити генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја планираних
решења у плану на животну средину, а не појединачним објектима и активностима које се
планирају. Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на
животну средину, разматраће се у оквиру процена утицаја појединачних објеката на животну
средину за објекте за које надлежни орган утврди потребу израде овог документа неопходног
за добијање одобрења за изградњу.

У стратешкој процени, акценат је стављен на анализу свих планских решења и
препознавање оних која ће у одређеној мери угрозити квалитет елемената животне
средине у фази реализације плана, затим у изради планова детаљне регулације или, пак,
урбанистичких пројеката за појединачне објекте. У том контексту, у Извештају се
анализирају могући утицаји планираних активности на чиниоце животне средине – ваздух,
воду и земљиште и дефинишу се планске мере заштите које ће потенцијална загађења
довести на ниво прихватљивости, односно у границе које су дефинисане законском
регулативом (граничне вредности емисије и имисије загађујућих материја у ваздуху,
максимално дозвољене концентрације загађујућих материја у водама и земљишту,
дозвољени ниво буке и др).

Концепција организације и уређивања простора у обухвату Плана генералне регулације
заснована је на развојним потенцијалима и ограничењима простора, у оквиру којих су
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предложена планска решења, настала као последица тражења одговора на текућа питања и
проблеме просторног развоја овог подручја.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ Процена могућег утицаја

Значајан Мали Нема
Активности и приоритетни развојни програми у ЈАВНИМ ФУНКЦИЈАМА
/образовање, здравство, управа, социјална заштита/
Објекти образовања /основног и средњег се задржавају на 
постојећој локацији као јединствен образовни комплекс 

          
      

     
    

   

0

Објекат здравствене заштите - задржава са на постојећој 
локацији као јединствен комплекс примарне здравствене 

       
   

0

Социјална заштита -унапређење положаја старих планира 
се реализовати на свим просторима на којима је њихова 
функција компатибилна претежним планираним наменама 
( ј  б

0

Објекат културе се задржава са на постојећој локацији која 
се интегрише у простор планираног насељског трга. 

      
       

0

Објекат администрације/управе - задржавају са на 
постојећим локацијама 

0

Активности и приоритетни развојни програми у САОБРАЋАЈУ

Планирана реконструкција и изградња саобраћајница ради
квалитетнијег повезивања делова насеља +1

Активности и развојни програми у ИНФРАСТРУКТУРИ
Уређење постојећих затечених гробаља, без могућности 
ширења формирањем обода од тампона зеленила +2

Проширење градског гробља са изградњом пратећих 
садржаја у функцији гробља и реализацијом заштитног 
зеленог појаса и озелењавање

-1

Планирана изградња водоводне мреже +2
Планирана изградња комуналне канализације +2
Регулација корита реке Вучјанке +2

Планиранa изградња далековода 35 kV 0

Планирана изградња ТТ мреже 0

Организовано сакупљања отпада +1

Активности и развојни програми у ПЕЈЗАЖНОМ УРЕЂЕЊУ
Предвиђено уређење зелене површине јавне намене +2
Формирање зеленог заштитног појаса и повезивање са 
системом зелених површина +2

Активности и развојни програми кроз СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
задржавање и унапређивање спортско-рекреативних 
комплекса на све три постојеће локације (базен, 
кошаркашки терен, фудбалски терен)

+1

Активности и развојни програми у СТАМБЕНОЈ ИЗГРАДЊИ

унапређење свих присутних облика становања (доградња, 
погушћавање, рекостукције и др)

0

Активности и развојни програми у ПРИВРЕЂИВАЊУ
Задржавање и реактивирање постојећих комплекса у 
оквиру радне зоне увођењем савремених технологији

-1

Планирана изградња објеката малих и средњих предузећа, 
објеката индустријске производње складишта, сервиси, 
услужне и комерцијалне делатности и мешовито 

+2
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Планирани индустријски и/или технолошки процес који ће 
се одвијати 

+2

унапређење свих присутних облика пословања заступљених у 
највећој мери у зони центра и туристичкој зони у виду 
комерцијалних делатности, услуге, центри

+

Табела 8. Процена величине утицаја планских решења на животну средину

Рбр. Циљеви СПУ

1 Смањење емисије полутаната и смањење емисије угљеникових оксида

2 Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху

3 Унапређења квалитета површинских и подземних вода 

4 Уређење корита Вучјанке

5 Смањење загађивања земљишта

6 Формирање зелених заштитних појасева

7 Санирање и рекултивација постојећих депонија отпада
8 Смањење изложености становништва повишеном нивоу буке
9 Обезбедити безбедност становништва 
10 Обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја 

11 Унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења обновљивих извора енергије

12
Очување биодиверзитет и унапређење ефикасности заштите на принципима
одрживости

13
Унапредити мониторинг систем и унапредити систем информисања и едукације 
становништва по питањима животне средине

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ Циљеви СПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Активности и приоритетни развојни
програми у ЈАВНИМ ФУНКЦИЈАМА

0 0 0 0 -1 0 +1 0 0 +1 +2 0 +2

Активности и приоритетни развојни
програми у САОБРАЋАЈУ

-1 -1 +1 0 0 0 +1 -1 +1 +3 +1 -1 0

Активности и развојни програми у
ИНФРАСТРУКТУРИ

+1 0 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 +3 +3 -1 0

Активности и развојни програми у
ПЕЈЗАЖНОМ УРЕЂЕЊУ

+3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +2 0 0 0 0 0

Активности и развојни програми кроз 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

+1 +1 +1 +2 +1 +1 0 -1 0 +1 +1 -1 +1

Активности и развојни програми у
СТАМБЕНОЈ ИЗГРАДЊИ

0 0 0 -1 -1 +1 -1 0 +3 +1 0 0 0

Активности и развојни програми у
ПРИВРЕЂИВАЊУ

0 0 0 -1 -1 +1 -1 0 +3 +1 0 0 0

* - критеријуми према табели  6.

Вишекритеријумском анализом утицаја планских решења на животну средину констатовано
је да имплементацијом највећег броја планских решења долази до побољшања основних
карактеристика стања животне средине (првенствено услед реализације инфраструктурних
система и уређења корита водотокова). Поједина планска решења (планирана изградња
стамбених објеката и инфраструктурних система) могу у одређеној мери проузроковати
деградацију просторних вредности подручја, али само привременог карактера (у току фазе
иградње) уз обавезу да се приликом привођења простора предвиђеној намени строго
примењују мере и правила заштите простора ради очувања у што већој мери природних и
створених вредности на предметном подручју. У случајевима где је процењено да може доћи
до негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће мере заштите.
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4.4. КУМУЛАТИВНИ И СИНЕРГИЈСКИ УТИЦАЈИ

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. Примера ради, 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.
Позитивни кумулативни и синергијски ефекти планских решења очекују се превасходно у
погледу побољшања квалитета површинских и подземних вода, као и у погледу ефикасног
третмана комуналног отпада. Инвестирање у изградњу инфраструктурних система
(водоводна, канализациона мрежа и појединачни централни системи грејања) допринеће
укупном побољшању заштите животне средине, и уопштено, здравља становништва. Са друге
стране, мањи негативни кумулативни ефекти који се могу очекивати реализацијом планских
решења односе на могућност несавесног угрожавања природних вредности подручја услед
изградње нових саобраћајних праваца (загађење природних вредности и квалитета основних
елемената животне средине) и планираних стамбених објеката (повећана количина
комуналног отпада, могуће повећање концентрације загађујућих материја у води, ваздуху и
земљишту, потенцијална опасност од настанка удеса и акцидентних ситуација, итд.).

5. ОПИС МЕРА ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Заштита животне средине на подручју Плана заснива се на концепту одрживог развоја,
усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и
створених вредности, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне
средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите животне
средине у све планове, односно активности и садржаје.

Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину. Мере заштите животне средине
прописане овим Извештајем саставни су део планске документације и обавезујућег су
карактера приликом спровођења планских решења.

Услови и мере заштите ваздуха
С обзиром да се у планском подручју налазе индустријски и стамбени објекти који могу
допринети нарушавању основних вредности квалитета ваздуха, побољшање његовог
квалитета оствариће се спровођењем следећих мера, а у складу са Законом о заштити
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09):
• успостављањем, на нивоу града периодичне контроле мерења, тј. мониторинга
(једном у току године) основних загађујућих материја, према одредбама Правилника о
граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање
мерних места и евиденцији података („Сл. гласник РС“, бр. 54/92, 30/99 и 19/2006);
• приликом грађевинских радова на изградњи објеката током летњих месеци посебну
пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског отпада местимичним
заливањем површина на којима је депонован грађевински шут и остали отпад;
• стимулисање домаћинстава који користе чврста горива за загревање домаћинстава ка
коришћењу обновљивих извора енергије (соларна енергија и биомаса) чиме се
побољшава енегетска ефикасност објеката и смањује емисија загађујућих честица у
атмосферу;
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• у случају изградње индивидуалних локалних котларница за загревање објеката
планирати:

o адекватан избор котла, којим се обезбеђују оптимални услови сагоревања;
o довољну висину димњака, прорачунату на основу потрошње енергената,

метеоролошких услова и граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања);
o адекватан избор резервоара за одабрани енергент за потребе грејања (предност

дати гасу), припадајућу мернорегулациону и сигурносну опрему, у складу са прописима
којима се уређује изградња ове врсте објеката, а у циљу смањења опасности од загађења
животне средине, односно смањења ризика од удеса.

Услови и мере заштите вода
• Формирање грађевинске парцеле за регулацију водног земљишта реке Ветернице, потока 
Бачинац и Врбак и осталих канала, у складу са Ивестиционо техничком документацијом –
Главним пројектом за уређење бујичног тока и слива Вучјанске реке, слив Ветернице, СО 
Лесковац, Реонска секција за заштиту земљишта од ерозије и уређење бујица-Ниш, 1966.год. и
Главног пројекта –допуна пројекта за регулацију Вучјанке десне притоке Ветернице, ВО“Јужна 
Морава“, ООУР „Ерозија“, Ниш, септембар 1977.год.
• Изградња регулације водотока где је корито реке Вучјанке димензионисано на меродавне 
протицаје Q1%=119m3/s (стогодишња велика вода).
• Изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања на регулисаним водотоцима.
• Потребно је да се у водном земљишту површинских токова омогући слободно отицање 
бујичних вода и спречи изливање фекалних и загађених вода и др.
• Адекватно реши захват воде и простора за воденични јаз, тако да се неугрози проток 
водотока из кога се захвата вода. 
• обезбедити несметани отицај површинских вода
• обезбедити потпун и контролисан прихват замуљених атмосферских вода са саобраћајних
површина, њихов третман и контролисано одвођење у канализациони систем;
• 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.);
• изградњу саобраћајних површина вршити са водонепропусним материјалима отпорним на
нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима ће се спречити одливање воде са
саобраћајаних површина на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време
падавина;
• опремање планског подручја  канализационом инфраструктуром, ради адекватног третмана 
санитарних отпадних вода и повезивања на градски систем за одвођење и третман отпадних 
вода; отпадне воде усмерити колекторима ка локацији планираног централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода;
• строга забрана одлагања чврстог и осталог отпада у корита речних токова.

Услови и мере заштите земљишта
Заштита грађевинског и осталог земљишта ће се постићи спровођењем следећих мера:
• строгом забраном процеса градње објеката на површинама које нису планиране за
изградњу;
• чишћењем површина које су угрожене комуналним отпадом, посебно уз корито реке
Вучјанке;
• изградњом недостајуће канализације на предметном простору смањиће се опасност од
потенцијалног загађивања тла и подземних вода;
• до прикључења појединих домаћинства на канализациони систем, имају обавезу изградње
непропусних, санитарно одрживих септичких јама;
• забраном одлагања грађевинског и осталог чврстог отпада на за то непредвиђеним
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површинама и локацијама;
• ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним
средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах 
прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине.
• контрола пољопривредне производње која се одвија у обухвату Плана до реализације планом 
предвиђених намена, у погледу коришћења пестицида и вештачких ђубрива.

Услови и мере заштите од буке
Емитовање буке из постојећих и планираних објеката не сме прекорачити законске норме
дефинисане „Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини“ („Сл. гласник
РС“, бр. 75/10). Такође, правилима уређења овог Плана дефинисана је заузетост сваке 
парцеле под зеленим површинама, што такође доприноси смањивању евентуално негативних
утицаја повишеног нивоа буке у животној средини. Правилима грађења прописана је и
удаљеност стамбених објеката од регулационе линије саобраћајница, чиме се минимизира
потенцијална угроженост локалног становништва од буке коју продукује саобраћајна
активност на планском подручју.

Услови за одлагање и третман отпада
За сакупљање отпадака на предметном подручју препоручује се постављање судова –
контејнера, запремине 1,1 m³. Локације нових судова за смеће утврдити на основу санитарно-
хигијенских прописа и заштитити их од атмосферских падавина и ветра, тако што ће бити
смештени у нишама. На слободним зеленим површинама за сакупљање отпадака предвидети
корпе. Приступ судовима за смеће мора бити неометан. У случају генерисања опасних и
штетних отпадних материја, забрањује се да се одлажу у посуде и контејнере за одлагање
комуналног и осталог инертног отпада. Грађевински отпад који може да настане приликом
реализације нових објеката, обавезно прикупити, разврстати и класирати по карактеру и
пореклу, док га надлежно Јавно комунално предузећа не преузме.

Урбанистичке мере заштите природе
Плански обухват се не налази у границама заштићеног подручја за које се спроводе или су 
покренути поступци заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у 
поступку евидентираног природног добра.  
У планско решење у целокупном планском обухвату примењени су услови заштите природе 
према Решењу 03 бр.020-900/2 од 08.05.2017. год. издатом од стране Завода за заштиту природе 
у погледу: 
- планираних намена површина које су усклађене са наменама одређеним планом вишег реда,
- приликом планирања намена површина извршено је зонирање функционално различитих 
намена, уз одређивање неопходних заштитних растојања између њих, са груписањем 
компатибилних садржаја и активности на грађевинском земљишту уз минималну неопходну 
пренаме пољопривредног у грађевинско земљиште ради формирања компактне грађевинске 
зоне,
- прописивања урбанистичких параметара за изгрању објеката и инфраструктуре на основу 
услова надлежних институција и јавних предузећа,
- уређења зелених површина насеља и њиховог интегрисања у систем зеленила непосредног 
окружења,
- мера изолације гробља у санитарно-хигијенском, визуелном и акустичном према околним 
садржајима, формирање појаса заштитног појаса зеленила,
- мера очувања и заштите приобаља реке Ветернице.

Према издатим условима Завода за заштиту природе при спровођењу планских решења 
потребно је применити и следеће мере:
- забрањена је промена постојећег режима реке Вучјанке и евентуалних подземних водотокова 
изменом хидролошког режима извођењем било каквих истражних бушотина и хидротехничких 
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радова без поседовања одговарачуће документације и предходно прибављених одговарајућих 
мишљења, услова или сагласности надлежних институција,
- обавезна је санација или рекултивација свих деградираних површина и 
- уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону 
о заштити природе извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите 
животне средине у року од 8 дана, односно предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.

Урбанистичке мере за заштиту културних добара
Према документацији Завода за заштиту споменика културе Ниш о условима чувања, 
одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају 
предходну заштиту од значаја за предметни план. Уколико се у току извођења радова наиђе
на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести надлежну институцију. Завод за заштиту
споменика културе ће сачинити план и програм истраживања у складу са Законом о заштити
културних добара („Сл. гласник РС“, бр. 71/94).

Мере заштите од елементарних и других већих непогода и услови од интереса за одбрану
земље
Потребно је да се при изградњи на предметном простору, скупом урбанистичких и
грађевинских карактеристика задовоље потребе заштите, и то пре свега тако да се смање
дејства евентуалног разарања објеката. Због тога је, при изградњи на овом простору
обавезно обезбедити могућност примене и реализације мера заштите од елементарних и
других већих непогода. У том смислу, са аспекта заштите на предметном простору
прописане су мере и дати параметри по вредивости.
Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и
других непогода и опасности у миру укупна реализација, то јест планирана изградња објеката
мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа, нарочито
Закона о одбрани ("Службени лист СРЈ", број 88/2009).
Осим ових услова потребно је доставити МУП-у Србије на сагласност Главне пројекте за
изградњу објеката ради провере примењености изнетих услова (у складу са Законом о
заштити од пожара „Службени гласник СР Србије“, бр.111/09).

Заштита од земљотреса
Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући
одређене принципе планирања, организације и уређења простора, у првом реду за
инфраструктурне системе, као основне компоненте предметног простора.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:
• поштовање степена сеизмичности од 8°MCS приликом пројектовања, извођења или
реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким
истраживањима утврди да је меродаван за планско подручје,
• поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,
• обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после
евентуалне катастрофе.
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 пројектовања предвиђених
надградњи и доградњи одредби „Правилника о техничким нормативим за санацију,
ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и реконструкцију
и ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист СФРЈ“, бр. 52/85). Поред тога, на свим
теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна инжењерско - геолошка,
сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се градити поједини објекти.
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Заштита од пожара
Објекте реализовати у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09) и
Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник
СРС“, бр. 44/77, 45/84 и 18/89). За све објекте изградити одговарајућу хидрантску мрежу,
која је по притиску и протоку пројектована у складу са Правилником о техничким
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (˜Сл. лист СФРЈ˜
бр. 30/91).
Свим објектима обезбедити евакуациони пут и 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.
Објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр.53 и 54/88 и 28/95), Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“,
бр.11/96).
Системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким
нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. лист СФРЈ“, бр.87/93). Обезбедити
сигурну евакуацију конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата
са одговарајућим смером и начином отварања, са одговарајућом дужином путева евакуације.
Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење
завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ" број 21/90). Електроенергетски
објекти и постројења морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист
СФРЈ“, бр.87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа
и припадајућих трафостаница ("Сл. лист СФРЈ" број 13/78) и Правилником о изменама и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафостаница („Сл. лист СФРЈ“, бр.37/95).

Урбанистичке мере обезбеђења за потребе одбране земље
У планском обухвату нису присутни објекти посебне намене те у том контексту нема посебних
услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Регулација јавних површина и позиција грађевинских линија у односу на исту, омогућава
несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, пожара и ратних
услова. Елементи саобраћајница у смислу зависности од зарушавања и могућности прилаза
објектима у фази спасавања, дефинисање могућности прилаза местима за водоснабдевање
противпожарних јединица као и други значајни елементи са аспекта заштите и спасавања
људи и материјалних добара су уграђени у урбанистичко решење Плана.
У погледу склањања људи и материјалних добара у случају опасности од ратних разарања
оставља се могућност изградње склоништа и обезбеђења евакуационих места, у које сврхе се
могу користити и специјална склоништа или одговарајући објекти који су оспособљени за
такву намену. У случају да будући инвеститор жели у оквиру новог објекта да изгради
кућно склониште оно мора задовољавати техничке нормативе за такву врсту грађевинских
објеката.

6. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА

Према члану 16. Закона о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за
планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање
потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину,
одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на
животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа.

У детаљнијој планској разради, организацији и уређењу (што се ради на нивоу плана
детаљне регулације) неопходно је извршити вредновање капацитета простора у односу на
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одговарајуће делатности и активности која се планирају на њему. На тај начин ће се извршити
еколошка валоризација простора и прописати мере којима се у потпуности мора
обезбедити заштита околине од загађења.
Приоритетне активности у наредном периоду треба усмерити ка изради Студија о процени
утицаја за ону пројектну документацију за коју је према законској регулативи предвиђена
израда процене утицаја на животну средину. На тај начин, комплексном валоризацијом
могућих утицаја будућих пословних и комерцијалних објеката на животну средину оцениће
се оправданост и могућност реализације таквих комплекса са аспекта заштите животне
средине. У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) 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'', бр.114/08) инвеститори су
дужни да се обрате надлежној управи за послове заштите животне средине који ће
одлучити о потреби израде Процене утицаја на животну средину, односно донети Решење о
потреби изради или ослобађању од израде студије Процене утицаја.
Као обавезујућу ствар, а на основу Закона о процени утицаја на животну средину, потребно је
истаћи следеће:
– Инвеститор не може приступити извођењу пројекта тј. радовима без спроведеног
поступка процене утицаја и добијене сагласности надлежног органа на студију о процени
утицаја;
– Инвеститор за чије се планиране објекте и активности може захтевати процена утицаја
мора поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном органу; и
– Студија о процени утицаја саставни је део документације потребне за прибављање
дозволе или одобрења за почетак извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена
технологије, промена делатности и друге активности). Поступак процене утицаја на животну
средину потребно је спровести по фазама у поступку процене утицаја како је то прописано
Законом.

7. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све
предложене мере заштите животне средине у планском обухвату могле успешно
имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења
плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник
РС'', бр.135/04 и 88/10), следеће ставке:

1. опис циљева плана и програма;
2. индикаторе за праћење стања животне средине;
3. права и обавезе надлежних органа; и
4. поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.

Програм праћења стања животне средине може бити саставни део постојећег програма
мониторинга који обезбеђује орган надлежан за заштиту животне средине.

7.1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРОГРАМА

Опис циљева Плана, општих и посебних, детаљније је наведен у поглављу IV 4 . овог
Извештаја па ће се више пажње посветити циљевима Програма праћења стања животне
средине.
Основни циљ формирања мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, правовремено
реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и
потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за предузимање
мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Потребно је
обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и активности у
простору чиме се ствара могућност за њеним рационалним управљањем.
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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.

7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.

-Законски оквир
• Систем праћења стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, опасне, отпадне и 
штетне материје, бука) успостављен је следећим правним актима:
• Законом о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'' бр.135/04, 36/09 и 72/09); 43/211-
одлука УС и 14/2016.
• Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/2013);
• Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
• Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података (''Сл. гласник РС'', бр.30/97, 35/97);
• Законом о водама (''Сл.гласник РС'' бр. 30/10);93/2012, 101/2016
• Правилником о опасним материјама у водама (''Сл. гласник СРС'', бр. 31/82, 46/91);
• Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 
(''Сл.гласник СРС'', бр. 47/83, 13/84);
• Уредбом о класификацији вода (''Сл.гласник СРС'' бр. 5/68);
• 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);
• Законом о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'' бр. 62/06, 65/08 и 41/09); 
112/2015, 80/2017
• Законом о поступању са отпадним материјама (Сл. гласник РС бр. 25/96, 26/96- испр. И 
101/2005);
• Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја 
(''Сл. гласник РС'', бр. 12/95);
• Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху (“Сл.гласник 
РС“, бр. 71/10 и 6/11 – исправка);
• Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11 и 48/12);1/2016
• Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.50/12);
• Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедецијационих програма („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/10);
• Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10); и 14/2016
• Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 
гласник РС“, бр.92/10).
• Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења
за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016)
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• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и  подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 
–исправка, 101/07,65/08 и 16/11),
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10);
• Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/2016);
• Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. лист СРС“, бр. 20/77, 24/85-др. закон, 6/89-др. 
закон и „Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 101/05-др. 
закон, 120/2012-УС и 84/2013-УС);

- Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена
загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка
смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине.
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, праћењем и
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о резултатима
мерења, праћења и истраживања. Правилником о граничним вредностима, методама мерења
имисије и критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (''Сл.
гласник РС'', бр. 54/92, 30/99,19/06), дате су смернице истраживања, праћења и утврђивања
општег стања загађености ваздуха у насељеним местима и ненасељеним подручјима. На
основу обављених анализа утврђује се стање и трендови на основу којих се предузимају
одговарајуће мере заштите ваздуха.
Правилником је дефинисан квалитет ваздуха на основу добијених дуготрајних (просечних) и
краткотрајних (високих) вредности загађености ваздуха различитим полутантима.
Наведеним Правилником утврђене су загађујуће материје за које се обавља систематско и
континуално праћење, при чему је посебан акценат стављен на типичне загађујуће материје.
Загађивач мора да планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга
емисије, као и за друга мерења и праћења утицаја својих активности на животну средину.
Мерење емисије обезбеђује се на основу Правилника о граничним вредностима емисије,
начину и роковима мерења и евидентирања података.

- Мониторинг систем за контролу квалитета земљишта
Обзиром да у планском решењу није предвиђено пољопривредно земљиште у циљу обављања 
пољопривредне производње не предвиђа се испитивање пољопривредног земљишта, у смислу 
плодности и присуства опасних и штетних материја, као и испитивање воде за наводњавање. 

- Мониторинг буке
Ниво буке у животној средини се контролише системским мерењем буке које обезбеђује град.
Мерење буке могу да обављају овлашћене стручне организације у складу са Правилником о
дозвољеном нивоу буке у животној средини. Истим Правилником прописани су највиши
дозвољени нивои буке у насељеним и ненасељеним подручјима.

7.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне
средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-овог
Закона. Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:

a. Влада доноси програм мониторинга за период од две године,
b. Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији

који мора бити у сагласности са програмом Владе,
c. Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за

обављање мониторинга,
d. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места,

мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате,
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и
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начин достављања података.
e. Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство

прописује ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и одређује
овлашћену организацију по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за
одређену област.

f. Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове достављања
и чувања података,

g. Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене
организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за
заштиту животне средине на прописан начин,

h. Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система,
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и
садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност,

i. Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,
j. Министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача,

као и врсту, начине, класификацију и рокове достављања података,
k. Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне

средине у Републици,
l. Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини

извештај о стању животне средине на својој територији,
m. Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике

и јединице локалне самоуправе.

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.

8. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У 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, на принципима одрживог рзавоја. Стратешка процена се у међународној
пракси афирмише доношењем EU Directive 2001/42/EC 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 планирањa и
програмирања. С обзиром да је релативно кратак период у примени стратешке процене,
постоји низ проблема и ограничења, као и утврђивања оптималног методолошког обрасца и
приступа. У пракси су у примени 2 основна обрасца: (1) технички и (2) планерски. Технички
приступ у основи користи прилагођену методологију процена утицаја пројеката, док се у
планерском приступу 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, тако да није могуће применити математичке моделе у потпуности и са
одговарајућим степеном поузданости и 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.
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Процена је извршена коришћењем аналитичке методе стручног мишљења и поређења са
другим, сличним врстама утицаја на животну средину. Коришћене су опште научне методе,
као и прилагођене методе, технике и модели за потребе обављања стратешких процена. За
прелиминарне процене могућих утицаја у аналитичком поступку, коришћено је је Упутство
ЕУ о процени утицаја пројеката на животну средину.
Општи методолошки поступак који је коришћен приликом израде ове стратешке процене и
припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих фаза и то:
(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.

Опште тешкоће приликом израде стратешке процене могу се класификовати у две групе:
(а) организационо - управљачке тешкоће 
У примени је Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине (Службени 
Гласник“ Републике Србије бр. 37/2011). не постоји потпуни институционални оквир надлежан 
за послове заштите животне средине. Уочена тешкоћа, значајна за квалитетну процену стања 
животне средине и ток процене утицаја стратешког карактера је непостојање локалног регистра 
извора загађивања
(б) материјално – финансијске који се огледа у чињеници да се у планско подручје нису 

издвајала неопходна финансијска средства у циљу одрживог развоја насеља.

.
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9. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Члан 18. Закона 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 (члан 19). Орган надлежан за припрему плана обавештава јавност о
начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и
месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења
плана.

Учешће надлежних органа и организација обезбеђује се писменим путем и путем
презентација и консултација у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. Учешће
заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем средстава јавног
информисања и у оквиру јавног излагања Плана. Орган надлежан за припрему плана израђује
извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва
мишљења о СПУ, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану.
Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној
расправи органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши
према критеријумима из прилога II закона. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту
животне средине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана пријема
захтева за оцењивање. После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за
припрему плана доставља Нацрт Плана заједно са извештајем о СПУ надлежном органу на
одлучивање.

Графикон: Схема поступка одлучивања о Извештају о СПУ

НацртПГР

Извештај о учешћунадлежних органа и
јавности

Извештај о СПУ (ИСПУ)

Стручна контролаПГР Стручна контролаИСПУ+
Мишљењеорганаи организација

Јавни увидПГР Учешћејавности

Извештај о јавном увиду

Оцена извештаја о СПУ

ДоношењеПГР Сагласност на извештај о СПУ

Стратешка процена утицаја (СПУ)План генералне регулације (ПГР)
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10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Заштита животне средине у Плана генералне регулације за насељено место Вучје разматрана је у
оквиру планског документа али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину. 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 процене стања животне средине на подручју Плана генералне регулације кључни
проблеми заштите животне средине су следећи:
- загађеност ваздуха, посебно у зимским месецима услед емисије загађујућих честица, нарочито чађи, 
као последица сгоревања чврстих горива у атмосферу и око радних (индустријских зона);
- нерегулисано корито Вучјанке и притока који могу представљати бујицу, појава средње и слабе 
ерозије,
- слаб проток воде у летњим месецима због нерегулисаног водотока;
- појава средње и врло слабе ерозије.
- одвођење и пречишћавање санитарних отпадних вода;
- загађеност земљишта због саобраћаја (неадекватни застори на колском прилазима и интензиван 
саобраћај на државним путевима);
- егзистирање септичких јама на планском подручју;
- санитарна угроженост планског подручја;
- постојање нехигијенских дивљих депонија; 
- електромагнетно загађење у зони далековода;
- неразвијен мониторинг животне средине и недовољно инвестирање у заштиту животне средине.

Карактеристично је да су делови подручја изложени већем еколошком оптерећењу. Значајнији
утицаји на животну средину могу се очекивати:
- на локацијама постојећих и планираних радних зона;
- дуж државних путева који пролазе кроз ово подручје и локалних неуређених путева;
- у појасу водотока Вучјанке и притока;
- на „дивљим” депонијама и непланским сметлиштима;
- у зонама са интензивном пољопривредном производњом (приказано као неизрађено земљиште у 
обухвату Плана).

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана је
сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине
и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире
дефинисане законском регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било
сагледати постојеће стање животне средине и Планом предвиђене активности.

Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се констатовати
да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на конкретан простор. Негативни
утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења потребно је детаљно размотрити
израдом Процена утицаја на животну средину појединачних пројеката. Да би се овакви утицаји
свели у оквире који неће оптеретити капацитет простора, потребно је спроводити мере за
спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину.

У варијанти да се План не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се очекивати
само негативни ефекти код готово сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве
стратешке процене утицаја. У варијанти да се ПГР имплементира могу се очекивати бројни
позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју
посматране територије ако се план не би имплементирао.
Извештај о стратешкој процени утицаја, који се радио за ниво ПГР-а, не може дати
експлицитне одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска решења
морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне документације и студија
оправданости. Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на
животну средину, разматраће се у оквиру Процена утицаја појединачних објеката и пројеката на
животну средину. У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
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утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.114/08) инвеститори су дужни да се обрате
надлежном одељењу Градске управе за послове заштите животне средине који ће одлучити о
потреби израде Процене утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради или
ослобађању од израде студије Процене утицаја.

Анализирајући План генералне регулације у целини, као и појединачна планска решења, на основу
евалуације значајних утицаја може се закључити да имплементација плана не производи могуће
стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју, већ само на деловима
планског подручја на коме се реализују одређена планска решења. У случајевима где је процењено
да може доћи до потенцијално негативног утицаја потребно је предузети одговарајуће мере заштите
прописане овим Извештајем.

На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне средине у складу са 
праксом процене утицаја урбанистичких планова на животну средину и то по следећим областима: (1) 
заштита ваздуха; (2) заштита и коришћење вода; (3) заштита земљишта; (4) управљање отпадом (5) 
заштита од удеса; (6) мониторинг и остале активности на заштити животне средине.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца“ када престају да важе сви урбанистички планови који су се примењивали у планском 
обухвату.

Број 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                          Александар Ђуровић



Страна 1918 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

498.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
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 ("Сл. гласник града Лесковца", број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина 
града Лесковца на 23. седници, одржаној 7. септембра 
2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА СТАДИОНА ДУБОЧИЦА У 

ЛЕСКОВЦУ

Члан 1.

Приступа се изради ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе 
КОМПЛеКСа СТаДИОНа ДУБОЧИЦа У ЛеСКО-
ВЦУ (У даљем тексту: План де таљне регула ције).

Члан 2.

Укупна површина планског обухвата износи oko 8,59 hа 
коју одређује следећа оквирна граница:
Опис границе почиње у тромеђној тачки коју чине к.п. 
бр. 14304/4- ул. Краља Петра 1, 6371 и 14304/6 ул. Краља 
Петра 1 – DP IБ-39 из које иде на југ источном међном 
линијом к.п. бр. 6371 све до тромеђне тачке коју чине 
к.п. бр. 14304/6- ул. Краља Петра 1 – DP IБ-39, 6374/3 
и 6374/1 у КО Лесковац. Граница из ове тромеђне тачке 
скреће на запад пратећи северозападну међну линију 
к.п. бр. 6374/1, северну па западну међну линију к.п. 
бр. 6374/4 и 6374/2, долази у четворомеђну тачку коју 
поменута парцела чини са к.п. бр. 6374/5, 6378/6 и 
6378/9. Из ове четворомеђне тачке граница наставља 
даље пратећи јужну регулациону линију планиране 
улице(Улица Нова) све до тачке бр. 1 (Y: 7578736.38; 
X : 4760964.30) одакле наставља на запад при чему 
пресеца планирану улицу и долази у тромеђну тачку 
коју чине к.п. бр. 6667/2, 6667/3 и 6671. Граница из ове 
тачке наставља даље пратећи северну међну линију к.п. 
бр. 6671 до тромеђне тачке коју поменута парцела чини 
са к.п. бр. 6667/3 и 6670 а затим, пратећи међне линије 
к.п. бр. 6670 долази у тромеђну тачку коју поменута 
парцела чини са к.п. бр. 6667/2 и 6675. Из ове тромеђне 
тачке граница наставља на север пратећи источне међне 

линије к.п. бр. 6675, 6677 и 6676 све до тачке бр. 2 (Y: 
7578525.26 ; X: 4761100.36) из које наставља даље на 
север пратећи источну регулациону линију планиране 
улице све до тачке бр. 3 (Y: 7578525.54 ; X: 4761198.85) 
из које скреће на исток пратећи јужну међну линију к.п. 
бр. 6654- ул. Кајмакчаланска и долази у тромеђну тачку 
коју поменута парцела чини са к.п. бр. 6655 и 14304/9- 
ул. Краља Петра 1. Граница из ове тачке скреће на југ 
па на исток пратећи међне линије к.п. бр. 14304/9- ул. 
Краља Петра 1, долази у тромеђну тачку коју поменута 
парцела чини са к.п. бр. 14304/8 и 6371 из које наставља 
даље на исток пратећи северну међну линију к.п. бр. 
6371 све до тачке од које је опис границе почео.
У оквиру границе ПДР-а налазе се следеће парцеле и 
то: катастарска парцела. бр. 6371, 6372, 6373, 6374/3, 
6378/6, 6667/2, 6667/3, 6668, 6669, 6670, 6667/1, 6666, 
6663, 6662, 6661, 6660, 6659, 6658, 6657, 6656, 6655 и 
део КП бр. 6654, све у КО Лесковац.
Граница обухвата Плана је прелиминарна и у току изра-
де нацрта Плана може доћи до одступања ако то буде 
потребно.

Члан 3.

Плански основ за израду плана је Генерални урбани-
стички план Лесковца од 2010. до 2020.године ("Службе-
ни гласник града Лесковца", 4/13) и План генералне 
регулације 4 ''Центар-југ'' ("Службени гласник града 
Лесковца", 11/14). Услови из ГУП-а - Према анализи 
постојећег стања комплекса стадион "Дубочица" је ло-
циран у источном делу града, величине 3,2 hа и отво-
реног је типа. Намењен је професионалном спорту. 
По ред фудбалског стадиона (1,65 hа) са трибинама за 
6.000 гледалаца, располаже са два помоћна фудбалска 
терена. анализом постојећег стања за спортске објекте 
у оквиру ГУП-а закључак је да површина која је на-
мењена за одвијање спортских активности (активна и 
пасивна рекреација, аматерски и професионални спо-
рт, такмичења на разним нивоима) довољна у одно-
су на број становника, али не задовољава у погледу 
опремљености у улагања у спорт у целини, тако да 
би активности требале ићи у том смеру. Смернице из 
ПГР-а- 4 ''Центар-југ'' - У обухвату Плана детаљне регу-
ла ције су заступљене различите намене:

- објекти и површине јавне намене: спорт и рекре-
ација и саобраћајна инфраструктура и
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- остале намене: пословно-производна зона и 
породично становање.
Кроз ПГР је планирана реализација кроз ПДР.

Члан 4.

Циљ израде је разрада решења датих Планом генералне 
регулације 4 "Центар-југ", уз усаглашавање са Законом, 
Стратегијом и исказаним потребама за изградњом 
такмичарских спортских објеката.
Планом ће бити прописани елементи развоја планског 
подручја. Дефинисаће се услови за формирање парцеле 
јавних спортских објеката и пратеће намене, парцела 
постојећих и планираних саобраћајница и одредиће се 
површине остале намене, чиме се стварају услови да се 
парцелацијом конституише статус коришћења земљи-
шта. ПДР ће одредити правила уређења и грађења за 
изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију 
по стојећих објеката и изградњу мреже комуналне 
инфра структуре и успостављање потребног нивоа 
инфра структурне опремљености.
Комплекс стадиона Дубочица је дефинисан на КП бр. 
6668, 6669, 6670 и на делу КП бр.667/2 КО Лесковац. 
Састоји се од спортских терена –'Леминд', 'Ветерница' и 
највећи и најзначајнији за град 'Дубочица'. Сва три терена 
су у функцији, а остали садржаји не испуњавају потребе 
и лошег су бонитета. Обзиром да се планским решењем 
треба омогућити изградња спортског стадиона по UEFA 
стандардима потребно је да се повећа површина са том 
наменом, што се постиже увођењем компатибилних 
садржаја у оквиру радне (пословно-производне) зоне 
и прецизним дефинисањем статуса земљишта. Према 
одређеним претежним и допунским наменама кроз 
ГУП и ПГР 4 је дата могућност да спорт и рекреација 
буде компатибилна намена уз радне зоне. Примарне 
намене би биле у функцији спортског центра – стадион, 
помоћни спортски терени, саобраћај и паркинг простор, 
све врсте услуга јавног и комерцијалног коришћења.
Овим Планом предлаже се потпуна ревалитизација пре-
дметног простора и надградња садржаја. Потребно је 
Планом омогућити изградњу или реконструкцију, ста-
нда рдизованог терена димензија 105x68 m, трибина са 
ка пацитетом од најмање 8000 седишта, јавне улазе и 
изла зе, свлачионице, паркинг за гледаоце и ВИП осо-
бље, просторије за медије, ТВ студио, ТВ и радио ко ме-
нтаторске позиције, простор за телевизијске камионе и сл.

У обухвату ПДР-а је породично становање и саобраћајне 
површине ради решавања имовинских односа и 
заокруживања целине комплекса спортског објекта 
према другим наменама.

Члан 5.

План детаљне регулације садржаће текстуални и графи-
чки део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће израђен 
на овереном катастарско - топографском плану и подло-
гама прибављеним од надлежног органа за послове 
државног премера и катастра (дигиталне катастарске 
подлоге и орто- фото подлоге, катастар подземних во-
дова и остало).

Члан 6.

Рок за израду плана детаљне регулације, динамика изра-
де и цена коштања биће дефинисана Уговором између 
Града Лесковца и ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, 
коме је Град Лесковац поверио послове просторног и 
урбанистичког планирања.

Члан 7.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
Град Лесковац сходно достављеном обрачуну од ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац .

Члан 8.
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, инвестиционог 
и текућег одржавања, енергетске санације и др. у га-
бариту и волумену постојећих објеката изграђених у 
складу са Законом о планирању и изградњи као и за 
инфра структурне коридоре /примарна и секундарна 
саобра ћајна и инфраструктурна мрежа/ који повезују 
целине разрађују се и спроводе ПГР-ом.

Члан 9.

На основу Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Градске управе града Лесковца бр.217/18-09 од 
23.08.2018. године доноси се Решење о не приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе КОМПЛеКСа 
СТаДИОНа ДУБОЧИЦа У ЛеСКОВЦУ и објављује 
се у Службеном гласнику града Лесковца.
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Члан 10.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Град 
Лесковац а који ће обезбедити средства за израду плана 
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 града 
Лесковца – Одељење за урбанизам.

Члан 11.

У поступку израде Плана детаљне регулације , нацрт 
плана подлеже стручној контроли Комисије за планове 
(Чл. 49. и 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласникРС'' 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 гра-
да 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 13.

Плански документ, План детаљне регулације урадиће 
се у потребном броју примерака и по овери доставиће 
се у прописаном формату Републичком геодетском за-
во ду у року од 10 дана од дана објављивања планског 
до кумента у службеном гласнику.
Плански документ биће евидентиран у Централном ре-
гистру планских докумената који води орган надле жан 
за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК 
александар Ђуровић

499.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи  
(''Сл. 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 ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), 
Скупштина града Лесковца на 23. седници, одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НА ПРОСТОРУ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

''ЖЕЉКОВАЦ''У ЛЕСКОВЦУ

Члан 1.

Приступа се изради ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе 
На ПРОСТОРУ СаНИТаРНе ДеПОНИЈе ''ЖеЉКО-
ВаЦ'' У ЛеСКОВЦУ (У даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.

Укупна оквирна површина планског обухвата износи 
oko 34ha24a10m2
У оквиру границе ПДР-а налазе се следеће катастарске 
парцеле и то: и дефинисана је границом обухвата 
која почиње у тромеђи коју чине кп.бр.2435/1, 2431 
и 2454/2 КО Г.Буниброд одакле у правцу југоистока 
долази до тромеђне тачке коју чине кп.бр.7338 КО 
Губеревац(поток), кп.бр.5782 и кп.бр.2 КО Губеревац 
при чему пресеца кп.бр.2454/2, 2816/2, 2611/3 и 2611/8 
у КО Г.Буниброд и поток кп бр.7388 у КО Губеревац. 
Од ове тромеђне тачке граница скреће у правцу југа и 
прати јужну међну линију потока у више прелома након 
чега најпре скреће на исток у дужини од 185м и сече 
кп.бр.5782, 7312 и 5761 КО Губеревац, затим скреће у 
правцу југа у дужини од 580м идући кроз кп.бр.5761 
КО Губеревац а затим се ломи у правцу запада у 
дужини од 230м и долази до североисточне међне тачке 
катастарске парцеле кп.бр.5966 КО Губеревац након 
чега у истом правцу, њеном северном међном линијом 
долази до тромеђне тачке коју чине кп.бр.5966, 5782 
и поток кп.бр.7388 КО Губеревац. Од напред описане 
тромеђне тачке, граница обухвата наставља истим пра-
вцем у дужини од 260м пресецајући поток(кп.бр.7338 



Страна 1921 — Број 19SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA8. септембар 2018.

КО Губеревац) и кп.бр.2820, 2816/5 и 2612/1 КО 
Г.Буниброд одакле скреће у правцу севера у дужини од 
535м идући кроз кп.бр.2612/1 КО Г.Буниброд. Од овог 
места граница скреће у правцу североистока у дужини 
од 230м а затим у правцу севера све до јужне међне 
линије кп.бр.2453 при чему пресеца кп.бр.2592, 2464 
и 2459 све у КО Г.Буниброд. Одавде, граница скреће 
на исток поклапајући се са јужном међном линијом 
кп.бр.2453 све до тромеђне тачке коју чине кп.бр.2459, 
2453 и 2454/2 КО Г:Буниброд.. Од овог места граница се 
ломи и наставља у правцу севера све до тромеђне тачке 
одакле је кренуо опис границе ПДР-а поклапајући се са 
северном међном линијом кп.бр.2454/2 КО Г.Буниброд.
У оквиру границе ПДР-а налазе се следеће катастарске 
парцеле и то:- КП.бр.: 2816/2, 2816/3, 2816/4, 2611/7, 2612/3, 
2459 (део), 2464 (део), 2592 (део), 2612/1 (део), 2816/5 (део), 
2820 (део), 2454/2 (део), 2816/1 (део), 2611/3 (део) и 2611/8 
(део) КО Горњи Буниброд и КП.бр.:5788, 5761 (део), 5782 
(део), 7312 (део) и 7338(део) КО Губеревац.
Граница обухвата Плана је прелиминарна и у току изра-
де нацрта Плана може доћи до одступања ако то буде 
потребно.

Члан 3.

Плански основ за израду је Просторни план града Ле-
сковца ("Сл. гл. града Лесковца бр. 12/11") којим је 
прописано задржаване постојеће регионалне депоније 
"Жељковац" која се спроводи стеченом урбанистичком 
обавезом Детаљним просторним планом за изградњу 
санитарне депоније комуналног смећа. У делу пропи-
саних услова за имплементацију Просторног плана 
гра да Лесковца дате су смернице за израду планске до-
кументације "за потребе изградње инфраструктурних 
система и саобраћајница на целом подручју плана, када 
је потребно и када постоји потреба за експропријацијом 
земљишта израђиваће се планови детаљне регулације."

Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 
правила уређења и грађења за изградњу депоније не-
опасног отпада према савременом технолошком пројекту 
на простору постојеће санитарне депоније "Жељковац" 
и стварање предуслова за планско кори шћење, уређење 
и заштиту. Планом ће бити прописани елементи по-
требни за проширење постојеће уже зоне санитарне 
депоније "Жељковац" неопходног за реализацију друге 

фазе према савременим технолошким захтевима, а као 
битан предуслов за наставак експлоатације.

Члан 5.

План детаљне регулације садржи текстуални и графички 
део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће израђен 
на овереном катастарско - топографском плану и подло-
гама прибављеним од надлежног органа за послове 
државног премера и катастра (дигиталне катастарске 
подлоге и орто-фото подлоге, катастар подземних водо-
ва и остало).

Члан 6.

Рок за израду плана детаљне регулације, динамика 
израде и цена коштања биће дефинисана Уговором изме-
ђу Града Лесковца и PWW DOO Ниш. ЈП Урбанизам 
и изградња Лесковац коме је Град Лесковац поверио 
послове просторног и урбанистичког планирања ће 
изра дити плански документ сходно Уговору.

Члан 7.
Средства за израду плана детаљне регулације обе-
збедиће PWW DOO Ниш .

Члан 8.
Од дана ступања на снагу ове Одлуке у периоду од 12 
месеци забрањена је изградњa нових објеката и изво-
ђење радова којима се мења стање у простору осим 
ра дова реконструкције, санације, адаптације, инве сти-
ци оног и текућег одржавања, енергетске сана ци је и др. 
у габариту и волумену постојећих објека та изгра ђених 
у складу са Законом о планирању и изгра дњи као и за 
инфраструктурне коридоре /примарна и се ку ндарна 
са обраћајна и инфраструктурна мрежа/ који повезују 
це лине разрађују се и спроводе према сме рни цама Де-
та љног просторног плана за подручје Месне заједнице 
"Горњи Буниброд" на месту званом "Жељковац" – Бу-
ни бродска долина КО Горњи Буниброд у Горњем Бу-
ниброду за изградњу санитарне депоније комуналног 
смећа општине и града Лесковца ("Сл.гл. општине Ле-
сковац бр.7/93" од 03.06.1993.год.).

Члан 9.
На основу Мишљења Одељења за заштиту животне 
сре дине Градске управе града Лесковца бр.125/18-09 
од 29.05.2018. године донеће се Решење о приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
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за ПЛаН ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе На ПРОСТОРУ 
СаНИТаРНе ДеПОНИЈе '' ЖеЉКОВаЦ'' У ЛеСКО-
ВЦУ које се објављује у Службеном гласнику града 
Лесковца.

Члан 10.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Град 
Лесковац по иницијативи PWW DOO Ниш који ће обе-
збедити средства за израду плана а израђивач плана 
ЈП Урбанизам и изградња Лесковац коме је Град Ле-
сковац поверио послове просторног и урбанистичког 
планирања а који ће у поступку израде плана остварити 
са радњу са Градском Управом града Лесковца – Оде-
љење за урбанизам.

Члан 11.

У поступку израде Плана детаљне регулације, нацрт 
плана подлеже стручној контроли Комисије за планове 
(Чл. 49. и 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласникРС'' 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 урба-
низам, стамбено – комуналне послове гра да 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 13.

Плански документ, План детаљне регулације урадиће 
се у потребном броју примерака и по овери доставиће 
се у прописаном формату Републичком геодетском за-
воду 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 надле-
жан за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја вљи-
вања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа
ПРеДСеДНИК

александар Ђуровић

500.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
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 ("Сл. гласник града Лесковца", број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина 
града Лесковца на 23. седници, одржаној 7. септембра 
2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА БЛОК А 15 У ПГР-У 10 У ЛЕСКОВЦУ

Члан 1.

Приступа се изради ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИ Је 
За БЛОК а 15 У ПГР-У 10 У ЛеСКОВЦУ (У даљем 
те ксту: План детаљне регулације).

Члан 2.

Укупна оквирна површина планског обухвата износи 
oko 19ha10a и дефинисана је границом Плана којом је 
обухваћен блок а15 у Плану генералне регулације 10 у 
Лесковцу.
Обухвата две катастарске општине КО Рударе и КО 
Доња Јајина са следећим катастарским парцелама, 
одно сно њиховим деловима: КП.бр. 751/1, 751/2, 751/3, 
751/4, 752/1, 752/2, 753, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 756/1, 
756/2, 756/3, 757/1, 757/3, 757/4, 757/6, 757/7, 757/8, 
757/9, 757/10, 757/11, 757/12, 758/1, 758/2, 758/3, 759/1. 
759/3, 759/5, 759/6, 760/1, 760/5, 760/6, 760/7, 760/8, 
760/11, 760/12, 760/13, 761, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 
763/3, 763/4, 763/5, 763/6, 764/1, 764/2, 764/3, 764/4, 
764/5, 764/6, 764/7, 764/8, 764/9, 764/10, 764/11, 764/12, 
764/13, 764/14, 764/15, 764/16, 764/17, 764/18, 764/19, 
765, 766, 767, 768, 790/1, 790/2, 790/3, 791, 792, 793/1, 
793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 
795/5, 796/1, 796/2, 796/3, 797/3, 797/4, 797/6, 797/7, 
797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 797/12, 798/1, 798/2, 798/3, 
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799/1, 799/3, 800, 801/1, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6, 801/7, 
802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 
802/9, 802/10, 802/11, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5, 
803/6, 803/7, 803/8, 803/9, 804/1, 804/2, 804/3, 804/4, 
804/5, 805/2, 805/3, 805/5, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 
806, 807, 808, 809/1, 809/2, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 
810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 
811, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5, 813/6, 813/7, 
814, 2845, 2853, 2864, 2865 и 2868 све у КО Д. Јајина. и 
дефинисана је границом Плана којом је обухваћен блок 
а15 у Плану генералне регулације 10 у Лесковцу.
КП.бр. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11/1, 
11/2, 11/3, 23/1, 23/2, 24 и 2373 све у КО Рударе.
Граница обухвата Плана је прелиминарна и у току 
израд е нацрта Плана може доћи до одступања ако то бу-
де по требно.

Члан 3.

Плански основ за израду је План генералне регулације 
10 у Лесковцу ("Сл. гл. града Лесковца бр. 9/12") којим 
је у делу 5. СМеРНИЦе За СПРОВОЂеЊе ПЛаНа 
прописана обавеза израде Плана детаљне регулације за 
блок а15.

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 стру-
ктуре и побољшање квалитета и капацитета по стојећих 
садржаја; учешће јавности у планирању и обликовању 
животног простора; и усаглашености са про писима и 
стандардима из области планирања, уређе ња и изгра-
дње простора.
Планом ће бити прописани елементи просторног ра-
звоја 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 изгра-
ђености грађевинске парцеле, регулационе и грађе-
винске линије, спратност објекта, услове и начин 
при ступа парцели и простора за паркирање возила,

- урбанистички и други услови за уређење и изгра-
дњу површина и објеката јавне намене и мреже сао-
браћајне и друге инфраструктуре као и услови за њи-
хово прикључење.

Члан 5.

План детаљне регулације садржи текстуални и графички 
део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће израђен 
на овереном катастарско - топографском плану и по-
длогама прибављеним од надлежног органа за послове 
државног премера и катастра (дигиталне ката старске 
по длоге и орто-фото подлоге, катастар подземних водо-
ва и остало).

Члан 6.

Рок за израду плана детаљне регулације, динамика изра-
де и цена коштања биће дефинисана Уговором изме ђу 
Града Лесковца и ЈП Урбанизам и изградња Ле сковац, 
коме је Град Лесковац поверио послове просторног и 
урбанистичког планирања.

Члан 7.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
Град Лесковац сходно достављеном обрачуну од ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац .

Члан 8.

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, инвестиционог и 
текућег одржавања, енергетске санације и др. у габа ри-
ту и волумену постојећих објеката изграђених у складу 
са Законом о планирању и изградњи као и за инфра-
структурне коридоре /примарна и секундарна са обра-
ћајна и инфраструктурна мрежа/ који повезују це лине 
разрађују се и спроводе ПГР-ом.

Члан 9.
На основу Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Градске управе града Лесковца бр.162/18-09 од 
04.07.2018. године донеће се Решење о не приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
за ПЛаН ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе За БЛОК а 15 У 
ПГР-У 10 У ЛеСКОВЦУ које се објављује у Службеном 
гласнику града Лесковца.
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Члан 10.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Град 
Лесковац који ће обезбедити средства за израду плана 
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 града 
Лесковца – Одељење за урбанизам.

Члан 11.

У поступку израде Плана детаљне регулације, нацрт 
плана подлеже стручној контроли Комисије за планове 
(Чл. 49. и 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гла-
сникРС'' 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 гра да Лесковца Чл. 50. (''Сл. 
гласник РС'' бр.72/09, 81/09- испра вка, 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 за-
воду у року од 10 дана од дана објављивања планског 
до кумента у службеном гласнику.
Плански документ биће евидентиран у Централном 
регистру планских докумената који води орган надле-
жан за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја вљи-
вања у "Службеном гласнику града Лесковца" .

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
алексаандар Ђуровић

501.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
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 ("Сл. гласник града Лесковца", број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина 
гра да Лесковца на 23. седници, одржаној 7. септембра 
2018. године, донела је:

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ПОДЦЕЛИНЕ 1Д И 1 Е У ЦЕЛИНИ 1 ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 12 '' ВАСКОВО 
НАСЕЉЕ'' У ЛЕСКОВЦУ

Члан 1.

Приступа се изради ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе 
За ПОДЦеЛИНе 1Д И 1 е У ЦеЛИНИ 1 ПЛаНа 
ГеНеРаЛНе РеГУЛаЦИЈе 12 '' ВаСКОВО НаСеЉе'' У 
ЛеСКОВЦУ (У даљем тексту: План детаљне регула ције).

Члан 2.
Укупна оквирна површина планског обухвата износи 
oko 13hа10a.
У обухвату Плана су катастарске парцеле КО Доње 
Стопање и КО Горње Стопање.
Опис границе ПДР-а почиње у тачки пресека северне 
регулационе линије Булевара Николе Пашића и источне 
регулације планиране улице, од које иде на запад дуж 
северне регулационе линије Булевара Николе Пашића 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.3000/2 
КО Горње Стопање, дуж које наставља у правцу југа 
до КП бр.3005/8 КО Горње Стопање, а затим скреће 
на исток до пресека са јужном регулационом линијом 
планиране улице (продужетак Вељка Влаховића) до 
пресека са источном регулацијом планиране улице, која 
скреће ка северу и завршава се у тачки од које је опис 
границе почео. У обухвату Плана су катастарске па-
рцеле КО Доње Стопање и КО Горње Стопање.
Граница обухвата Плана је прелиминарна и у току 
израде нацрта Плана може доћи до одступања ако то 
буде потребно.
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Члан 3.

Плански основ за израду је План генералне регулације 
12 у Лесковцу ("Сл.гласник града Лесковца бр.26/15"), 
којим је у поглављу 2.1.3. Зоне/целине 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 подцелину 
1д и 1е у целини 1.

Члан 4.

Циљ израде плана детаљне регулације је стварање усло-
ва за уређење и изградњу зона становања, фо рмирање 
нове саобраћајне и остале инфраструктурне мреже и 
стварање услова за њену изградњу; утврђивање повр-
ши на за јавне и остале намене; дефинисање прави ла 
уре ђења и грађења за планиране намене у обухвату пла-
на.
Планом ће бити прописани елементи просторног ра-
звоја планског подручја и то :

- врста и намена објеката који ће се градити по зо-
нама и целинама, односно класа и намена објеката чија 
је градња забрањена,

- услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле

- највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености 
грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије 
, спратност објекта, услове и начин приступа парцели и 
простора за паркирање возила,

- урбанистички и други услови за уређење и изгра-
дњу површина и објеката јавне намене и мреже сао-
браћајне и друге инфраструктуре као и услови за њи-
хово прикључење.

Члан 5.

План детаљне регулације садржаће текстуални и гра-
фички део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће израђен 
на овереном катастарско - топографском плану и по-
длогама прибављеним од надлежног органа за послове 
др жавног премера и катастра (дигиталне катастарске 
подлоге и орто-фото подлоге, катастар подземних во-
дова и остало).

Члан 6.

Рок за израду плана детаљне регулације, динамика изра-
де и цена коштања биће дефинисана Уговором између 
Града Лесковца и ЈП Урбанизам и изградња Ле сковац, 
коме је Град Лесковац поверио послове просторног и 
урбанистичког планирања.

Члан 7.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
Град Лесковац сходно достављеном обрачуну од ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац .

Члан 8.

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, инвестиционог 
и текућег одржавања, енергетске санације и др. у га-
ба риту и волумену постојећих објеката изграђених у 
складу са Законом о планирању и изградњи као и за 
инфра структурне коридоре /примарна и секундарна са-
обраћајна и инфраструктурна мрежа/ који повезују це-
лине разрађују се и спроводе ПГР-ом.

Члан 9.
На основу Мишљења Одељења за заштиту животне 
сре дине Градске управе града Лесковца бр.213/18-09 
од 22.08.2018. године донеће се Решење о не при сту-
пању изради Стратешке процене утицаја на жи во тну 
средину ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе За ПО-
ДЦеЛИНе 1Д И 1 е У ЦеЛИНИ 1 ПЛаНа Ге Не-
РаЛНе РеГУЛаЦИЈе 12 '' ВаСКОВО НаСеЉе'' У 
Ле СКОВЦУ које се објављује у Службеном гласнику 
гра да Лесковца.

Члан 10.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Град 
Лесковац који ће обезбедити средства за израду плана 
а израђивач плана ЈП Урбанизам и изградња Лесковац 
коме је Град Лесковац поверио послове просторног и 
урба нистичког планирања а који ће у поступку израде 
плана остварити сарадњу са Градском Управом града 
Лесковца – Одељење за урбанизам.

Члан 11.

У поступку израде Плана детаљне регулације, нацрт 
плана подлеже стручној контроли Комисије за планове 
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(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).

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 
гра да Лесковца Чл. 50. (''Сл.гласникРС'' 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 за-
воду у року од 10 дана од дана објављивања планског 
документа у службеном гласнику.
Плански документ биће евидентиран у Централном ре-
гистру планских докумената који води орган надле жан 
за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

502.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
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 ("Сл. гласник града Лесковца", број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина 
града Лесковца на 23. седници, одржаној 7. септембра 
2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ПОДЗОНУ 1Ж У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 19 У ЛЕСКОВЦУ

Члан 1.

Приступа се изради ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе 
За ПОДЗОНУ 1Ж У ПЛаНУ ГеНеРаЛНе РеГУ-
ЛаЦИЈе 19 У ЛеСКОВЦУ (У даљем тексту: План де-
таљне регулације).

Члан 2.
Укупна оквирна површина планског обухвата износи 
око 6,80ha.
Опис границе ПДР-а почиње у тачки КО. Доње Си-
нковце почиње у четворомеђној тачки коју чине к.п. бр. 
1572/1-Лебански пут, 1571/1- Канал Бара, 180/1 и 975/4- 
Лебански пут. Граница из ове тачке иде на југо-запад 
пратећи источну међну линију к.п. бр. 975/4- Лебански 
пут све до тачке бр. 1 (Y: 7574370.98; X: 4759786.67) из 
које скреће на исток, сече к.п. бр. 188, 187, 186, 185, 184, 
183/1, 183/2, 183/3 и 183/4 и долази у тромеђну тачку 
коју чине к.п. бр. 183/4, 218 и 219. Из ове тромеђне тачке 
граница наставља на исток пратећи јужну међну линију 
к.п. бр. 219 до тромеђне тачке коју поменута парцела 
чини са к.п. бр. 218 и 222, наставља на исток, сече к.п. 
бр. 222, 231, 232, 233/1 и 233/2, даље наставља на исток 
пратећи јужну међну линију к.п. бр. 238 и долази у 
тромеђну тачку коју поменута парцела чини са к.п. бр. 
237 и 973/1- поток Бара. Овде граница скреће на север 
пратећи западну међну линију к.п. бр. 973/1 - поток 
Бара, долази у тромеђну тачку коју поменута парцела 
чини са к.п. бр. 284/1 и 1571/1 – канал Бара. Граница 
из ове тромеђне тачке скреће на запад пратећи јужну 
међну линију к.п. бр. 1571/1 – канал Бара и долази у 
тромеђну тачку од које је опис границе почео.
Планом су обухваћене К.п. бр. 180/1, 181/1, 182/1, 219, 
220, 221, 254/4, 254/1, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 284/1, 283/2, 
257/1, 256/1 и 255/2 и делови к.п. бр. 188, 187, 186, 185, 
184, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 222, 231, 232, 233/1 и 
233/2 КО. Доње Синковце .
Граница обухвата Плана је прелиминарна и у току 
израде Нацрта Плана може доћи до корекције ако то 
буде потребно.
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Члан 3.

Плански основ за израду је План генералне регулације 
19 у Лесковцу ("Сл. гл. града Лесковца", бр.18/15), ко-
јим је у поглављу 4. Смернице за спровођење плана 
про писано "Спровођење Плана генералне регулације 
вр шиће се израдом Плана детаљне регулације за ЗО-
НУ1/подзона 1ж/ -Породично становање на новофо-
рмираном простору или социјално становање разрадом 
саобраћајног и инфраструктурног решења према ука-
заним потребама.".

Члан 4.

Циљ израде плана детаљне регулације је стварање усло-
ва за уређење и изградњу зона становања, форми рање 
нове саобраћајне и остале инфраструктурне мреже и 
стварање услова за њену изградњу; утврђивање по вр-
шина за јавне и остале намене; дефинисање пра вила 
уређења и грађења за планиране намене у обухвату 
плана.
Планом ће бити прописани елементи просторног ра-
звоја планског подручја и то :

- врста и намена објеката који ће се градити по зо на-
ма и целинама, односно класа и намена објеката чија је 
градња забрањена,

- услови за парцелацију, препарцелацију и формира-
ње грађевинске парцеле

- највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености 
грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије 
, спратност објекта, услове и начин приступа 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 хово 
прикључење.

Члан 5.

План детаљне регулације садржаће текстуални и гра-
фички део у аналогном и дигиталном облику.
План детаљне регулације (графички део) биће израђен 
на овереном катастарско - топографском плану и по-
длогама прибављеним од надлежног органа за послове 
државног премера и катастра (дигиталне катастарске 
подлоге и орто- фото подлоге, катастар подземних во-
дова и остало).

Члан 6.

Рок за израду плана детаљне регулације, динамика изра-
де и цена коштања биће дефинисана Уговором између 
Града Лесковца и ЈП Урбанизам и изградња Ле сковац, 
коме је Град Лесковац поверио послове просторног и 
урбанистичког планирања.

Члан 7.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
Град Лесковац сходно достављеном обрачуну од ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац .

Члан 8.

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, инвестиционог 
и текућег одржавања, енергетске санације и др. у га-
бариту и волумену постојећих објеката изграђених у 
складу са Законом о планирању и изградњи као и за 
инфр аструктурне коридоре /примарна и секундарна 
са о браћајна и инфраструктурна мрежа/који повезују 
целине разрађују се и спроводе ПГР-ом.

Члан 9.

На основу Мишљења Одељења за заштиту животне 
средине Градске управе града Лесковца бр.228/18-09 од 
31.08.2018. године донеће се Решење о неприступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
ПЛаНа ДеТаЉНе РеГУЛаЦИЈе За ПОДЗОНУ 
1Ж У ПЛаНУ ГеНеРаЛНе РеГУЛаЦИЈе 19 У 
ЛеСКОВЦУ које се објављује у Службеном гласнику 
града Лесковца.

Члан 10.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Град Ле-
сковац који ће обезбедити средства за израду плана 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 града 
Лесковца – Одељење за урбанизам.

Члан 11.

У поступку израде Плана детаљне регулације, Нацрт 
плана подлеже стручној контроли Комисије за планове 
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(Чл. 49. и 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласникРС'' 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 
гра да Лесковца Чл. 50. (''Сл.гласникРС'' 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 за-
воду 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 на дле-
жан за послове државног премера и катастра.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

503.
На основу чл. 24. став 3. и 30. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16), члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 41. став 1. и 47. 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 ("Сл.гласник града Лесковца", 

бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), 
Скупштина града Лесковца нa 23. седници одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА 

ЛЕСКОВАЦ"

I

НОВИЦа НИКОЛИћ, дипл. инж. електротехнике за 
индустријску енергетику, из Лесковца, ул. Нишка 14/7, 
именује се за директора Јавног предузећа "Урбанизам и 
изградња Лесковац", на период од 4 године.

II

Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од 
осам дана од дана објављивања Решења о именовању у 
"Службеном гласнику Републике Србије".

III

Даном ступања Новице Николића на функцију директора 
Јавног предузећа "Урбанизам и изградња Лесковац", 
престаје да важи Решење о његовом именовању за 
вршиоца дужности директора, које је Скупштина града 
Лесковца донела на 20. седници одржаној 19. априла 
2018. године, под бројем 06-2/18-I.

IV

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику РС" и 
"Службеном гласнику града Лесковца", као и на зва-
ничној интернет страни Скупштине града Лесковца.

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

504.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама 
("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др.
закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр.др.закона 
и 83/2014-др.закон), члана 30. Закона о туризму ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.
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закон, 93/2012 и 84/2015), 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, 101/16-др.закон и 47/18), члана 10. став 
1. 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, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Ле-
сковца, на 23.седници одржаној 7. септембра 2018. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

НеБОЈша КОЦИћ, дипл.економиста, разрешава се 
функције вршиоца дужности директора Туристичке 
орга низације града Лесковца.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

505.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама 
("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др.
закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона 
и 83/2014-др.закон), члана 30. Закона о туризму 
("Службени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-
др.закон, 93/2012 и 84/2015), 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, 101/16-др.закон и 47/18), члана 10. став 
1. 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, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града 
Лесковца, на 23.седници одржаној 7. септембра 2018. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

НеБОЈша КОЦИћ, дипл.економиста, именује се за 
директора Туристичке организације града Лесковца, на 
пе риод од четири године.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

506.
На основу члана 18. став 1. 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, 83/14-др. 
закон и 101/16-др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној са моу прави ("Слу-
жбе ни гласник Републике Србије", бр.129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 10. Одлуке о 
осни вању Центра за стручно уса вршавање у образовању 
("Слу жбени гласник града Лесковца" бр. 14/09, 15/09, 
2/11 и 5/15) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Ле-
сковца ("Службени гласник града Лесковца", бр.12/08, 
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града 
Лесковца, на 23. седници одржаној 7. септембра 2018. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
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I

МаРИЈа МИЛеНКОВИћ, мастер инжењер менаџме-
нта, разрешава се функције вршиоца дужности дире-
ктора Центра за стручно усавршавање у образо вању.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

Број: 06-5/18-I 
У Лесковцу, 07. септембра 2018. године 

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа 

ПРеДСеДНИК 
александар Ђуровић

507.
На основу члана 18. став 1. 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, 
83/14-др. закон и 101/16-др.закон), члана 32. став 1. 
тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоу-
прави ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 
члана 10. Одлуке о оснивању Центра за стручно уса-
вршавање у образовању ("Службени гласник града Ле-
сковца" бр. 14/09, 15/09, 2/11 и 5/15) и члана 25. став 
1. тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 23. седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

I

еМИНа ЈОВаНОВИћ, мастер теоретичар уметности, 
именује се за директора Центра за стручно усавршавање 
у образовању, на период од 4 године.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 07. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа
ПРеДСеДНИК

александар Ђуровић

508.
На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о 
култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/2016 и 
30/2016-испр.), 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, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 32. Статута 
Историјског архива од 12. децембра 2016. године, Ску-
пштина града Лесковца, на 23.седници одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела јe

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ

I

МаРИЈа ЛаЗаРеВИћ, разрешава се функције дире-
ктора Историјског архива у Лесковцу, због истека ма-
ндата.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

509.
На основу члана 34. став 2. и члана 37. Закона о ку-
лтури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/2016 и 
30/2016-испр.), 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, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
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("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 30. Статута 
Историјског архива од 12. децембра 2016. године, Ску-
пштина града Лесковца, на 23. седници одржаној 7. се-
птембра 2018. године, донела јe

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 

ЛЕСКОВЦУ

I
ДРаГаН РаДОВИћ, професор светске књижевности, 
именује се за вршиоца дужности директора Историјског 
архива у Лесковцу.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број 06-5/18- I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

510.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном зе мљи-
шту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15 и 80/17), члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-
др. закон и 101/16-др.закон), члана 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 4. 
Одлуке о спровођењу комасације дела катастарских 
општина Доње Стопање и Горње Стопање, град 
Лесковац ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
16/17), Скупштина града Лесковца, на 23. седници, 
одржаној 7. септембра 2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 
И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА 

КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ДОЊЕ СТОПАЊЕ 
И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ, ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Члан 1.

РаЗРешаВаЈУ Се следећи члан, заменик члана и за-
меник секретара Комисије за спровођење комасације 
дела катастарских општина Доње Стопање и Горње 
Сто пање, град Лесковац:

- Братислав Пешић, др пољ.наука, члан
- Јелена Митровић, дипл.инж. пољопривреде, за-

меник члана
- Раде Велинов, дипл. правник, заменик секретара

Члан 2.

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу , 7. септембра 2018.године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

511.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном зе-
мљишту ("Службени гласник РС", бр.62/06, 65/08-др. 
закон, 41/09, 112/15 и 80/17), члана 32. и 66. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник гра-
да Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације 
де ла катастарских општина Доње Стопање и Горње 
Сто пање, град Лесковац ("Службени гласник града Ле-
сковца", бр. 16/17), Скупштина града Лесковца, на 23. 
седници, одржаној 7. септембра 2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 
И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА 

КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ДОЊЕ СТОПАЊЕ 
И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ, ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Члан 1.

ИМеНУЈУ Се следећи члан, заменик члана и заменик 
секретара Комисије за спровођење комасације дела 



Страна 1932 — Број 19 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 8.септембар 2018.

катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање, 
град Лесковац:

- Јелена Митровић, дипл.инж. пољопривреде, члан
- Дејан Пешић, дипл.инж. пољопривреде, заменик 

члана
- Катарина Марјановић, дипл. правник, заменик 

се кретара

Члан 2.

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу , 7. септембра 2018.године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

512.
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, 101/16-др.закон и 
47/18), 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, 54/16 и 9/17-испр.), 
Скупштина града Лесковца, на 23. седници одржаној 
7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА" ЛЕСКОВАЦ

I
БРаТИСЛаВ ИЛИћ, разрешава се функције члана 
На дзорног одбора ЈП "Урбанизам и изградња Ле ско-
вац", из реда запослених, због подношења оста вке.

II

Овo Решењe објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

513.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", број 15/16), члана 32. став 
1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др. 
закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 33. 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), члана 25. став 1. тачка 
9. Статута града Лесковца ("Службени гласник града 
Ле сковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 54/16 и 9/17-испр.), 
Ску пштина града Лесковца, на 23. седници одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА"  

ЛЕСКОВАЦ

I
СУЗаНа ТРаЈКОВИћ, именује се за члана Надзорног 
одбора ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац", из реда 
запослених.

II

Овo Решењe објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић
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514.
На основу члана 45. и 48. а) став 1. и 2. 1) 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, 101/16-др.закон и 47/18) 
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина града 
Лесковца, на 23. седници одржаној 7. септембра 2018. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ  

"ТИХОМИР РАКИЋ ВЕЉКО"  
ПЕЧЕЊЕВЦЕ

I
МаРКО аНЂеЛКОВИћ разрешава се функције пре-
дседника Надзорног одбора Дома културе "Тихомир 
Ракић Вељко" Печењевце, због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. априла 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

515.
На основу члана 45. и 48. а) став 1. и 2. 1) 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, 101/16-др.закон и 47/18) 
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Ле-
сковца, на 23. седници одржаној 7. септембра 2018. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ 

"ТИХОМИР РАКИЋ ВЕЉКО"  
ПЕЧЕЊЕВЦЕ

I

ЈеЛеНа СТОЈКОВИћ ТаСИћ, професор историје, 
именује се за председника Надзорног одбора Дома 
културе "Тихомир Ракић Вељко" Печењевце.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

516.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ

I

Разрешава се члан школског одбора Средње школе у 
Грделици из реда представника Савета родитеља и то:

1. Душица Јовановић из с. Ораовица, Грделица.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".
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Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

517.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'' бр. 
8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 23. 
седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ

I

Именује се члан школског одбора Средње школе у 
Грделици из реда представника Савета родитеља и то:

1. Верица Стевановић из с. Дедина Бара.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

518.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 

бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР КРСТИЋ–ТОЗА'' 

У ВУЧЈУ

I
Разрешава се члан школског одбора Средње школе 
''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју из реда представника 
Савета родитеља и то:

1. Предраг Стевановић из с. Бели Поток.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

519.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР КРСТИЋ–

ТОЗА'' У ВУЧЈУ

I

Именује се члан школског одбора Средње школе ''Све-
тозар Крстић-Тоза'' у Вучју из реда представника Савета 
родитеља и то:
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1. Горан Митровић из Вучја, ул. Ветерничка бр.8.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

520.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛУТИН 

СМИЉКОВИЋ'' У ВИНАРЦУ

I

Разрешавају се чланови школског одбора Основне 
шко ле ''Милутин Смиљковић'' у Винарцу из реда пре-
дставника локалне самоуправе и то:

1. Јелена Вукадиновић, из Лесковца, ул. Војводе 
Сте пе бр. 26, због подношења оставке,

2. Саша Стојановић, из Лесковца, ул.Светосавска 
бр.136 и

3. александар анђелковић, из Лесковца, ул. Цара 
Душана бр.5.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

521.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛУТИН 

СМИЉКОВИЋ'' У ВИНАРЦУ

I

Именују се чланови школског одбора Основне школе 
''Милутин Смиљковић'' у Винарцу из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Никола Станимировић, из с. Винарца, ул. Све-
тосавска бр. 142,

2. Милица Димитријевић, из с. Доње Стопање, ул. 
Јо вице Михајловића бр. 68, и

3. Саша Јовановић, из с. Доње Стопање.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић
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522.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ  
''СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ''  

У ЛЕСКОВЦУ

I
Разрешава се члан школског одбора Музичке школе 
''Станислав Бинички'' у Лесковцу из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Снежана Пешић из с. Горња Јајина, због по дно-
шења оставке.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

523.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ'' 

У ЛЕСКОВЦУ

I
Именује се члан школског одбора Музичке школе 
''Ста нислав Бинички'' у Лесковцу из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Санела Ђорђевић из Лесковца, ул. Видоја Сми-
левског бр. 4/1.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

524.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА 
СИНАДИНОВИЋ'' У ПРЕДЕЈАНУ

I

Разрешавају се чланови школског одбора Основне 
шко ле ''аца Синадиновић'' у Предејану из реда пре дста-
вника локалне самоуправе и то:

1. Славиша Пејић, из Лесковца, ул.Веселина Ма-
слеше бр. 18,
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2. Мирослав Данчетовић, из Грделице, ул. 15. се-
птембар бр.17 и

3. Ирена алексић, из Лесковца, ул.Дубочица бр.75.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

525.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА 
СИНАДИНОВИЋ'' У ПРЕДЕЈАНУ

I

Именују се чланови школског одбора Основне школе 
''аца Синадиновић'' у Предејану из реда представника 
ло калне самоуправе и то:

1. Јована Маринковић, из с. Сува Морава, Владичин 
Хан,

2. Иванa Стоиљковић из Предејана, ул. Маршала 
Тита бр. 42 и

3. Виолета Радивојевић из с. Бричевље.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

526.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ  
''ЂУКА ДИНИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ

I
Разрешавају се чланови школског одбора економске 
школе ''Ђука Динић'' у Лесковцу из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Никола Тодоровић, из Лесковца, ул. Радничка 
бр. 34/13,

2. Тамара Стаменковић, из Лесковца, ул. Бошка 
Бухе бр. 4 и

3. Марјан Младеновић, из Лесковца, ул. Поп 
Мићина бр. 49.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић
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527.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ''ЂУКА 

ДИНИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ

I

Именују се чланови школског одбора економске школе 
''Ђука Динић'' у Лесковцу из реда представника локалне 
самоуправе и то:

1. Владимир Стојановић, из Лесковца, ул. Матије 
Гу пца бр. 44,

2. Милка Илић из Лесковца, ул. Светозара Миле-
тића бр. 7 и

3. александра Стојиљковић, из Лесковца, ул. Ду-
бочица бр.24.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

528.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр.ј 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 

66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР 

КРСТИЋ-ТОЗА'' У ВУЧЈУ

I

Разрешавају се чланови школског одбора Средње школе 
''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Слободан Макарић из Вучја,
2. Марина Стефановић из Вучја и
3. Новица Станковић из с. Горина.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

529.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 88/17 и 27/18-др.закон), члана 25. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 
23. седници од 7. септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР 

КРСТИЋ-ТОЗА'' У ВУЧЈУ
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I

Именују се чланови школског одбора Средње школе 
''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Горан Стоиљковић, из Лесковца, ул. др Раде 
Свилара бр. 41/2,

2. Миљана Станковић из Лесковца, ул. Вељка Вла-
ховића бр. 6 и

3. Сања Цветковић, из Вучја, ул. Лесковачка бр. 1.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

530.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), 
члана 30. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 
и 9/17-испр.) и члана 49. став 3. тачка 6, 50, 51 и 52. 
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца", бр. 8/08, 37/12 и 10/13), 
Скупштина града Лесковца, на 23. седници одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

НИКОЛа ФИЛИПОВИћ, разрешава се дужности члана 
Одбора за социјалну политику и здравство Скупштине 
града Лесковца, као представник Одборничке групе 
Јединствена Србија-Драган Марковић Палма.

II
ГОРаН МИшИћ, именује се за члана Одбора за со-
цијалну политику и здравство Скупштине града Леско-
вца, као представник Одборничке групе Једи нствена 

Србија-Драган Марковић Палма.

III

Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''.

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић

531.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чла-
на 30. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.) и члана 49. став 3. тачка 6, 50, 51 и 52. По-
словника Скупштине града Лесковца ("Службени гла-
сник града Лесковца", бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Ску-
пштина града Лесковца, на 23. седници одржаној 7. 
септембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

МаРИЈа МИЛОСаВЉеВИћ, разрешава се дужности 
члана Одбора за буџет и финансије Скупштине града 
Лесковца, као представник Одборничке групе ал екса-
ндар Вучић-Србија побеђује.

II

СТеФаН КИТаНОВИћ, именује се за члана Одбора 
за буџет и финансије Скупштине града Лесковца, као 
представник Одборничке групе александар Вучић-
Срби ја побеђује.

III

Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''.

Број: 06-5/18-I
У Лесковцу, 7. септембра 2018. године

СКУПшТИНа ГРаДа ЛеСКОВЦа

ПРеДСеДНИК
александар Ђуровић
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