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АКТИ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

ЛЕСКОВАЦ
715.
На основу члана 108. став 4. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Савет за развој града Лесковца на 38. седници одр
жаној 02. новембра 2020. године донео је

ПОСЛОВНИК

САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. Предмет уређивања

Члан  1.

Пословником Савета за развој града Лесковца (у да
љем тексту: Пословник) ближе се уређује орга ни
зација, начин рада и одлучивања Савета за развој 
града Лесковца.

2. Састав и мандат Савета за развој града 
Лесковца

Члан 2.
Савет за развој града има 15 чланова.
Чланови Савета за развој града бирају се на период 
од четири године, а по истеку мандата могу бити по
ново изабрани.
Председника и чланове Савета за развој града бира 
Скупштина града из реда грађана и стручњака у обла
стима од значаја за локалну самоуправу, на пре длог 
градоначелника, Градског већа, одборничких група, 
месних заједница, удружења грађана, стру ковних и 
про фесионалних удружења или јавних служби Гра
да, водећи рачуна о равноправности полова и за сту
пљености припадника националних мањина.

За члана Савета за развој града може бити изабран 
кандидат који испуњава најмање један од следећих 
услова:

1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање 
на унапређењу Града у питањима од значаја за развој 
Града;

2) активно учешће у већем броју реализованих 
активности – пројеката од важности за Град;

3) вишегодишње искуство и доказану стручност у 
професионалном раду у установама и организацијама 
и удружењима грађана у областима од значаја за 
Град, као што су: локални економски развој,туризам, 
по љопривреда, комунална инфраструктура и урба
ни стички развој, култура, просвета, здравствена и 
социјална заштита и др.

3.Надлежност Савета за развој града Лесковца

Члан 3.

Савет за развој града:
1) иницира утврђивање приоритета у области ра

звоја Града;

2) учествује у изради стратешких и појединачних 
планова развоја у областима од значаја за развој Гра
да;

3) подстиче развој и прати партнерства између Гра да 
и надлежних органа и организација, месних заједница 
и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења 
развојних пројеката;

4) иницира и учествује у утврђивању локалне по
литике и мера у социјалној заштити, образовању, здра
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вственој заштити, запошљавању, одрживом ра звоју, као 
и у другим областима од значаја за развој Града;

5) предлаже моделе финансирања активности у 
области социјалне политике, образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у 
другим областима од значаја за развој Града;

6) иницира припрему пројеката или учешће у про
грамима или пројектима у циљу унапређења услуга и 
обезбеђења права грађана, која су у надлежности Гра
да;

7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких 
и појединачних планова развоја Града;

8) даје мишљење о предлозима развојних пројеката 
у Граду који се делимично или потпуно финансирају 
из буџета града, прати њихово остваривање и даје 
своје мишљење о томе, надлежном органу Града;

9) на основу одлуке надлежног органа Града уче
ствује у партнерским програмима и пројектима које 
спроводи Град са републичким органима и установама, 
јединицама локалне самоуправе и домаћим и међу
народним организацијама и партнерима.

4. Начин рада Савета за развој града Лесковца

Члан 4.

Председник Савета за развој града организује рад 
Савета за развој града, сазива и председава седницама, 
остварује сарадњу са органима Града, и обавља друге 
послове утврђене овим Пословником.
Седнице Савета за развој града сазива председник 
Савета најмање једном у три месеца или на писани 
захтев органа Града или једне трећине чланова Савета 
за развој града у року од 15 дана од дана подношењa 
захтева.
Стручне и административне послове у вези са радом 
Савета за развој града обавља Градска управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Града, 
а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу 
са законом.
Савет се у свом раду служи печатом Скупштине гра
да.
Начин рада Савета за развој града ближе се уређује 
Пословником Савета за развој града.

5. Седнице Савета за развој града Лесковца

Члан 5.

Савет ради у седницама којима присуствује већина 
чланова, а одлучују већином гласова присутних чла
нова.
Обавештење о датуму одржавања, дневном реду и 
материјали за седницу Савета достављају се чла но
вима Савета најкасније 48 сати пре одржавања се
днице.
Изузетно од става 2. овог члана, обавештење о да
туму, дневном реду и материјали за седницу могу се 
доставити и у краћем року, у ком случају је председник 
Савета дужан да на седници Савета образложи такав 
поступак.

Члан 6.
На седницу Савета обавезно се позива представник 
предлагача, као и обрађивач акта који се на седници 
разматра.
У раду Савета по позиву могу учествовати стручни 
и научни радници из области која се разматра на се
дници Савета, без права одлучивања.
Седници Савета могу присуствовати и учествовати у 
раду без права одлучивања и одборници, као и пре
дста вници органа Града, јавних и јавно комуналних 
пре дузећа и установа чији је оснивач Скупштина гра
да.
Седнице Савета су јавне.
Савет, по потреби, може одржавати и конференције 
за штампу.

Члан 7.

Председник Савета отвара седницу и на основу 
службене евиденције о присутности чланова утврђује 
да ли постоји кворум за рад.
Савет одлучује ако је присутно више од половине 
чланова.
У одсуству председника Савета седницу води заменик 
председника.

Члан 8.
Дневни ред седнице Савета утврђује се на самој 
седници.
Сваки члан Савета има право да предложи измене и 
допуне дневног реда.
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Када се Савет изјасни о предлогу дневног реда у 
целини, председник Савета објављује утврђени 
дневни ред седнице.

Члан 9.

Пре преласка на дневни ред усваја се записник са 
претходне седнице Савета.
О примедбама на записник одлучује Савет.

Члан 10.

Пре разматрања тачака дневног реда седнице Савета, 
председник даје обавештење о активностима између 
две седнице, као и о другим питањима значајним за 
рад Савета.

Члан 11.

Претрес појединих тачака дневног реда седнице 
Савета врши се према утврђеном редоследу.
Савет може у току седнице без претреса одлучити да 
изврши измену редоследа појединих тачака дневног 
реда.
На почетку претреса сваког питања представник 
предлагача, односно обрађивача материјала, може 
дати допунска образложења.
После излагања предлагача  обрађивача, отвара се 
претрес о конкретном питању.

Члан 12.

Нико не може говорити на седници Савета пре него 
што затражи да добије реч од председника Савета.
Председник Савета дужан је да сваком члану да реч у 
вези материјала који је предмет разматрања.

Члан 13.

Председник Савета може у току седнице прекинути 
рад и одредити дан и час када ће се седница Савета 
наставити.
Седница Савета ће се увек прекинути када се утврди 
недостатак кворума, као и у другим случајевима када 
то Савет закључи.
Прекинута седница се наставља најкасније у року од 
3 радна дана по прекиду седнице.

Члан 14.
Савет одлучује о питањима из своје надлежности 
већином гласова присутних чланова Савета.

Члан 15.
Члан Савета има право и дужност да гласа о сваком 
предлогу о коме се одлучује на седници Савета.
При гласању председник позива чланове да се изјасне 
ко је “за” предлог затим ко је “против” предлога и 
најзад да ли има “уздржаних” од гласања.
Гласање је по правилу јавно.
О појединим питањима из надлежности Савета гла
сање се може вршити тајно,уколико о томе одлучи 
већина чланова Савета.

Члан 16.
После завршеног гласања, председник Савета утврђује 
резултате гласања и на основу резултата објављује да 
ли је предлог о коме се гласало усвојен или одбијен.
Савет одређује известиоца који по потреби на седници 
Скупштине града образлаже извештај Савета.

Члан 17.
Седнице Савета записују се на аудиоснимцима, са 
којих се израђују записници, који се чувају у до ку
ментационој основи седнице.
Са седнице се прави извод из записника који се до
ставља члановима Савета уз позив за наредну се
дницу.
Извод из записника садржи: време и место одржавања 
седнице, имена председавајућег, кратак ток седнице 
са назнаком питања о којима се расправљало и одлу
чивало и именима говорника, резултат гласања о 
појединим питањима, име и презиме чланова Савета 
који је издвојио мишљење (уколико је члан Савета 
захтевао да се издвајање мишљења унесе у записник) 
и назив одлука и закључака донетих на седници.
Извод из записника потписује председник Савета.
Аудио снимци седница Савета су саставни део запи
сника.

Члан 18.
У извршавању послова из свог делокруга, Савет може 
тражити од надлежних органа и служби податке и 
информације од значаја за свој рад.
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Члан 19.
Члан Савета може да издвоји мишљење, везано за 
питања која су на дневном реду седнице и има право 
да исто образложи.

Члан 20.
На седници Савета води се записник, у који се оба
везно уносе имена присутних, предлози изнети на 
седници, ставови Савета, резултати сваког гласања, 
свако издвојено мишљење, као и известиоци.
Записник са претходне седнице Савета усваја се пре 
преласка на дневни ред.

6. Јавна слушања

Члан 21.
Савет може организовати јавно слушање о питањима 
из своје надлежности.
Јавно слушање из става 1. овог члана организује се 
ради прибављања информација, односно стручних 
мишљења о питањима која се разматрају на седници 
Савета и разјашњења појединих решења из тих 
докумената.

Члан 22.
Предлог за организовање јавног слушања може да 
поднесе сваки члан Савета.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног 
слушања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси Са
вет.
О одлуци из става 3. овог члана, председник Са вета 
обавештава градоначелника и председника Ску пшти
не.
Председник Савета на јавно слушање позива чланове 
Савета, одборнике, представнике органа Града, ја
вних и јавно комуналних предузећа и установа чији 
је оснивач Скупштина града, и друга лица чије је 
присуство од значаја за тему јавног слушања.

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и 
место одржавања јавног слушања, као и обавештење 
о позваним учесницима.
Након јавног слушања, председник Савета доставља 
информацију о јавном слушању градоначелнику, пре
дседнику Скупштине, члановима Савета и уче сни
цима јавног слушања. Информација садржи име на 
учесника на јавном слушању, кратак преглед изла
гања, ставова и предлога изнетих на јавном слу шању.
Чланови Савета и учесници јавног слушања могу да 
поднесу писане примедбе на информацију о јавном 
слушању председнику Савета, који их доставља ли
цима из претходног става овог члана.

Члан 23.
Акте донете на седници Савета потписује председник 
Савета.
Изворник акта потписан од стране председника са
вета и оверен печатом чува се у архиви Града.
Под изворником подразумева се текст акта који је 
усвојен на седници Савета.
О изради изворних аката и њихових отправака, чу
вању, евиденцији, објављивању и достављању надле
жним органима и организацијама стара се Оде љење 
за послове Скупштине града и Градског већа.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи 
Пословник о раду Савета за рзвој града Лесковца, 
број 0642/13I од 12 .септембра 2013. године.
Овај Пословник ступа на снагу 8 дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику града Леско вца“.

Број: 06538/20I
У Лесковцу, 02. новембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Драган Стојиљковић, с. р.
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ЛЕСКОВАЦ
716.
На основу члана 46. и 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи (”Службени гласник РС” број 129/2007, 
83/2014др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018), 
члана 71. Статута Града Лесковца (”Службени 
гласник Града Лесковца”, број 28/18), члана 2, 4 и 
37 Пословника о раду Градског већа (”Службени 
гласник Града Лесковца”, број 11/08), и Одлуке о 
буџету Града Лесковца за 2020. годину (”Службени 
гласник Града Лесковца” број 34/19), Градско веће 
града Лесковца на 7.седници, одржаној 4. новембра 
2020. године, донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  ИЗ 

МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА СА 
ПОДРУЧЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Додељује се једнократна новчана помоћ за набавку 
уџбеника редовним ученицима основних и средњих 
школа из материјално угрожених породица са по
дручја града Лесковца за школску 2020/2021 годи ну.

Члан 2.

Обавезује се центар за социјални рад у Лесковцу да, на 
основу Списка корисника новчане социјалне помоћи и 
чланова породицадеце школског узраста, усагласити 
са подацима о редовним ученицима из основних и 

средњих школа са подручја града Лесковца, спроводе 
процедуру исплате једнократне новчане помоћи 
ученицима за набавку уџбеника.
Право на исплату једнократне новчане помоћи имају 
корисници новчане социјалне помоћи који нису оства
рили право на бесплатне уџбенике преко Мини ста
рства просвете, науке и технолошког развоја и који 
ни су остварили право на једнократну финансијску 
по моћ за набавку уџбеника за ученике првог разреда 
осно вних школа од стране Града Лесковца.

Члан 3. 

Појединачни износ једнократне новчане помоћи изно
си 5.000,00 динара. О признању права на исплату је
дно кратне новчане помоћи ученицима, Центар за со
цијални рад у Лесковцу донеће појединачна решења 
најкасније до 15. децембра 2020. године.

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће 
се објавити ”Службеном гласнику града Лесковца”.

Члан 5.

Одлуку доставити: Центру за социјални рад у Лесковцу, 
Одељењу за друштвене делатности и локални развој и 
Одељењу за финансије.

Број: 06117/20II
У Лесковцу 4. новембра 2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић, с.р.

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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БОЈНИК
717.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник Републике Србије'', бр.129/07, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 80. 
И 88. Закона о шумама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10, 
93/12,89/15 и 95/2018 – др. закон), члана 70. и 15. 
став 1. тачка 7. Статута општине Бојник (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр. 6/2019) и члана 24. Пословника 
општинског већа општине Бојник (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.17/2012), Општинско веће општине 
Бојник, на седници одржаној дана 30.10.2020.године, 
доноси

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И 

ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

I. УВОД

Овим Програмом, на основу члана 80. и 88. Закона 
о шумама („Службени гласник РС, бр.30/10, 93/12, 
89/15 и 95/2018 и др.закон) и члана 15. став 1.тачка 
7. Статута општине Бојник ( Службени гласник 
града Лесковца'' број 6/19), Одељење за привреду, 
финансије и локалнo економски развој општинске 
управе Бојник утврђује намену и начин коришћења 
средстава од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта планираних у буџету општине Бојник за 
2020.годину. Средства су намењена за реализацију 
планова, програма, пројеката и других активности 
у области заштите и унапређења шума и шумског 
земљишта као и унапређењу општекорисних функција 
шума општине Бојник. Програм коришћења средстава 
остварених од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта доноси се за сваку календарску годину. Овај 
Програм садржи: топографскогеографске и климатске 
карактеристике подручја, законске основе, опис шума 
и шумског земљишта, мере и активноси на заштити 
шума и шумског земљишта у 2020. години, мере и 

активности на унапређењу општекорисних функција 
шума од значаја за локалну самоуправу, финансијски 
план за спровођење мера и активноси на заштити шума 
и шумског земљишта и на унапређењу општекорисних 
функција шума за локалну самоуправу у 2020. години, 
спровођење Програма и надзор, завршне одредбе и 
табелу предвиђених средстава Програмом.

1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И 
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

Општина Бојник је општина у Јабланичком округу 
са седиштем у истоименом граду и спада међу најне
развијеније општине у Републици Србији. Бојник се 
налази у сливу Пусте реке и испод Радан планине. 
Ге о  графски положај и природна конфигурација про
стора Општине су специфични. Он се налази ван 
најзначајнијих магистралних саобраћајница, али чини 
природну везу северозападног дела лесковачке котлине 
са општинама Лесковац, Лебане и Медвеђа. Око 2/3 њене 
територије је брдскопланинско подручје, са снажним 
утицајем на формирање релативно неповољне конфи
гурације мреже насеља и неравномеран терито ријални 
распоред економских активности и становништва. Томе 
се придружује и готово у целини недовољно развијено 
окружење са ниским степеном међусобне развојне 
интегрисаности.
Пусторечка котлина са прородно – географским 
одли кама је једна од специфичних котлина. Општина 
Бојник обухвата  36 насељених места са укупно 11.104 
становника ( по попису из 2011 године).Смештена је 
у северозападном делу лесковачке котлине, у сливу 
Пусте реке по којој се цео простор назива.
Седиште општине, варошица Бојник, удаљена је од 
Лесковца 21 километар, од Ниша 45 километара, а 
преко Брестовца удаљеног 20 км, повезана је са међу
наредним путем Е75.Територија општине Бојник про
стире се на 264 км2, а најзначајнија привредна грана је 
пољопривреда. Последњих година је интензивирана, 
поготово у воћарској производњи, коштичаво и јаго
дасто воће. Укупно обрадиво пољопривредно земљи
ште на територији општине Бојник је 19.329 хектара 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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или 73,01% укупне територије, а остатак је под шу
мама у површини од 5.274 ха, што чини једну од 
јединственијих општина у Србији.
На опште географско–климатске факторе Пусторечке 
котлине утиче претежно умерено – котинентална 
клима, на крајњем западу прелази у субпланинску и 
планинску климу. 

Подручје општине Бојник има низијске и брдско – 
планинске, стим да преовлађују терени између 200 и 
600 м.нв ( око 70% укупне територије). Најнижа тачка је 
у котлинском делу Пусте реке око 130 м.нм, а највиши 
врх је Шопот са висином од 1.409 м. надморске висине.

Пусторечка котлина са природно – географским 
одликама је једна од специфичних котлина. Географско 
  литолошки састав је веома разноврстан, а разноврсни 
су и облици рељефа, посебно су бројне епигоније, 
површи и урвине. Пусторечка котлина има велики број 
извора и водотокова, који су сиромашни водом. Један од 
узрока су недовољне количине падавина.Тле чини разни 
типови земљишта, а биљни свет је знатно измењен у 
односу на  прошлост, нарочито шумски покривач.

2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ

Законом о шумама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, бр. 93/2012, 
89/2015 и 95/2018 др.закон) уређује се очување, за
штита, планирање, гајење и коришћење шума, распо
лагање шумама и шумским земљиштем, надзор над 
спровођењем овог закона, као и друга питања значајна 
за шуме и шумско земљиште. Очување, заштита и 
унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала 
шума и њихових функција и подизање нових шумских 
састојина у циљу постизања оптималне шумовитости, 
просторног распореда и структуре шумског фонда у 
Републици су делатности од општег интереса. Законом 
је прописано да се обезбеђују услови за одрживо 
газдовање шумама и шумским земљиштем , на начин 
и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова 
производна способност, биолошка разноврсност, 
способност обнављања и виталност и унапређује њихов 
потенцијал за ублажавање климатских промена, као и 

њихова економска, еколошка и социјална функција, а да 
се при том не причињава штета околним екосистемима. 
У заштити шума и шумског земљишта укључене су 
и локалне самоуправе на својој територији. На име 
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
локалним самоуправама припада 30% од остварених 
прихода на годишњем нивоу. Из тих средстава јединице 
локалне самоуправе могу финансирати активности на 
унапређењу општекорисних функција шума од значаја за 
локалну самоуправу, у складу са програмом који доноси 
надлежни орган локалне самоуправе. Такође, из буџета 
јединице локалне самоуправе, могу се финансирати и 
активности од општег интереса из закона. Извештај 
о трошењу средстава јединица локалне самоуправе 
доставља Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  Управи за шуме, до 31. марта текуће 
године за претходну годину. 

3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Радан планина  По многима, једна је од најлепших 
планина Србије. Припада родопском планинском 
систему. Геолошка основа је од силикатних стена 
палеозојске старости са кристаластим шкриљцима. 
Највиши врх је Шопот (1409м), затим Соколов Вис 
(1376м) и Велики Петровац. Са видиковца Камен 
пружа се предивна панорама на Гајтанска врата, 
Соколов вис, као и планинске врхове и обронке све до 
Копаоника. Окружена је венцем планина: Пасјачом, 
Видојевицом, Ргајском, Соколовицом, које је штите од 
хладних, влажних струја са северне и западне стране. 
На истоку и југу се отвара у пусторечку котлину, где 
је изложена јачем сунчевом загревању, што условљава 
топлију и блажу климу. То је произвело својеврстан 
феномен, јер се храстов појас са класичних 700 м 
подиже на 800–900 м надморске висине. Разноврстност 
вегетације Радана, посебно бројне реликтне (остаци 
терцијалне прашуме) и ендемичне биљне врсте 
на уском простору представљају прави ботанички 
врт. Од Спомен дома на Радану пружају се прелепи 
планински предели под густом шумом оивиченом 
Горњим и Доњим Ивањским ливадама. Ово подручје 
је заштићено, и од изузетног еколошког значаја.
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Посматрано по врстама дрвећа доминантно је учешће 
букве, заступљености од 50,2% у укупној запремини, 
храста и цера, граба , багрема, док су све остале врсте 
са незнатним учешћем. Укупно учешће лишћара је 
око 95% и скромно учешће састојина четинара од 
око 5 %, од чега је најзаступљенији бор. У приватним 
шумама највише је заступљена буква, затим храстови 
и знатније је учешће багрема. 

Угроженост шума и шумског земљишта

За потребе одрживог и економичног коришћења шума 
и шумског земљишта, приликом израде програма 
пажња је посвећена пропратним, али веома битним, 
елементима у газдовању и коришћењу шума, односно 
шумског земљишта.

• Шумски путеви  су од великог значаја за фу
нкционисање сваког села, с обзиром да свако од њих 
располаже шумским састојинама у приватном вла
сништву. Путеви омогућавају лакши и безбеднији 
приступ сопственика парцелама под шумама, а за
висно од уређености утичу и на очуваност постојеће 
механизације. Тренутно стање важнијих шумских 
путева, на територији општине Бојник, јесте да су 
оште ћени. Оштећења настају најчешће због превоза 
великог терета привлачења дрвета до кућа (посечена 
дебла). Шумски путеви су препуни дубоких рупа у 
којима се задржава вода након обилних падавина, 
површина је клизава са дубоким колотразима. Често 
пута долази до превртања трактора са људством и 
товаром. Овакво стање шумских путева. представља 
велику опасност, посебно по безбедност сопственика 
шума приликом сече шума и превоза огревног дрвета. 
Слично стање је и са тзв. прилазним шумским пу
тевима од насељеног места до шумских састојина. 

• Ерозиони процеси  Под утицајем атмосферских 
падавина и других фактора долази долази до испирања 
шумског земљиштаи и путева, као и до других еро
зивних процеса. Ерозија земљишта је озбиљан про
блем и мора се перманентно организовати борба са 
њом. Подручје општине Бојник је веома угрожено 
еро зионим процесима. Ово рељефски немирно по

дручје је знатно нападнуто процесима ерозије разли
читог интензитета. Процеси ерозије присутни су, 
поред пољопривредног земљишта и код шумског 
земљишта и у шумским састојинама, нарочито код 
проређених шума и шикара. Ово је изражено, посебно 
на површинама под шумским растињем, где је 
обраст оцењен као недовољан, а склоп непотпун или 
прекинут, односно где је учешће прогала (шумских 
чистина) веће од 30%. Попуњавање се врши садњом 
углавном букве и четинарских врста (очетињавање), 
а пре свега бором.

Значај шума и шумског земљишта

Поред привредноекономског значаја шума од великог 
значаја су и еколошки, спортскорекреативни и ту ри
стички значај шума и шумског земљишта. Еколошки 
значај шума се огледа у знатном повећању кисеоника 
у атмосфери и смањењу утљендиоксида. Поред овог, 
шуме имају велику улогу и у пречишћавању ваздуха, 
задржавају велику количину прашине, чађи, аеросоли 
и других штетних материја. Шуме такође филтрирају 
воду, спречавају клизишта и ерозије, смањују буку и 
ублажавају климатске промене. Спортскорекреативни 
значај је заступљен кроз активности и садржаје разних 
савеза, клубова и удружења (планинарски, скијашки, 
ловачки и др.)

4. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ 
ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У 2020. ГОДИНИ

У циљу одрживог газдовања шумама и шумским зем
љиштем, повећања степена и квалитета њихове иско
ришћености и економичности, Програмом су пре
двиђене превентивне мере заштите шума и шумског 
земљишта, које обухватају следеће активности: 

4.1. Реконстукција шумских путева са и без пошљу
нчавања 
Радови на реконструкцији шумских путева подразу
мевају:  Планирање постојећег стања коловоза бу
лдожером или грејдером, машински ископ одводних 
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путних јаркова грејдером, израда и уградња пропуста 
за воду и ваљање постељице коловоза. Код путева 
са пошљунчавања, поред поменутих радова имамо 
и пошљунчавање коловоза, односно уграђивање 
рефузног речног шљунка у слоју од 15,00 цм и 
сабијање (ваљање). 

5. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЋЕЊУ 
ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 
(комуналне, спортскорекреативне и друге 

активности и објекти)

5.1. Реконструкција објеката за одмор и спортско
рекреативне активности 

Ова реконструкција подразумева следеће грађеви
нске радове: Реконструкцију крова, радови на по
ве ћању енергетске ефикасности објекта (израда 
термоизолације спољних зидова и замена спољне 
столарије), израду хидро изолације објекта, израду 
дренаже око објекта, уградња хоризонталних олука 
и олучних вертикала, реконструкцију водоводне и 
канализационе мреже, реконструкцију или изградњу 
септичке јаме, реконструкцију санитарних чворова и 
молерско фарбарске радове на објекту.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ 
ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ 
ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ПРЕДВИЂЕНИХ 
ПРОГРАМОМ

Средства остварених од накнаде за коришћење шума 
и шумског земљишта из овог програма у укупном 
износу од  1.680.506,89 динара, која се остварују од 
накнаде за коришћење шума и шумско земљиште и 
пренетих средства из предходних година и то: из 2015 
године 439.731,20 динара, из 2016 године 400.410,72 
динара,из 2017 године пренешено је 242.913,44 

динара, из 2018 године биће пренешено 487.655,12 
динара и остварен је прилив за 2019 годину у износу 
од 109.796,41 динара, што укупно износи 1.680.506,89 
динара и користиће се за финансирање послова за
штите шума, пошумљавања, неге шума, градње и 
изградњу, реконструкцију и одржавање шумских 
ка мионских путева, производње шумског семена 
и шумског садног материјала и других послова од 
општег интереса за шумарство Општине Бојник. 

7. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ

7.1.Послови из тачке 1.овог програма финансираће 
се из средстава остварених од накнаде за коришћење 
шума и шумског земљишта на територији општине 
Бојник за 2018. годину до износа средстава утврђених 
у табели за сваку врсту посла, а према динамици 
прилива средстава остварених од накнаде,за те намене, 
и то:

Ред. 
Бр.

Врста посла
Јед. 
мере

Укупно 
средстава 

буџета 
општине 

Бојник  од 
накнаде за 
шуме (дин)

1. 2. 3. 4. 5.

1. ГРАДЊА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ШУМСКИХ ПУТЕВА

Радови на I фази km

Радови на II фази km

Радови на I и II фази km

Реконструкција 
шумског пута

km 1.680.506,89

Санација шумског пута km

Градња моста на 
траси шумског пута:

а) до 5 m распона m

б) од 510 m распона m

в) преко 10 m распона m

У К У П Н О: 1.680.506,89
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7.2. Остала нераспоређена средства подразумевају 
средства која су предвиђена за утрошак у случају 
хитности, тј. неодложности и непланираности, а не
опходно их је спровести током 2020 године у оквиру 
активности из области шумарства.

7.3. Јавне набавке уколико су потребне за везано за 
овај програм спроводи  Одељење за привреду, фи
нансије и локалноекономски развој општинске упра
ве Бојник.

7.4. Општинска управа Бојник,Одељење за привреду, 
финансије и локално економски развој ће спроводити 
активности предвиђених овим програмом.

7.5. Председник општине Бојник овлашћен је за 
располагање средствима са евиденционог рачуна.

7.6. Финансирање активности из овог програма вршиће 
се у зависности од прилива средстава прикупљених 
у складу са приоритетима а уколико се приходи не 
остварују у планираном износу председник општине  
Бојник одређује према важности активности.

7.7. Извештај о реализацији овог Програма подноси 
Општинска управа општине Бојник, Одељење за при
вреду, финансије и локални економски развој Ми
нистарству пољопривреде, шумарства и водо при вреде 
по закону до 31.марта за предходну годину.

7.8. Неискоришћена средства из тачке 2. овог 
програма на крају 2020. године преносе се у наредну 
годину.

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Програм ступа на снагу даном доношења и биће 
објављен у ''Службеном гласника града Лесковца''.

03 Број: 3221/20209
Бојник, 30.10.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Небојша Ненадовић



Страна 2067 – Број 41СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА10. новембар 2020.

 

 

 
Измене и допуне 

Плана генералне регулације 
Власотинца 

 

 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Београд, 2020. 

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

718.



Страна 2068 – Број 41 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. новембар 2020.

 

 
Предмет 

Измене и допуне 
Плана генералне регулације 
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Наручилац плана Скупштина општине Власотинце 
Трг ослобођења 12 

Обрађивач 
плана 

УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД 
Београд, Шуматовачка 8 

Руководилац 
плана 

Проф. др Миодраг Ралевић 
бр. лиценце 200057204 

Радни тим 

др Гордана Марковић, дипл.инж.арх. 
др Александра Ђукић, дипл.инж.арх. 
др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх. 

Душан Ристић, Мас. просторни планер 
Милена Ивановић, М.Арх. 

Мирјана Бараћ, М.Арх. 
Стефанија Ђурковић, М.Арх. 
Марко Јакшић, дипл.инж.арх. 

мр Драшко Новаковић, дип.инж.ел. 
Снежана Димитријевић, дипл.инж.с. 

Владан Николић, д.и.г. 
Катарина Стојковић, М.Арх. 

Анастасија Ђурковић, М.Арх. 
Урош Марковић, маст.инж.урб. и рег.раз. 
Симона Тајић, маст.инж.урб. и рег.раз. 

Директор: Медена Милић 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1. УВОДНИ ДЕО 

1.1. Увод 

Општина Власотинце налази се у оквиру Јабланичког управног округа, уз Град 
Лесковац и општине Бојник, Лебане, Медвеђу и Црну Траву. Морфолошки, општина 
Власотинце се састоји од две целине, долинско-котлинске и брдско-планинске, 
представља веома атрактиван простор разуђен на преко 1000 мнв (од 230 до 1433 
мнв) са значајним водним потенцијалом – реком Власином, која се улива у Јужну 
Мораву. 

 
Слика 1.Општина Власотинце (извор: www.vlasotince.org.rs) 

1.2. Правни основ и повод израде Плана 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације Власотинца 
чине нарочито: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/19-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), нарочито чланови 27 и 28 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде документа просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04 и 88/2010) 

 Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца I 
(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 40/2016) 

 Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца II 
(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 29/2018). 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи, („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-испр., 64/19-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), Плана генералне регулације 
Власотинца, ("Сл. гласник града Лесковца", број 8/15), Статута општине Власотинце 
("Сл. гласник града Лесковца",бр. 12/08, 24/11), на основу Одлуке Општинског већа 
општине Власотинца, 01 број 06-60-2/2016 од 15.09.2016. годинс и по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Власотинце на седници од 
24.09.2016. године, донела је Одлуку о изради Измене и допуне Плана генералне 
регулације Власотинца. 

Обраћивачу плана достављен је Пројектни задатак за израду урбанистичке 
документације, у коме су дефинисани предмет рада, локација и инвеститор. 
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Према наведеном Пројектном задатку, треба извршити одређена преиспитивања 
планских решења из Плана генералне регулације, у циљу добијања бољих планских 
услова за уређење простора. 

Сагласно Пројектном задатку, потребно је: 
 преиспитивање поглавља ПГР и дела Стратешке процене утицаја ПГР на 

животну средину, које се односе на мере заштите животне средине – посебно на 
заштиту од нејонизујућег зрачења у урбанистичким целинама I и III 

 преиспитивање могућности проширења градског хуманог гробља на постојећој 
локацији у урбанистичкој целини II  

 преиспитивање могућности формирања мини пијаце у урбанистичкој целини II  
 преиспитивање мреже ТС 10/04 kV услед настале потребе за проширењем 

мреже у урбанистичкој целини I  
 преиспитивање могућности промене намене заштитног зеленила у спорт и 

рекреацију у урбанистичкој целини III 
 преиспитивање могућности промене намене дела зоне становања у намену 

спорт и рекреација у урбанистичкој целини IV. 

Након пристиглих прмедба физичких и правних лица у фази јавног оглашавања Плана 
на рани јавни увид, као предмет измене и допуне усвојене су и примедбе грађана и 
сугестије Комисије за планове, које се односе на: 

 преиспитивање могућности промене намене већег дела површине које чини 
грађевинско земљиште за јавне намене (Ј8-остале јавне објекте) у површину за 
остале намене – мешовито становање у просторној целини III ''Росуља''.  

 преиспитивање могућности формирања пешачке зоне у Немањиној улици и 
улици Трг Ослобођења, у циљу формирања јединственог градског трга у 
просторној целини I ''Власотинце-центар''. 

 проширење границе обухвата обавезне израде урбанистичког пројекта за 
спортско-рекреативни центар Власина, како би се обухватила пешачка стаза 

 преиспитивање могућности за дефинисање нових саобраћајница у просторној 
целини VII ''Манастириште Нерезине'' на површинама које су у плану одређене за 
породично становање ниског интензитета изградње. 

 преиспитивање могућности за промену саобраћајног решења у урбанистичкој 
целини III ''Росуља'', односно укидања дела улице Максим Горки (од дела улице 
Мије Миленковић ка раскрсници са улицом Дрварском до к.п. 110/9 КО 
Власотинце варош) и измене раскрснице улица Максим Горки, Мије Миленковић 
и Светосавске. 

 просторну целину V ''Власотинце запад-Слатина'' у којој се врши усаглашавање 
Измена и допуна Плана генералне регулације Власотинца, са усвојеним Планом 
детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке целине – V, Власотинце 
запад- Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), Власотинце-Лесковац, од стране 
Скупштине општине Власотинце на седници одржаној дана 16.12.2016. године 
(„Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016). 

Повод за Измену и допуну ПГР је уочавање нових потреба од стране локалне 
заједнице и потреба провере побољшања појединих планских решења. Према 
наведеном, провере ће се вршити у целинама I и III у њиховом пуном обухвату, у делу 
целине II, IV, V и у делу целине VII. 

Циљ Измена и допуна ПГР-а, дефинисан Одлуком, је стварање услова и дефинисање 
правила за изградњу на подручјима и деловима где се врши измена и допуна ПГР-а и 
стварање услова за комунално опремање простора неопходном инфраструктуром - 
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саобраћајном и комуналном инфраструктуром што би допринело стварању услова за 
покретање нових инвестиција и развој комерцијално-пословних и производних 
садржаја, сагласно принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, 
јачања конкуретности и унапређења индентитета општине Власотинце уз поштовање 
принципа уређења, коришћења и заштите простора. 

1.3. Плански основ 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације Власотинца 
су планови вишег реда, коришћени у изради ПГР Власотинца и то: 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2010.г. („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2010) 

 Регионални просторни план Јужног Поморавља („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010) 
 Просторни план општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 

31/2011) 
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница 

Републике Македоније („Сл. гласник РС“, бр. 102/10) 

Осим усклађивања са свим релевантним плановима вишег реда, план Измена и 
допуна ПГР биће посебно усклађен са Планом генералне регулације Власотинца 
(„Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/2015), који садржи плански основ, услове и 
смернице. 

Саставни део Измана и допуна ПГР биће и Измене и допуне стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације Власотинца на животну средину, обзиром да се 
значајан део измена односи на интервенције у том делу плана. 

 
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

Основне одлике простора у коме се врше Измена и допуна ПГР су: 
 све границе, тј. подручја измена и допуна плана су унутар површине Плана 

генералне регулације Власотинца, нису вршена проширења обухвата, 
 границе Измена и допуна ПГР дате су по просторним целинама, хронолошки 

према Пројектном задатку, Одлуци, смерницама и поднетим примедбама из 
Извештаја о обављеном раном јавном увиду, и дефинисаном предмету рада, 

 подручја у којима се врше измене означена су на карти као''границе измена и 
допуна'', уз  додавање редног броја према редоследу из Пројектног задатка. 

На основу наведеног, врше се следеће измене: 
 Измена и допуна 1 се односи на преиспитивање поглавља Плана генералне 

регулације и дела Стратешке процене утицаја плана на животну средину, које 
се односи на мере заштите животне средине - посебно заштиту од нејонизујећег 
зрачења у урбанистичкој целини I. У оквиру ове измене и допуне обухваћена је 
и катастарска парцела 2433 КО Власотинце варош. 

 Измена и допуна 2 се односи на преиспитивање поглавља Плана генералне 
регулације и дела Стратешке процене утицаја плана на животну средину, које 
се односи на мере заштите животне средине - посебно заштиту од нејонизујећег 
зрачења у урбанистичкој целини III, 

 Измена и допуна 3 односи се на преиспитивање могућности проширења 
градског хуманог гробља на постојећој локацији у урбанистичкој целини II, 

 Измена и допуна 4 односи се на преиспитивање могућности формирања 
уређене површине (у виду трга) за обављање повремених пијачних активности 
у урбанистичкој целини II, 
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 Измена и допуна 5 односи се на преиспитивање могућности надградње мреже 
ТС 10/0.4 kV у урбанистичкој целине I, 

 Измена и допуна 6 односи се на преипитивање могућности промене намене 
заштитиног зеленила у спорт и рекреацију у урбанистичкој целини III, 

 Измена и допуна 7 се односи на преиспитивање могућности промене намене 
дела зоне становања у спорт и рекреацију у урбанистичкој целини IV, 

 Измена и допуна 8 се односи на преиспитивање могућности промене намене 
већег дела површине које чини грађевинско земљиште за јавне намене (Ј8-
остале јавне објекте) у површину за остале намене – мешовито становање у 
просторној целини III ''Росуља''. Мањи део локације, остао би у постојећој 
намени. 

 Измена и допуна 9 се односи на преиспитивање могућности формирања 
пешачке зоне у Немањиној улици и улици Трг Ослобођења, у циљу формирања 
јединственог градског трга у просторној целини I ''Власотинце-центар''. 

 Измена и допуна 10 се односи на проширење границе обухвата обавезне 
израде урбанистичког пројекта за спортско-рекреативни центар Власина, како 
би се обухватила пешачка стаза 

 Измена и допуна 11 односи се на преиспитивање могућности за дефинисање 
нових саобраћајница у просторној целини VII ''Манастириште Нерезине'' на 
површинама које су у плану одређене за породично становање ниског 
интензитета изградње. 

 Измена и допуна 12 односи се на преиспитивање могућности за промену 
саобраћајног решења у урбанистичкој целини III ''Росуља'', односно укидања 
дела улице Максим Горки (од дела улице Мије Миленковић ка раскрсници са 
улицом Дрварском до к.п. 110/9 КО Власотинце варош) и измене раскрснице 
улица Максим Горки, Мије Миленковић и Светосавске. 

 Измена и допуна 13 односи се на просторну целину V ''Власотинце запад-
Слатина'' у којој се врши усаглашавање Измена и допуна Плана генералне 
регулације Власотинца, са усвојеним Планом детаљне регулације за део радне 
зоне урбанистичке целине – V, Власотинце запад- Слатина, са десне стране ДП 
IБ-39 (M-9), Власотинце-Лесковац, од стране Скупштине општине Власотинце 
на седници одржаној дана 16.12.2016. године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 
52/2016). Усаглашавање се врши у делу саобраћајног решења, регулације, 
дефинисаних правила грађења и др.  План детаљне регулације, рађен је на 
ажурним катастарско-топографским подлогама, на основу којих су уочене да су 
поједина планска решења из Плана генералне регулације, који је предмет 
измене и допуне, неодржива. 

 Описи граница Измена и допуна ПГР преузете су: 
 из Плана генералне регулације (у делу у коме се постојеће урбанистичке 

целине поклапају са подручјем измена и допуна), 
 из Пројектног задатка и Одлуке о изради измене и допуне Плана (у делу у 

коме су овим документом назначене к.п. на којима треба преиспитати могућност 
измена и допуна одређених намена), 

 На основу смерница и поднетим примедбама из Извештаја о обављеном раном 
јавном увиду, 

 као оријентационе локације постављања нових трафо станица услед 
евентуалне промене њиховог броја, до добијања валидних услова надлежних 
институција. 



Страна 2074 – Број 41 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. новембар 2020.

                               Измена и допуна Плана генералне регулације Власотинца 

5  

 

Одлуком о измени и допуни ПГР-а, предвиђено је да обухвата простора на коме се 
врше измене и допуне обухвати око 1 ха 53 ара и 29 м2. Обухват измена и допуна је 
додатно повећан након фазе раног јавног увида и пристиглих нових примедба за 
измену Плана. 
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Граница измене и допуне 1 

Границом је обухваћена цела урбанистичка целина I (Власотинце-центар), одређена 
у ПГР-у Власотинца. Налази се између целине II на западу, целине III на северу, 
североистоку и истоку и целине IV на југоистоку и југу. Укупна површина локације је око 
53.47ха. 

 
Слика 2. Урбанистичка целина I (извод из ПГР Власотинца) 

Граница измене и допуне 2 
Границом је обухваћена цела урбанистичка целина III (Росуља), одређена у ПГР-у 
Власотинца. Налази се између пољопривредног земљишта на западу, целине VI на 
северу, истоку и југоистоку, шумског земљишта на југу, малим делом између целине IV 
на југозападу, целине I на југозападу и мањим делом целине II. Укупна површина 
локације је око 126.27ха. 

 
Слика. 3.Урбанистичка целина III (извод из ПГР Власотинца) 
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Граница измене и допуне 3 
Границом је обухваћен део урбанистичке целине II (Крива Лука), одређене у ПГР-у 
Власотинца, која се налази између урбанистичке целине I (Власотинце-центар) на 
истоку и урбанистичке целине V (Власотинце запад-Слатина) на западу. 
Граница измене и допуне обухвата к.п. број 855/1, 856/1, 857/1, 858/1, 859/1 и 860/1 које 
су одређене Пројектним задатком. 

Анализом локације, установљено је да к.п. 860/2, 859/2, 858/2 и део к.п. 857/2, све КО 
Власотинце варош, које нису предвиђене за промену намене из сервисне зоне у 
комуналну површину-гробље, не испуњавају услов минималне површине и ширине 
фронта, тако да не могу бити грађевинске, односно, не могу се приводити планираној 
намени. Из тог разлога обухваћене су планираним проширењем локације гробља. 
Укупна површина локације  је око 0.53ха (5318.28м2). 

  
Слика. 4.Урбанистичка целина II и положај локације гробља (извод из ПГР-а 

Власотинца) 
Слика. 5. Предметна локација на ортофото подлози (https://www.google.rs/maps/) 

Граница измене и допуне 4 
Границом је обухваћен део урбанистичке целине II (Крива Лука), одређене у ПГР-у 
Власотинца. Граница измене и допуне према Пројектном задатку обухвата део к.п. 
број 3024/1 и део к.п. 2979/8 КО Власотинце варош. Анализом постојећег стања, 
предности и ограничења и сагледавањем реалног стања на терену, изменом су 
обухваћене к.п. 3024/1 и 4013/3. Катастарска парцела 2979/8 КО Власотинце варош, 
није обухваћена. Укупна површина локације  је око 0.015 ха (151.65м2). 

   
Слика. 6. Урбанистичка целина II и положај локације пијаце (извод из ПГР 

Власотинца) 
Слика. 7. Предметна локација на ортофото подлози,локација мале пијаце и шире 

окружење (https://www.google.rs/maps/) 
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Граница измене и допуне 5 
Граница измене и допуне је у оквиру већ описане урбанистичке целине I (Власотинце-
центар). У анализи могућности проширења постојеће мреже трафостаница, предлаже 
се више локација за трафостанице, а исте су дате описно и оквирно, кроз планирано 
стање и све се налазе на површинама јавних намена: 

 Локација 5а: крајњи јужни део к.п. број 2849/1 КО Власотинце варош који је 
уједно и најјужнији део урбанистичке целине I, 

 Локација 5б: у северном делу урбанистичке целине I, са јужне стране реке 
Власине, уз улицу Николе Тесле, на делу к.п. 690/6 или делу к.п. 692, 

 Локација 5в: у северном делу урбанистичке целине I, са северне стране реке 
Власине, на деловима једне од следећих к.п број 587, 588, 684, 685. 

Укупна површина урбанистичке целине I је око 53.47 ха. 

 
Слика. 8. Урбанистичка целина I – градски центар (Извод из ПГР Власотинца) 
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Слика. 9. Површине јавних намена на подручју плана (извод из ПГР Власотинца) 

Граница измене и допуне 6 

Граница измена и допуна је у оквиру већ описане урбанистичке целине III (Росуља). 
Граница обухвата четири к.п. и то делове к.п. 5109, 5107 и целе к.п. 5089, 5090, све 
К.О. Власотинце варош. Укупна површина локације  је око 0.21 ха (2099.618 м2). 

 
Слика. 10. Урбанистичка целина III и положај локације заштитног зеленила (извод из 

ПГР Власотинца) 
Слика.11. Предметна локација на ортофото подлози, ближе окружење 

(https://www.google.rs/maps/) 
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Граница измене и допуне 7 
Граница измена и допуна је део урбанистичке целине IV (Власотинце југ – Каменица). 
Границом плана обухваћени су делови к.п. број 6132, 6133, 6134, 6135, све КО 
Власотинце варош. Укупна површина локације је око 0.32 ха (3258.296 м2). 

  
Слика. 12. Урбанистичка целина II и положај локације (извод из ПГР Власотинца) 

Слика. 13. Предметна локација на ортофото подлози,  ближе окружење 
Граница измене и допуне 8 
У границама измене и допуне се налазе к.п. 121/3 и 121/27 КО Власотинце-варош,које 
се налазе у урбанистичкој целини III (Росуља). Укупна површина локације је око 1.04 ха 
(10491.118м2). 

Граница измене и допуне 9 
У границама измене и допуне се налазе делови к.п. 3022 (1050.78 м2) и 1352/1 (2613.13 
м2) КО Власотинце-варош, које се налазе у урбанистичкој целини I (Власотинце-
центар). Укупна површина локације је око 0.37ха (3663.91м2). 

Граница измене и допуне 10 
У границама измене и допуне се налази парцеле обухваћене границом обавезне 
израде урбанистичког пројекта за спортско-рекреативни центар Власина и пешачка 
стаза уз реку Власину. Локација се налази у урбанистичкој целини III (Росуља). Укупна 
површина локације је око 8.61 ха (86098.936м2). 

Граница измене и допуне 11 
У границама измене и допуне налазе се катастарске парцеле број 5403/19, 5403/15, 
5409/5, 5412/5, 5403/11 и 5402/7 (и делови 5402/3, 5402/8),  5402/5КО Власотинце-ван 
варош (пристиглој примедби наводи се да к.п. припадају КО Бољаре. Међутим 
утврђено је да предметне парцеле припадају КО Власотинце-ван варош). Након 
сагледавања конкретних услова на локацији, к.п. 5403/11 није обухваћена изменама и 
допунама, док су у циљу дефинисања правилне саобраћајне мреже, изменом и 
допуном обухваћене к.п. део 5402/3, део 5402/8, 5398/2, 5401/2, 5401/5 и 5399/2. 
Граница измене и допуне 12 
У границама измене и допуне налазе се катастарске парцеле које су обухваћене 
саобраћајницама, улицама Максим Горки и раскршћу поменуте улице са улицом Мије 
Миленковић и Светосавске. 
Граница измене и допуне 13 
Граница се поклапа са границом усвојеног Плана детаљне регулације за део радне 
зоне урбанистичке целине–V, Власотинце запад-Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-
9), Власотинце-Лесковац („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016). Локација се 
налази у урбанистичкој целини V (Власотинце запад–Слатина). Укупна површина 
локације је 42.24 ха. 
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3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

3.1. Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године 

Према ППРС, Власотинце је у категорији мањих урбаних центара, седиште општине 
која се простире на око 308км2, са 47 катастарских општина, 48 насеља и око 30.000 
становника.  

Циљеви развоја, према ППРС, су креирање виталних урбаних средишта, јачање 
идентитета града на основу културне, природне и привредне матрице, рационално 
коришћење ресурса, заштита еколопког квалитета средине, усаглашавање капацитета 
средине са матрицама насеља, јачање надлежности и одговорности града итд. 

Према ППРС градови кроз локалне планове и пројекте афирмишу локални и 
регионални идентитет, контролишу ширење градског подручја, доприносе заштити 
зелених простора унутар урбаног ткива и сл.) 

3.2. Извод из Регионалног просторног плана Јужног Поморавља  

План обухвата области Јабланичког и Пчињског округа и припада области економски и 
демографски неразвијених региона. 

Планом се предвиђа укључивање Власотинца у функционално урбано подручје 
Лесковца, чија би компатибилна привреда требала да иницира нове развојне 
потенцијале кроз предузетништво, као што су то подручја Црнотравско-власотиначког 
туристичког рејона, туристичке регије Власине и Крајиште. 

 
3.3. Извод из Просторног плана општине Власотинце  

Власотинце је општински, административни, културни и привредни центар.Осим за 
становнике општине и задовољење њихових основних потреба (образовање, култура, 
спорт, рекреација, трговина, услуге и сл.), јачање насеља важно је и у регионалном 
окружењу обзиром да су Власотинце субрегионални центар у оквиру урбаног подручја 
Лесковца. 

За развој Власотинца, посебно су важне смернице из ППО: 

 организација мреже објеката и услуга јавних служби (повећање капацитета у 
области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, управе и 
администрације, спорта и рекреације) 

 подстицање туризма (река Власина са акумулацијом и обалама, адаптација 
хотела и угоститељских објеката, спортско-рекреативни центри, подизање 
културних садржаја) 

 развој саобраћајне инфраструктуре (изградња заобилазнице и ослобађање уже 
градске зоне, одржавање терминала аутобуске станице). 

3.4. Извод из Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног 
коридора Ниш-граница Републике Македоније 

У Плану генералне регулације Власотинца, Просторни план подручја 
инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике Македоније обрађен је као 
стечена обавеза на основу Одлуке о изради измена и допуна ПП подручја 
инфраструктурног коридора Ниш-границе Републике Македоније („Сл. гласник РС“, бр. 
102/10). 
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На подручју општине Власотинце, план обухвата катастарске општине Стајковце, 
Гложане и Прилепац. Спровођење плана значајно је ради повезивања региона и 
економску интеграцију јужних делова Србије у окружење. 

Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш-
граница Републике Македоније („Сл. гласник РС“, бр. 128/14) такође су значајне за 
повезивање и интеграцију ширег подручја општине Власотинце, без директног утицаја 
на предмет појединачних локација Измена и допуна ПГР Власотинца. 

3.5. Извод из Плана генералне регулације Власотинца 

План генералне регулације Власотинца имао је за циљ да подстакне дугорочни, 
уравнотежен и одрживи економски и социјални развој подручја плана.ПГР је обухватио 
пет катастарских општина, а близина Лесковца је истакнута кроз низ предности за 
привредни, културни и социјални развој насеља. Стечене обавезе из овог ПГР, чија 
измена се врши,  дате су појединачно, за сваку од седам локација.  Описи обавеза које 
су заједничке за више локација, као што су услови за поједине еколошке целине, 
наведени су само једном (без понављања у оквиру сваке локације). 

Локација (измена и допуна) 1 и Локација (измена и допуна) 2 

За локацију (измена и допуна) 1и локацију (измена и допуна) 2,за које се тражи 
преиспитивање услова датих кроз стратешку процену утицаја плана на животну 
средину, у смислу могућности изградње радио базних станица, извод из Плана 
генералне регулације Власотинца односи се наУрбанистичке опште и посебне мере 
заштите животне средине. 

У наведени ПГР уграђена је Стратешка процена утицаја, уз детаљан опис, опште и 
посебне мере заштите за следеће сегменте: 

 заштита ваздуха 
 заштита вода 
 заштита земљишта 
 заштита природе, природних добара и предела 
 заштита од буке и вибрација 
 заштита од нејонизујућег зрачења 
 управљање отпадом и амбалажним отпадом 
 мере за унапређење енергетске ефикасности 
 мере заштите животне средине од хемикалија. 

На основу свих сагледаних вредности у постојећем стању и планиране намене 
површина, извршена је еколошка валоризација простора, и подручје плана је 
подељено на следеће еколошке целине: „Власотинце 1“, „Радна зона“, „Сервисна 
зона“, „Ново гробље“ и „Река Власина“. 

За све еколошке целине, одређене су и мере заштите животне средине, а на основу 
свих стручних и мултидисциплинарних разматрања, донете су обавезне смернице 
Стратешке процене утицаја ПГР, као обавезујуће за ниже хијерархијске нивое 
планирања. Те смернице су: 

 код промена у простору које би се односиле на инфраструктуру, комуналне 
објекте или радне зоне, потребна је израда Стратешке процене утицаја 

 обавезан је мониторинг животне средине, у складу са законском регулативом 
 ове смернице треба имплементирати у поступку израде других урбанистичких 

докумената 
 обавезан је мониторинг над спровођењем смерница датих Стратешком 

проценом утицаја. 
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У одељку Заштита од нејонизујућег зрачења, у коме су образложени извори 
нејонизујућих зрачења (ултраљубичасто и ултравиолетно зрачење, видљиво зрачење, 
инфрацрвено зрачење, радио-фреквенцијско зрачење, електромагнетна поља ниских 
фреквенција, ласерско зрачење, ултразвук), дате су опште и посебне мере 
заштите.Опште мере заштите обухватају услове и мере заштите здравља људи и 
животне средине. Посебне мере заштите обавезују оператера: 

 да примени мере и услове коришћења нејонизујућих извора 
 да изврши процену утицаја на животну средину у складу са Законом 
 да води прописану евиденцију о изворима нејонизујућег зрачења 
 да обезбеди испитивање извора нејонизујућег зрачења у животној средини 
 да у року обавести надлежни орган о ванредном догађају 
 да спроводи мере заштите од нејонизујућег зрачења. 

Базна станица мобилне телефоније (БСМТ) је примопредајни систем и чине је 
примопредајни уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема.БСМТ може 
истовремено бити функционална у три нивоа тј.у три дела јединствене мреже (пренос 
говора, података и слике), разликујући се по три фреквенцијска опсега. 

Сагласно Старетшкој процени утицаја, „Предајници базних станица мобилне 
телефоније спадају у групу са малом снагом (предајници од неколико десетина 
вати), који емитују један врло узак сноп радиофреквентних таласа. Снага зрачења 
(самим тим и ефективна израчена снага) је увек ограничена на оптималну, у 
зависности од оптерећења и услова пропагације али се, из разлога безбедности, 
при мерењу редовно узима и максимално оптерећење, при коме не смеју да се 
прекораче референтне граничне вредности ни у једној тачки у околини базне 
станице“. Истовремено, за услове простирања електромагнетних таласа, морају се 
испоштовати: техничке мере и захтеви, мере безбедности и здравља људи, мере 
безбедности животне средине. 

Такође, према поглављу заштите животне средине од нејонизујућег зрачења, прецизно 
су описане мере заштите од штетног електромагнетног зрачења БСМТ, при чему се 
оне могу постављати на стубове, на највише објекте, на фасаде објеката. 

При свему. Оператер је у обавези да спроведе утврђене мере заштите које покривају 
све евентуалне акцидентне ситуације. 

Према посебним мерама заштите, детаљно прописаним кроз ПГР, обезбеђује се 
контролисано функционисање ових примопредакних уређаја (позиција БСМТ у односу 
на пожарне зоне, прописна изградња и заштита тј. контролисан приступ БСМТ, 
усмерење антене БСМТ у односу на системе других комерцијалних уређаја, 
испитивање БСМТ тј. пробни рад као и евентуално затварање услед прекорачења 
дозвољених зрачења уз поштовање свих других правила грађења у погледу заштите 
културних добара и одржавања градилишта). 

Истовремено, према постојећем стању, тј.према ПГР Власотинца, (али не и према 
Стратешкој процени утицаја тог плана) није дозвољена изградња базних станица у 
просторним целинама I „Власотинце“ и III „Росуље“. У овој фази рада на Изменама и 
допунама ПГР Власотинца, није јасна децидна забрана постављања БСМТ, уз услов 
према коме би биле испуњене еве законом прописане мере. 
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Слика. 14. Положај планираних и постојећих базних станица (извод из ПГР 

Власотинца,лист: Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру) 

Према наведеној карти, у ПГР Власотинца постоји 1 БСМТ и 3 БСМТ: 
 према легенди на листу из ПГР:  ''Генерално решење за електроенергетску и 

телекомуникациону инфраструктуру'', подаци су преузети са РПП Јужног 
Поморавља, 

 све БСМТ, постојећа и планиране налазе се ван подручја ПГР, на југу, 
југоистоку, истоку (планиране) и на крајњем истоку (постојећа). 

Еколошком валоризацијом простора, локацијекоје су предмет измена и допуна, 
сврстанесу у еколошку целину ''Власотинце 1'', за коју се наводи да је карактеришу 
различите намене, садржаји, функције (зоне становања различитих густина, 
индустријске зоне, радни комплекси, јавне намене и функције, зеленило, саобраћај, 
комунална инфраструктура, спорт и рекреација). Предвиђене посебне мере заштите 
животне средине за еколошку целину ''Власотинце 1'', од којих се овде изгвајају само 
неке: 

 реализација пројеката (објеката, садржаја и радова) мора садржати 
инструменте директне заштите животне средине због чега је обавезан поступак 
процене утицаја за пројекте, радове и објекте који могу утицати на квалитет и 
капацитет животне средине у складу са важећом законском регулативом 

 обавезно је исходовање и поштовање услова надлежних органа и институција 
при реализацији планираних намена, радова, објеката и инфраструктурних 
система 
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 обавезна је заштита форланда Власине и притока од свих облика угрожавања, 
загађивања и деградације 

 обавезно је комунално и инфраструктурно опремање у циљу спречавања 
потенцијално негативних утицаја на земљиште, воде, водне екосистеме и 
здравље становништва 

 обавезан је третман (пречишћавање) свих отпадних вода и предтретман 
потенцијално зауљених атмосферских вода са платоа, паркинг простора и 
саобраћајних површина пре упуштања у реципијент 

 обавезно је организовано управљање отпадом постављањем довољног броја 
контејнера и корпи за отпатке 

 обавезно је озелењавање и пејзажно уређење, сагласно локацијским условима 
и еколошким захтевима 

 обавезно је линијско (дрворедно) једнострано, обострано, једноредно или 
вишередно озелењавање у појасу саобраћајница 

 обавезно је одржавање комуналне хигијене и комуналног реда 
 обавезно је  максимално уклапање планираних садржаја у специфични контекст 

окружења и функционално и пејзажно повезивање са еколошким целинама 
непосредног и ширег окружења 

 обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/илиприродних) према 
угроженим зонама у циљу заштите од буке 

 обавезно је подизање зелених заштитних појасева и очување постојећих 
зелених површина у циљу смањења аерозагађења и задржавања честица 
прашине. 
 

Катастарска парцела 2433 КО Власотинце варош која је предмет измене и допуне 
важећем ПГР –ом, према претежној намени, спада у грађевинско земљиште за јавне 
намене, односно државни и општински органи (Ј-1). 

Локација (измена и допуна) 3 

Према важећем ПГР-у, локација се налази у оквиру грађевинског земљишта, 
предвиђеног за остале намене – сервисну зону (производно занатство). Део је 
просторне целине II (КриваЛука), која се налази између урбанистичке целине I 
(Власотинце-центар) на истоку и урбанистичке целине V (Власотинце запад-
Слатина) на западу. 

У урбанистичкој целини II предвиђено је заокруживање постојеће стамбене зоне, са 
попуном неизграђених парцела, уз увођење пратећих и допунских намена на парцели, 
комплементарних основној намени простора. 

У оквиру сервисне зоне могу да се граде објекти производног занатства, мали занатски 
и производни погони, сервисне радионице, с тим да су дозвољене и друге 
компатибилне намене (комерцијалнисадржаји и становање). 

Локација новог гробља налази се на грађевинском земљишту за јавне намене, 
предвиђеном за комуналне површине. Планом генералне регулације, градско гробље 
које заузима око 7.55 ха и попуњено је, проширено је за око 2.73 ха. Предвиђено је и 
опремање недостајаћом инфраструктуром и заштитним зеленилом.Градским гробљем 
газдује ЈКП “Комуналац”. 
Око комплекса гробља, предвиђено је подизање заштитног зеленила. Код уређења и 
озелењавања површине гробља, зеленило има улогу стварања повољнијих 
микроклиматских услова, наглашавања појединих доминантних пешачких праваца, 
решавања визуелног конфликта са суседним наменама, као и раздвајања функција. 
Еколошком валоризацијом простора, градско гробље сврстано је у еколошку зону 
„Ново гробље” за коју се наводи да се налази у оквиру просторне целине Крива Лука, 
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са специфичном наменом – простор за сахрањивање са пратећим садржајима и 
инфраструктуром. Начин коришћења и управљања простором у постојећем стању, 
према ПГР, представља потенцијални извор неконтролисаних утицаја са могућим и 
реверзибилним последицама по животну средину и укупни еколошки капацитет. 
Предвиђене су и следеће мере заштите животне средине за еколошку зону „Ново 
гробље”: 

 обавезно је поштовање прописаних правила уређења и правила грађења 
 обавезно је одлучивање о поступку процене утицаја на животну средину 
 обавезан је пројекат уређења гробља, исходовање и поштовање услова 

надлежних органа и институција 
 обавезно је комунално и инфраструктурно опремање у циљу спречавања 

потенцијално негативних утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и 
здравље становништва 

 обавезно је озелењавање и пејзажно уређење, у складу са пројектом 
 обавезно је управљање отпадом, третман свих отпадних вода до захтеваног 

нивоа преупуштања у реципијент (канализациону мрежу или водоток у складу са 
условима надлежног предузећа) 

 обавезна је  зона заштите и план пејзажно гуређења, у складу са локационим 
условима 

 препорука је увођење поступка еколошке компензације у простору. 

Локација (измена и допуна) 4 

Према Плану, локација се налази у урбанистичкој целини II и предвиђена је за 
комерцијалне делатности, док мањи део припада саобраћајној површини. 

У просторној целини II предвиђено је заокруживање постојеће стамбене зоне, са 
попуном неизграђених парцела, уз увођење пратећих и допунских намена на парцели, 
комплементарних основној намени простора. 

У ПГР-у, под комерцијалним делатностима подразумевају се делатности у домену 
пружања услуга свих врста, превасходно усмерених ка задовољењу најширег спектра 
заједничких потреба становништва у терцијарном и квартарном сектору. 

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.  

Услужне делатности су предвиђене као комплементарна намена стамбеној намени, 
тако да се могу развијати као пратећа и допунска намена становању, или, као 
доминантна намена на парцели, у свим зонама становања. 

Пратеће и допунске намене су: објекти јавне намене, становање, туризам и 
угоститељство, спорт и рекреација, зеленило, као и објекти пратеће саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре у функцији основне намене. 

За приступну улицу предвиђена је функција повезивања више улица, ради њиховог 
заједничког прикључења на мрежу вишег ранга, обезбеђења боље саобраћајне 
функционалности и приступачности и приступа грађевинској парцели. 

Према Плану генералне регулације, на Пушкиновој долини, потоку који се налази уз 
локацију, урађени су регулациони радови у дужини од 1200 м. 

Остављена је могућност градње пешачких мостова преко потока и канала у циљу 
повећања доступности поједниних делова планског подручја и колско-пешачких 
мостова, у циљу обезбеђења приступа за поједине грађевинске парцеле. Објекти 
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(мостови) на рекама, потоцима и каналима треба да буду таквих димензија да омогуће 
пропуштање меродавне велике воде. 

Објекти дуж изграђених потока, по правилу, треба да буду удаљени 3-5 м ради 
очувања коридора за потенцијалну реконструкцију и ради обезбеђења простора за 
њихово редовно и инвестиционо одржавање. 

 
Слика. 15. Планирана функционална организација простора са претежном 

планираном наменом површина (Извод из ПГР Власотинца) 
Планом су дефинисане мере заштите вода и могу се издвојити оне које се посебно 
односе на локацију која је предмет измене и допуне: 

 регулацију мањих водотокова треба обављати по принципима „натуралне 
регулације”, која подразумева што мању употребу грубих вештачких 
интервенција (кинетирања корита, облагања целог попречног профила каменом 
и бетоном итд.) како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно 
приобаље 

 при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, 
применити и урбане, естетске и друге услове, којиоплемењују животнусредину. 

Еколошком валоризацијом простора, локација која је предмет измене и допуне, 
сврстана је у еколошку целину ''Власотинце 1'', те за њу важе претходно већ наведене 
мере заштите животне средине. 

За зелену пијацу, коју према Пројектном задатку треба формирати на предметној 
локацији, ПГР предвиђа да буду ограђене и да имају контролисани улаз. Део пијачног 
простора може бити наткривен. Дозвољава се изградња мањих пословно-продајних 
објеката (млечна пијаца, рибарница и сл.). Комплекс мора бити саобраћајно 
приступачан, а улази за допремање робе, за купце и службени улаз одвојени. 

Предвиђено је да садрже: продајни простор, интерне саобраћајнице и пешачке 
приступе, санитарни чвор, плато и јавну чесму, управу, заштитно зеленило. Паркирање 
за купце се предвиђа изван комплекса.Индекс заузетости је до 50% а спратност објекта 
је до П+1. Минимално удаљење од граница парцеле је 1.5м. Паркингместа: 1ПМ на 
100m2 БРГП. 

Локација (измена и допуна) 5 
Према Плану генералне регулације Власотинца, објекти енергетске инфраструктуре, 
трафостанице 10/0,4 kV, припадају комуналним објектима. 
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Снабдевање електричном енергијом, градског насеља Власотинце, предвиђено је из 
трафостанице 110/35kV „Власотинце“ снаге 1x31,5 MVA, прикључењем на шири 
електроенергетски систем далеководом 110kV из трафостанице „Лесковац 2“ 
400/220/110kV. 

У циљу безбеднијег напајања подручја електричном енергијом, ПГР-ом је предвиђена 
изградња новог 110kV далековода, од трафостанице „Лесковац 2“ до трафостанице 
10/35kV “Власотинце”. 

Из трафостанице „Власотинце“ се напајају све постојеће трафостанице 35/10kV укупно 
5: трафостаница „Власотинце 1“, снаге 4+2,5 MVA; трафостаница „Невит“, снаге 
2x4MVA; трафостаница „Батуловце“, снаге 1x4MVA и трафостаница „Свође“, снаге 
2x4MVA. 

На планском подручју постоји већи број трафостаница 10/0,4 kV, инсталисане снаге око 
26 MVA, које задовољавају потребе потрошача електричне енергије, али је за наредни 
плански период предвиђена изградња нових капацитета овог напонског нивоа. 

Планом је предвиђено да се постојећа 10 kV мрежа, напаја из трафостанице 35/10kV. 
За мрежу 10kV наводи се да је у централном делу претежно кабловска, за разлику од 
осталих делова где је радијална и без могућности обезбеђења резервног напајања за 
поједине трафостанице 10/0,4kV. 

Нисконапонска мрежа је означена као најслабији сегмент електродистрибутивног 
система, који је у знатној мери дотрајао и са недовољним пресеком проводника, па не 
обезбеђује потребну безбедност и квалитет напајања електричном енергијом. 

 
Слика. 16. Положај трафо станица у урбанистичкој целини I (извод из ПГР-а 

Власотинца, лист: Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру) 

 

Планом генералне регулације у циљу безбеднијег напајања електричном енергијом 
планирана је: 

 изградња две нове трафостанице 35/10kV, снаге 2x4MVA,   
 “Власотинце 3” и 
 „Власотинце 5“и 
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 реконструкција и повећање снаге у постојећим трафостаницама 35/10kV 
 „Власотинце 1“на 2x4MVA и 
 „Невит“ на 4+8 MVA. 

На електроенергетским 10kV објектима предвиђено је отклањање констатованих 
недостатака: 
 изградња нових повезних 10kV водова из трафостаница 35/10kV до појединих 

трафостаница 10/0,4kV; 
 замена дотрајалих кабловских водова 10kV, новим кабловима и полагање нових, у 

циљу обезбеђења двостраног напајања трафостаница 10/0,4kV; 
 реконструкција постојећих 10kV далековода, уз замену недовољног пресека 

проводника и изградња нових далеководе за напајање трафостаница 10/0,4kV и 
омогућавање резервног напајања; 

 припрема објеката за даљински надзор и управљање. 

У централној зони и за потребе већих потрошача електричне енергије, предложено је 
да се нисконапонска мрежа гради као кабловска са кабловима сличним типу ppoo-ASJ 
или xpoo-ASJ одговарајућег пресека. 

Локација (измена и допуна) 6 
Локација за коју се тражи пренамена у спорт и рекреацију, налазе се на грађевинском 
земљишту за јавне намене у оквиру намене заштитног зеленила. 

Заштитно зеленило се налази у структури јавних зелених површина, као један од 
елемената самосталних зелених површина, уз паркове и скверове. Подизање 
заштитног зеленила предвиђено је правилима уређења око постројења за 
пречишћавање отпадних вода и око комплекса гробља. 

Планом нису ближе дата правила уређења (и градње) за намену заштитног зеленила, 
нити су ближе дата правила градње постројења за пречишћавање отпадних вода у 
смислу подразумеване ширине коридора заштитног зеленила. Од одређене важности 
је планом дата пројекција да ће се комплекс проширивати и да ће се изградити ново 
постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Предмет преиспитивања је измена намене заштитног зеленила у намену спорта и 
рекреације. С тим у вези,  важно је навести да је правилима уређења предвиђено да се 
поменуте намене спорта и рекреације одвијају поред специјализованих центара,  
интегрисаних  рекреативних  садржаја  (рекреативни  простори  у  оквиру  становања,  
образовних и дечјих  установа и сл.) и у повезујућим рекреативним и зеленим 
просторима.  

Обзиром да правила уређења и грађења за површине заштитног зеленила нису дате 
планом, а да ова врста намене припада истој категорији (самосталним зеленим 
површинама уз паркове и скверове) због преиспитивања могуће оправданости  
третмана зелене површине као зелене површине са елементима спорта и рекреације,  
битно је навести да Правилима уређења самосталних зелених површина – паркова, 
ПГР предвиђа да се уређење постојећих и нових паркова може вршити након израде 
пројектне документације. Пројектном документацијом потребно је извршити 
функционални зонинг  простора уз адекватну концентрацију садржаја (угоститељских, 
мањих амфитеатара, дечјих игралишта, спортских терена, трим стаза, теретана на 
отвореном, панорамских телескопа на видиковцима, полигоним за скејт борд и слично, 
постављaње споменика и фонтана и сл.) 

Планом су такође дата и правила грађења за рекреативно зеленило, којима се на 
површинама рекреативног зеленила предвиђају отворени спортско-рекреативни 
терени са пратећим објектима у функцији основне намене (свлачионице, помоћне 
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просторије), тип објекта (слободностојећи), индекс заузетости (до 5% за затворене 
објекте) и спратност објекта (до П+Пк). 

Парцеле које су предмет Измене и допунеприпадају  еколошкој целини "Власотинце 1". 
Мере заштите животне средине за еколошку целину „Власотинце 1” важе интегрално, и 
већ су наведене у изводу из ПГР. 

Локација (измена и допуна) 7 

На предметној локацији, Планом који је предмет измене и допуне, предвиђен је 
стамбени блок породичног становања ниског интензитета изграђености. Стембени 
блок је предвиђен у непосредној близини планираног резервоара за воду и њему 
гравитирајућем комплексу заштитног зеленила, као и осталих блокова под породичним 
становањем. 

У поглављу Правила уређења, становање  је  планирано као основна  функција, али се  
подразумева могућност остварења и свих других делатности, које су са становањем 
компатибилне, као пратећи садржаји, с тим што делатност може бити и једина и 
доминантна намена на парцели. Дозвољене пратеће делатности су: дечје установе, 
здравствене  установе, спортски комплекси, трговина на мало, локали за различиту 
занатску производњу, предузећа чија делатност не угрожава суседство, услуге, 
туристичко-смештајни капацитети, канцеларијско пословање и сл. 

Поред тога, у зони становања се налазе и саобраћајне површине, улице, скверови, 
комунална инфраструктура и зеленило. 

Правилима уређења простора намењених спорту и рекреацији, простори намењени 
спорту и рекреацији су планирани као: самостални простори, интегрисани простори, 
повезујући рекреативни простори. 

Обзиром да се предметна локација налази у оквиру зоне породичног становања 
ниског нивоа изграђености, могућу пренамену је потребно сагледавати у контексту 
могућег  интегрисаног рекреативног простора. 

ПГР Власотинца предвиђа да у свим деловима градског насеља, предвиђеним за 
развој становања, уколико постоје просторне могућности, треба реализовати просторе 
за рекреацију на нивоу суседства/блока. Препоручују се следећи садржаји: терени  за  
мале спортове, игралишта за децу, простор за одмор и пратеће зелене површине. 

Такође је препоручено да се Просторним мерама обезбеде заштита и безбедност 
корисника простора за рекреацију, као и за заштиту околног становништва од 
негативних утицаја буке настале у процесу рекреације. 

Већина рекреативних простора не угрожава стамбене зоне, већ доприноси квалитету 
тих зона. Сходно томе, могуће је лоцирати у стамбеним зонама отворене и затворене 
комерцијалне рекреативне садржаје различитих  врста: теретане, фитнес сале, 
играонице и сл. 

Обимнији спортско-рекреативни програми (комплекс базена, аква парк, забавни парк) 
се лоцирају тако да не угрожавају основну намену простора, као ни квалитет животне 
средине. 

Парцеле које су предмет измене и допуне припадају  еколошкој целини  "Власотинце 
1". Мере заштите животне средине за еколошку целину „Власотинце 1” важе 
интегрално. 

Локација (измена и допуна) 8 

Према важећем Плану, локација која је предмет измене и допуне, налази се у 
просторној целини III ''Росуља'' и представља грађевинско земљиште јавне намене, 
намењено јавним објектима за остале јавне објекте (Ј8). Део је планираног локалног 
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центра ''Ногаје'', чије формирање је планирано у циљу бољег сервисирања потреба 
локалног становништва (образовање, трговина, услужно занатство и слично). За ову 
локацију дефинисана је обавезна израда Урбанистичког пројекта за јавну намену на 
локацији ''Стара циглана'' (7). 

Локација је резервисана за изградњу нове дечје установе, за очекивани број деце. 
Нормативи за реконструкцију постојећих и планирање нових објеката су: 

 намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру деце на 
отвореном, пејзажно уређене зелене површине, 

 тип објекта: слободностојећи објекат, 
 капацитет: око 270 деце, 
 БРГП: 6 до 8 m2 по детету, 
 комплекс: 10 до 15 m2 по детету, 
 индекс заузетости: до 40%, 
 спратност: до П+1, 
 удаљење од граница парцеле: минимално 3,0 m, 
 паркинг место: 1 ПМ/100m2 БРГП. 

Локација (измена и допуна) 9 

Према важећем Плану, локације која су предмет измене и допуне, налазе се у 
просторној целини I ''Власотинце - центар'' и представљају грађевинско земљиште 
јавне намене, намењено јавном зеленилу, које је предвиђено као ''сквер'' и уличној 
мрежи (део улице Немањине и улица Трг Ослобођења). Централни градски сквер са 
спомеником је у категорији културног добра – споменика културе. 

Планом је предвиђено унапређење постојећих и подизање нових јавних зелених 
површина, нарочито самосталних у које спада и сквер. Планом предвиђено уређење 
скверова је тако да садрже три основна елемента :платое, стазе и различите типове 
засада. Правилан однос основних елемената зависи од основне намене сквера, места 
у насељу, рељефа и карактера околних објеката. Оквирно, стазе могу заузимати до 
35%, зелене површине 60-65% а објекти 0-5%. Приликом одабира садног материјала, 
тежити да се постигне пуна декоративност утоку целе године. У зависности од 
расположивог простора, сквер се може опремити стандардним урбаним мобилијаром и 
уредити као дечје игралиште. 
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Слика 17. Функционални ранг предметних саобраћајница према Плану генералне 
регулације 

Саобраћајнице које су предмет измене и допуне, према функционалном рангу 
саобраћајница дефинисаном у Плана генеранлне регулације Власотинца су у рангу 
градске саобраћајнице II реда (улица Немањина) и у рангу приступне саобраћајнице 
(улица Трг Ослобођења). Градске саобраћајнице II реда чине постојеће градске улице, 
док приступне имају функцију приступа парцели или комплексу и надовезују се на 
постојећу мрежу. 

Приступна саобраћајница је ширине коридора 15.0 м, ширине коловоза 7,0 м и 
тротоарима 3,0 и 5,0 м. Градска саобраћајницаII реда је ширине коридора 15,0 м, 
ширине коловоза 6,0 м, са обостраним подужним паркирањем (ширине 2 м) и 
обостраним тротоарима. 

 
Слика 18. Саобраћајно решење предметних саобраћајница према Плану генералне 

регулације 
Локација (измена и допуна) 10 

Према важећем Плану, локација која је предмет измене и допуне, налази се у 
просторној целини III ''Росуља'' и представља грађевинско земљиште јавне намене, 
намењено површинама за спорт и рекреацију, односно за спортско-рекреативни центар 
уз реку Власину, површине 8.3 ha. 

Спортско-рекреативни центар “Власина” предвиђен је на десној обали реке Власине и 
садржи спортску халу, започету атлетску стазу, терене за мале спортове и летњу 
позорницу. Предвиђена је допуна и надоградња постојећих садржаја и изградња 
спортско-рекреативних објеката са пратећим садржајима и објектима. Такође је уз реку 
Власину, резервисан коридор за одвијање бициклистичког саобраћаја (који може бити 
вишенаменски по квалификацији корисника - за бициклисте, џогере, стаза за ролере и 
слично). 
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Планом дефинисана правила грађења за спортско-рекреативни центар: 

 намена парцеле и врста објекта: отворени и затворени спортско-рекреативно-
забавни објекти, са пратећим објектима у функцији основне намене; 

 димензије спортских објеката, оријентација и остали услови – у складу са 
стандардима који се примењују за спортске објекте и терене; 

 пратеће намене: простор за пословање клубова са мањим угоститељским 
објектима (отвореног или затвореног типа), пејзажно уређене зелене површине 
са дечјим игралиштима; 

 тип објекта: слободностојећи објекти; 
 индекс заузетости: до 20% за затворене објекте, у обрачун индекса заузетости 

не урачунавају се отворени спортски терени и површине; 
 спратност објекта: до П+2; 
 минимално 20% под уређеним зеленим површинама. 

Локација (измена и допуна) 11 

Према важећем Плану, локацијe којe су предмет измене и допуне, налази се у у целини 
VII ''Манастириште-Нерезине'' и представља грађевинско земљиште остале намене, 
намењено породичном становању ниског интезитета. Део је планираног локалног 
центра ''Манастириште-Нерезине'', чије формирање је планирано у циљу бољег 
сервисирања потреба локалног становништва (култура, спорт и рекреација, трговина, 
занатство). У оквиру локалног центра предвиђена је површина за јавне намене, остале 
јавне објекте (Ј8) и комерцијалне објекте. 

На површинама јавне намене је предвиђено утврђивање јавног интереса и изградња 
објеката јавне намене. 

Комерцијалне делатности поред комерцијалних делатности као претежне намене, 
подразумевају објекте јавне намене, становање, туризам и угоститељство, спорта и 
рекреације, зеленило, као и објекте пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 
Слика 19. Предметна локација према ПГР-у 

Локација (измена и допуна) 12 

Према важећем Плану, локација која је предмет измене и допуне налази се у 
просторној (уранистичкој) целини III ''Росуља''. Обухвата саобраћајнице, које су према 
функционалном рангу: градска саобраћајница I реда, ГС I-1 улица Максима Горког, 
градска саобраћајница II реда, ГС II-1 улица Мије Миленковић и приступна Светосавска 
улица. 
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Слика 20 и 21. Саобраћајно решење и функционални ранг предметних саобраћајница 

према ПГР-у 
Према ПГР-у, саобраћајнице које су предмет измене и допуне се укрштају у делу, који 
је планиран али још увек није реализован. Односно у делу где је предвиђено да се 
одвојени делови улице Максима Горког споје у јединствену улицу. 

Локација (измена и допуна) 13 

Локација обухвата, радну зону ''Запад'' са постојећим пословно-производним 
капацитетима, као и земљиште намењено за изградњу нових капацитета у 
урбанистичкој целини V “Власотинце запад - Слатина. Припада грађевинском 
земљишту осталих намена. 

Предвиђено је инфраструктурно и комунално опремање, ради стварања повољнијих 
услова за бржи развој сектора малих и средњих предузећа. Припада еколошкој зони 
„Радна зона”. Претежна намена на овој локацији је привређивање. Пратеће и допунске 
намене су објекти производног и услужног занатства, складишни објекти (отворени, 
затворени, магацини), објекти комерцијално-услужних делатности, административне 
зграде, објекти услужно-сервисног карактера, станице за снабдевање горивом, робно-
транспортни центри и сличне делатности. 

За ову локацију је усвојен Плана детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке 
целине – V, Власотинце запад- Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), Власотинце-
Лесковац, од стране Скупштине општине Власотинце на седници одржаној дана 
16.12.2016. године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016). 

  
Слика 22. Предметна локација према ПГР-у 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Локација (измена и допуна) 1 и Локација (измена и допуна) 2, према постојећем 
стању тј. према стању из ПГР Власотинца које се сматра постојећим, налазе се у 
еколошкој целини „Власотинце 1“, чије се границе поклапају са границама плана.  

У том смислу, предметне просторне целине, урбанистичка целина I (Власотинце-
центар) и урбанистичка целина III (Росуља), такође припадају еколошкој целини 
„Власотинце 1“, у којој важе мере заштите детаљно наведене у анализи Извода из ПГР 
Власотинце, што је истовремено и Извод из Стратешке процене ПГР. 
 

   
Слика. 23. Урбанистичке целине I и III (извод из ПГР Власотинца) 

На графичком прилогу број 9б. ''Генерално решење за електроенергетску и 
телекомуникациону инфраструктуру'' уочено је да је распоред базних станица преузет 
из РПП Јужног Поморавља, па је и њихово одсуство у наведеним урбанистичким и 
еколошким целинама на подручју ПГР растумачено. Уочавају се 1 постојећа БСМТ и 3 
планиране БСМТ, што за ову анализу Измена и допуна ПГР представља постојеће 
стање. Дакле, све 4 БСМТ налазе се ван подручја ПГР тј.на подручју РПП Јужног 
Поморавља. 

Локација (измена и допуна) 3 је неизграђено грађевинско земљиште, које се користи 
у пољопривредне сврхе (њиве и пашњаци).Предметна локација налази се западно од 
градског гробља и источно и северно од радне зоне, односно, постојећих производно-
пословних комплекса и подручја предвиђеног за изградњу производно-пословних 
комплекса. 

Локација излази на улицу Индустријска зона, која се на западу наставља на Општински 
пут број 1 (Власотинце-Батуловце) и на улицу Марка Орешковића на истоку.  Наспрам 
локације која је предмет измене и допуне, са јужне стране улице, налази се комунална 
површина, на којој је изграђена траснфер станица и линија за сепарцију отпада.Све 
катастарксе парцеле које су обухваћене изменом и допуном су у власништву општине 
Власотице. 
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Слика. 24. и 25. Предметна локација на ортофото подлози и улаз у гробље 

(https://www.google.rs/maps/) 
Локација (измена и допуна) 4 у постојећем стању, представља неизграђено 
грађевинско земљиште, које се налази између Улице 12. бригаде на западу, потока 
Пушкина долина на истоку и улице Александра Пушкина. Јужно од локације је 
окретница која такође припада улици Александра Пушкина. Предметна локација је 
смештена између стамбених, комерцијалних и објеката мешовите намене и налази се 
на удаљености око 300 м од насељског центра. У непосредној близини локације налази 
се и јавни објекат предшколског образовања. 

У постојећем стању на неизграђеном делу к.п. број 3024/1 и делу к.п. 4013/3 постоје 
пијачне тезге, тј.овај простор се користи као неуређен пијачни простор.  Све 
катастарске парцеле које су обухваћене изменом и допуном су у јавној својини, 
власништво општине Власотице и Републике Србије. 

 

  
Слика. 26. Предметна локација на ортофото подлози и стање на локацији 

(https://www.google.rs/maps/) 
За локацију 5 (измену и допуну), преиспитивање проширења мреже ТС 10/04, 
анализирано је постојеће стање. 

У урбанистичкој целини I  (Власотинце-центар) формирана је мрежа трафостаница 
10/0,4kV. Прегледом просторног распореда ТС 10/0,4kV, уочена је концентрација истих 
уз западну границу урбанистичке целине ка урбанистичкој целини II и јужном делу 
урбанистичке целине. Мањи број ТС 10/0,4kV, смештен је у северном и источном делу 
урбанистичке целине.  

Како је урбанистичка целина I, најкомпактнији и најизграђенији део урбаног ткива 
Власотинца, у којој се конастатно повећава потражња за електричном енергијом услед 
изградње нових објеката, неравномерни распоред трафостаница 10/0,4kV, 
онемогућава квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом. 
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Према графичком прилогу 9.б. ''Генерално решење за електроенергетску и 
телекомуникациону инфраструктуру'' у урбанистичкој целини смештено је укупно 9 ТС 
10/0,4kV. Карактеристике постојећих ТС 10/0,4kV приказане су у Табели број 1. 

Урбанистичкој целини I  ''Власотинце - центар'' условно се може придодати и ТС број 
1339 ''Башта Парк'' 630 kVA, која је лоцирана уз западну границу урбанистичке целине 
III на самој граници урбанистичке целине I. Такође у урбанистичкој целини се налази и 
мала хидроелектрана МХЕ 220 ''Млин'' 220 kVA. 

Табела број 1. Карактеристике трафостаница 10/0,4kV 
Број трафостанице Ознака  Назив ТС 10/0.4 kV  
1. 1391 Суд 630 kVA  
2. 1392 Тролист 630 kVA  
3. 1388 Чобанац 1000 kVA 
4. 1540 Ратко Павловић 400 kVA 
5. 1387 Болница 630 kVA 
6. 1389 Ђачка кухиња 630 kVA  
7. 1393 Зелена пијаца 1000 kVA 
8. 1329 Аутобуска станица 400 kVA 
9. 1340 Хотел 400 kVA 

 

 
Слика. 27. Распоред ТС у урбанистичкој целини I (извод из плана) 

Локација (измена и допуна) 6, организована је на четири парцеле у оквиру намене 
заштитног зеленила, у непосредној близини блока са становањем и реке Власине, у 
североисточном делу градског насеља Власотинце. Локација је неправилног облика и 
пружа се осом приближног правца североисток-југозапад. 

Својом североисточном страном, простор који се анализира излази на насељску 
саобраћајницу (улица Конопничка). Са три остале стране локација је окружена 
комплексом заштитног зеленила: 

 између регулисаног тока реке Власине на југу, 
 улице Конопничке на северу, 
 постројења за пречишћавање отпадних вода на западу, 
 површине под јавним објектима наистоку. 
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Улица Конопничка дели локацију и комплекс заштитног зеленила од градских блокова 
под наменом мешовитог становања у оквиру урбанистичке целине III.  

Локација је неизграђена, под неуређеним зеленилом. На парцели која се налази у 
непосредној близини локације, формиран  је мањи фудбалски терен. 

 
Слика. 28.Простор предметне локације, поглед према југозападу и реци Власини 

(https://www.google.rs/maps/) 

 
Слика. 29. Непосредно окружење   локације - објекти мешовитог становања и јавних 

служби (https://www.google.rs/maps/) 

Локација (измена и допуна) 7 обухвата део планом предвиђеног стамбеног блока под 
наменом породичног становања ниске изграђености, у оквиру урбанистичке целине IV, 
на јужном ободу градског насеља Власотинце, на брдовитом терену који се подиже 
према југу. 

Планирани блок је релативно правоугаоног облика и пружа се осом приближног правца 
север - југ. Блок је омеђен са северне и западне  стране насељском саобраћајницом - 
улицом Драгољуба Јовића, са источне стране улицом Милорада Величковића, док се 
са јужне стране граница локације пружа напоредо са за сада непостојећом али 
планираном саобраћајницом.  

Планирана намена локације, као и већина непосредног окружења, намењена је за 
породично становање. 

Локација је тренутно неизграђена и обрасла густим дивљим зеленилом. Непосредно 
окружење локације чине: 

 објекти породичног становања на северу и западу 
 комплекс зеленила предвиђен за резервоар за воду са заштитним зеленилом на 

истоку 
 на југу се пружају неизграђене површине предвиђене за преовлађујућу намену 

породичног становања. 
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Слика. 30. Предметна локација на ортофото подлози(https://www.google.rs/maps/) 

 
Слика. 31. Непосредно окружење   локације –поглед према североистоку 

(https://www.google.rs/maps/) 

 
Слика. 32. Непосредно окружење локације –објекти породичног становања 

(https://www.google.rs/maps/) 
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Локација (измена и допуна) 8 у постојећем стању, представља напуштени и руирани 
радни комплекс ''Стару циглану'', са постојећим објектом који није могуће користити и 
великим процентом неизграђених и слободних површина. 

Локација (измена и допуна) 9 у постојећем стању представља центар града, Трг 
Ослобођења са главним градским парком који је оивчен улицама Трг Ослобођења са 
југисточне и североисточне стране и државним путем IБ реда број 39 са севеозападне 
стране. 

На централном тргу налази се озелењена парковска површина са Спомеником палим 
борцима за слободу и уједињење од 1809 до 1918. године, поплочаним стазама, 
опремљена и уређена парковским мобилијаром (корпе за отпатке, осветљење, места 
за седење и одмор - клупице) и општински плато. 

 
Слика 33. Трг Ослобођења у Власотинцу (Извор:http://www.vlasotince.info) 

Приступна саобраћајница, улица Трг Ослобођења, раздваја главни градски парк од 
платоа испред зграде Општине и на тај начин онемогућава формирање јединственог 
градског трга и повезивање поменутих целина. У овој улици саобраћај се одвија у 
једном правцу са паралелним паркирањем уз главни градски парк. Саобраћајница 
повезује улицу Душанову са југозападне стране са улицама Иве Лоле Рибара и 
Немањином  на истоку. У западном делу саобраћајнице, формирано је раскршће са 
Првомајском улицом. 

   
Слика 34. Саобраћајницe на предметној локацији (Извор:www.planplus.rs) 

Слика 35. Саобраћајницe на предметној лакацији (Извор:google maps) 
Немањина улица пружа се од Трга Ослобођења и згаде Општине источно ка реци 
Власини. Повезује улице Трга Ослобођења и  Иве Лоле Рибара са улицом Димитрија 
Стојановића и даље преко реке са државним путем IБ реда број 39. Паркирање је у 
нивоу улице једнострано. У појасу ове улице уочена је концентрација комерцијалних 
(трговинских и услужних) делатности. 
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Слика 36. Саобраћајница између зграде Општине (платоа) и главног градског парка 

(Извор:google street view/) 

   
Слика 37. Немањина улица (Извор:google street view/) 

Локација (измена и допуна)10 представља постојећи спортско-рекреативни комплекс 
на десној обали реке Власине између реке и улице Бранислава Нушића. На локацији 
се налази спортска хала, терени за мале спортове (кошарку и фудбал) и рекреативне 
стазе. Већи део комплекса чине слободне и зелене површине. 

Локацију (измену и допуну) 11 чине катастарске парцеле које се у постојећем стању 
користе као некатегорисани, приступни путеви. Повезују стамбене објекте са државним 
путем IБ реда број 39 и омогућавају приступ парцелама. 

 
Слика 38. Локација 11 (Извор:google maps) 



Страна 2101 – Број 41СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА10. новембар 2020.

                                Измена и допуна Плана генералне регулације Власотинца 

32  

 

Локација (измена и допуна) 12 представља улицу Максима Горког, која се састоји из 
два издвојена дела. Један део који се пружа правцем исток-запад од улице Мије 
Миленковића до улице Бабичког Одреда и други на истоку, који се пружа од улице 
Милке Диманић до улице Дрварска. Локација обухвата и неколико мањих приступних 
улица између, међу којима је значајна Светосавска улица. 

 
Слика 39. Предметне улице у постојећем стању (Извор:google maps) 

Локација (измена и допуна) 13 
Обухвата део просторне целине ''Слатина'', смештену западно у односу на градско 
насеље Власотинце, између потока ''Манџина долина'' на западу, градског насеља на 
истоку, реке Власине на северу и ДП IБ реда бр. 39 на југу. Део је грађевинског 
подручја градског насеља Власотинце. Кроз подручје пролази и општински пут број 1, 
Батуловце-Власотинце. 

Обухвата постојеће пословно-производне капацитете, као и земљиште намењено за 
изградњу нових капацитета у западном делу градског насеља Власотинце. Највећи 
проценат заузимају неизграђене и неуређене површине. Поред радних површина, на 
предметној локацији се налази још објекат угоститељства - мотел, мали број стамбених 
објеката, бензинска станица и објекат електропривреде. 

 
Слика 40. Предметна локација у постојећем стању (ортофото) 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Циљеви израде измена и допуна плана настали су кроз разматрање усвојених 
планских решења у процесу њихове имплементације. 

Иако су захтеви за преиспитивање локација појединачни и конципирани по разним 
основама, доношењем измена и допуна плана остварује се циљ постизања пуне 
планске основаности, у смислу преиспитивања уочених недостатака (или нових 
потреба) у односу на већ донета планска решења. 

5.1. Општи циљеви 
Општи циљеви важе за све локације:  

 стварање планског основа за све интервенције у простору, 
 реално сагледавање постојећих решења за све појединачне локације и 

појединачне захтеве у смислу препознавања свих предности и мана 
евентуалних нових решења, 

 утврђивање нових површина јавне намене, 
 очувањесвеукупног фонда природних, културних и еколишких вредности на 

подручју плана, 
 побољшање услова живота становништва, 
 олакшавање функционисања локалне самоуправе у интересу грађана 

Власотинца и свих становнике општине. 

5.2. Посебни циљеви 
Локација (измена и допуна) 1 и Локација (измена и допуна) 2 - преиспитивања 
могућности повећања броја БСМТ: 

 повећање радног комфора администрације, институција и становништва у погледу 
активности везаних за умрежавање (пренос говора, података и слике), из чега 
произилазе ефекти у смислу брзине и благовремености размене информација и 
контаката 

 постизање бољих комерцијалних ефеката кроз оптимално функционисање 
телекомуникационе инфраструктуре у складу са оптималним техничким 
стандардима 

 лоцирање БСМТ уз максимално постизање свих услова еколошке заштите и 
обезбеђење мониторинга у складу са прописима и законом. 

Локација (измена и допуна) 3 - преиспитивања  могућности проширења новог гробља: 

 услед попуњености новог гробља и недостатка места за сахрањивање, циљ 
проширења (самим тим и потреба пренамене парцела у непосредном суседству) је 
обезбеђење капацитета за ову намену 

 проширењем гробља заокружила би се урбана целина, просторно већ одређена 
саобраћајницом Индустријска зона и некатегорисаном улицом ка северу 

 постојеће гробље већ има неопходну инфраструктуру за сахрањивање што чини да 
се добију нова гробна места уз минимална улагања 

 опредељивање парцела уз саобраћајницу Индустријска зона, за намену заштитног 
зеленила, побољшава комфор комуналног и јавног простора. 
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Локација (измена и допуна) 4 -  преиспитивања  могућности постављања уређене 
површине (у виду трга) за обављање повремених пијачних активности, на локацији где 
се претходно налазила и где се фактички налази али је планом ПГР дислоцирана:  

 опремити централну зону Власотинца снабдевачким пунктом – пијаца, секундарног 
ранга, 

 уредити комунални простор (постојећи простор се проширује и снабдева 
неопходним пијачним мобилијаром) 

 изаћи у сусрет становницима урбанистичке зоне II који не прихватају дислоцирање 
пијаце предложено путем ПГР, што се закључује из чињенице да је простор, иако 
неуслован, у функцији 

 квалитетним архитектонско-урбанистичким решењем поставити нови урбани мотив. 

Локација (измена и допуна) 5 - преиспитивања  могућности повећања броја 
трафостаница:  

 побољшање функционисања електроенергетског система у урбанистичкој целини I 
 повећање капацитета у електроенергетској мрежи 
 повећање безбедности у смислу смањења оптерећења постојеће мреже. 

Локација (измена и допуна) 6 и Локација (измена и допуна) 7 - преиспитивања 
могућности формирања нових спортско-рекреативних површина: 

 равномерно распоређивање спортско-рекреативних садржаја на подручју ПГР, 
 пренамена дела појаса заштитног зеленила које је у функцији постројења за 

пречишћавање воде у циљу максималног коришћења простора уз реку Власину и 
постојећи спортски терен, 

 пренамена становања у делу блока ниске изграђености, ради интегрисања 
спортско-рекреативних функција у намену становања која је шире окружење 
локације, 

 подизање стандрада живота свих сегмената популације од рекреације до 
организованих колективних игара, 

 подизање комерцијалних ефеката коришћења простора, 
 стварање амбијентално вредних простора уређивањем обале Власине тј. јужног 

обода насеља Власотинца. 

Локација (измена и допуна) 8: 
 Дефинисање намена које ће бити у функцији формирања локалног центра, 
 Пренамена површина у складу са потребама власника земљишта и локалне 

заједнице, 
 Очување површина јавне намене у површини оптималној за конкретну намену, 
 Формирање пословно-стамбеног блока у површини оптималној за конкретну намену 

Локација (измена и допуна) 9: 
 Формирање пешачке зоне у урбанистичкој целини I ''Власотинце-центар'' као 

линијског центра – акрактивног градског потеза, 
 Формирање јединственог визуелно-естетког и препознатљивог централног градског 

трга, 
 Повећање степена централитета, актрактивности и нивоа урбаности - развој нових 

централних садржаја, из области трговине, комерцијалних делатности и услуга. 
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Локација (измена и допуна) 10: 
 Обједињавање свих елемената простора који по функионалном карактеру се 

класификују у спортско-рекреациони комплекс, 
 Приширење границе обавезне израде урбанистичког пројекта до реке Власине, 

како би се обухватила пешачка стаза, 
 Формирање јединственог спортско-рекреативног центра. 

Локација (измена и допуна) 11: 
 Обезбедити приступ катастарским парцелама 
 Дефинисати нове приступне саобраћајнице 
 Ускладити планско стање са постојећим стањем на терену 

Локација (измена и допуна) 12, преиспитивање могућности за: 
 Усклађивање саобраћајног решења са стањем на терену, 
 Укидање дела улице 
 Измену раскршћа предметних улица, 

Локација (измена и допуна) 13: 
 Усклађивање, након преиспитивања, саобраћајног решења Плана генералне 

регулације који је предмет измене и допуне са решењем из Плана детаљне 
регулације за део радне зоне урбанистичке целине – V, Власотинце запад- 
Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), Власотинце-Лесковац („Сл. гласник града 
Лесковца“ бр. 52/2016). 

 Усклађивање урбанистичких параметара градње, пре свега минималне дозвољене 
површине парцеле, Плана генералне регулације који је предмет измене и допуне 
са правилима из Плана детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке 
целине – V, Власотинце запад- Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), 
Власотинце-Лесковац („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016). 

 
6. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНИРАЊА 
 
Очекивани ефекти планирања дати су појединачно или груписано према локацијама:  

 побољшање услова коришћења протока података путем телекомуникација и 
укључивање подручја Власотинца у јединствену информациону мрежу 
административног подручја Србије 

 повећање капацитета и побољшање услова коришћења постојећег гробља 
 стварање околности комфорнијег снабдевања пијачним асортиманом за 

становнике централне зоне Власотинца 
 проширење и ојачавање мреже електроенергетског снабдевања 
 унапређење квалитета живота и здравља грађана  као и унапређење 

амбијеталних целина и урбаних  структура уз очување животне средине. 
 већи ниво урбаности и естетски препознатљив центар насеља 

 
Преиспитивање и остварење измена и допуна ПГР по захтеву локалне самоуправе, 
доприноси потпунијој и квалитетнијој имплементацији основног ПГР Власотинца. 
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7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

7.1. Предвиђене планске измене и допуне 

Допуна општих правила уређења 

Сва правила уређења која дефинишу минималну површину парцела у оквиру Плана 
генералне регулације Власотинца имају облик препорука, а постојећа парцелација на 
целом простору Плана генералне регулације је меродавна за добијање услова за сваку 
ажурирану постојећу катастарску парцелу у грађевинску парцелу, а наручито сви 
урбанистички параметри (индекс заузетости, индекс изграђености, спратност, итд.) који 
се примењују према површини катастарске, тј. новоформиране грађевинске парцеле. 

Локација (измена и допуна) 1 и Локација (измена и допуна) 2 
У тексту ПГР-а Власотинца назначена је забрана постављања базних станица (БСМТ) 
у предметним урбанистичким целинама (I и III), везаним за локације 1 и 2 ових измена 
и допуна, без образложења. Истовремено, у тексту Стратешке процене утицаја 
плана, која се односи на ПГР Власотинца, забрана НИЈЕ назначена. 

Истовремено, кроз ПГР су дате детаљне мере заштите животне средине од 
нејонизујућег зрачења и детаљна упутства за начине безбедног постављања и 
мониторинга БСМТ у процесу функционисања, што указује на усмеравање начина 
њиховог постављања и рада а не на њихову забрану. 

Опис да оне могу бити постављене на стубовима, на објектима или на фасадама 
потврђује могућност њихове монтаже у урбаним срединама. 

У овој фази анализирања могућности постављања БСМТ у урбанистичким целинама I 
и III, остаје отворена могућност постављања нових базних станица обзиром да нису 
уочени ограничавајући фактори у Стратешкој процени утицаја плана, те да једна 
реченица која се односи на забрану само на наведене урбанистичке целине и само у 
текстуалном дели Плана генералне регулеције није стручно појашњења. 

У том смислу, нема планерских сметњи за постављање БСМТ у урбанистичким 
целинама I и III насеља Власотинце. Следи преиспитивање забране дате у Плану 
генералне регулације, кроз сарадњу са надлежним оператерима и институцијама које 
се експертски баве проценама оправданости постављања ових пријемника. 

За решавање проблема постављања нових БСМТ неопходна је израда урбанистичког 
пројекта којим се израђује идејно решење. Кроз процес израде урбанистичког пројекта 
грађани ће имати прилику, кроз јавну презентацију, да учесвују у одлуци о локацији и 
другим детаљима о постављању нових БСМТ. 

Изменама и допунама се мења претежна намена катастарске парцеле 2433 КО 
Власотинце варош из намене грађевинско земљиште за јавне намене (Ј-1 државни и 
општински органи) у намену грађевинско земљиште за остале намене, односно 
мешовито становање.  

За ново дефинисане намене важе сва правила уређења, грађења и спровођења 
дефинисана у претходном плану. 

Претежна намена:  Мешовито становање (вишепородично) 

Пратећа и допунска намена:  услужне/комерцијалне делатности, туризам и 
угоститељство, објекти јавне намене, спорт и рекреација, зеленило, као и објекти 
пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у функцији основне намене 

Број стамбених једница:  вишепородични објекти:  5 и више 
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Типологија објеката:   слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
(вишепородични објекти):   

 Слободностојећи објекат:  

ширина фронта: мин. 16 m 

површина парцеле: мин. 700 m² 

 у прекинутом и непрекинут. низу: 

     ширина фронта: мин. 15 m 

површина парцеле: мин. 600 m² 

Положај објекта у односу на бочне границе парцеле (вишепородични објекти): 

Слободностојећи објекти:     2,5 m 

прекинути низ:     0 m и 2,5 m 

непрекинути низ:      0 m 

Положај објекта у односу на задњу границу парцеле:     мин. 5,0 m 

Положај објекта у односу на суседне, бочне објекте: 

 минимално 5,0 m (у случају отварања стамбених отвора, минимално ½ висине 
вишег објекта) 

Положај објекта у односу на наспрамни објекат: минимално ½ висине вишег објекта 

Минимални проценат незастртих, зелених површина на парцели:   10% 

Највећи дозвољени индекс заузетости:       60% 

Максимална висина објекта и спратност:      До П+5 

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из ПГР-а 

 

Локација (измена и допуна) 3 

У планираном стању анализирана је кроз параметре који се односе на сервисну зону 
(стечена обавеза), односно на комуналну делатност (преиспитивање пренамене 
простора), при чему је комунална делатност предмет анализе планираног стања, како 
је дефинисано у Пројектном задатку и образложено кроз циљеве израде ових измена 
и допуна плана. 

Овим Планом мења се намена неизграђеног потеса уз ново гробље у урбанистичкој 
целини II ''Крива Лука'' из намене сервисна зона/производно занатство, која 
представља грађевинско земљиште за остале намене у комуналне површине – гробље 
и јавно зеленило-заштитно зеленило, које представљају грађевинско земљиште за 
јавне намене (све према графичком прилогу број 3.0. ''Планирана намена површина''). 

Промена намене у овом делу, односно приширење градског гробља, условило је и 
проширења еколошке зоне ''гробље'' и  смањење еколошке зоне ''сервисна зона''. 
Наведене измене извршене су на графичком прилогу 7.0. ''Еколошка валоризација''. 

Наведена измена, условила је и проширење границе обавезне израде Урбанистичког 
пројекта за проширење градског гробља. Наведене измене извршене су на графичком 
прилогу 10. ''Спровођење плана''. 
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Проширење градског гробља и формирање заштитиног зеленила у складу је са 
смерницама Плана генералне регулације. 

За ново дефинисане намене важе сва правила уређења, грађења и спровођења 
дефинисана у претходном плану. 

 
У планском периоду: 

 гробна места биће димензионисана и распоређена према стандардима и 
прописима за ту врсту намена и оријентисана према црквеним канонима, 

 комуникације између гробних места биће у минималној прописаној ширини ради 
остварења функције опслуживања гробних места, 

 по потреби, сагласно функционалној мрежи новог гробља, локација ће бити 
снабдевена чесмом и другим парковским мобилијаром (осветљење, клупе, 
корпе и сл.) што олакшава коришћење овог простора, 

 део ка улици Индустријска зона озелењава се у целој дужини дела који се 
проширује (дужина око  60м, оријентациона ширина око 5м) према плану 
озелењавања саобраћајница, 

 део гробља који се проширује постаје просторни део јединствене ограђене 
целине новог гробља, 

Предност је да  је локација неизграђена и у власништву је општине Власотинце. 

Локација (измена и допуна) 4 

Иако према Плану генералне регулације, комплекс градске пијаце задовољава 
потребе у планском периоду, и такође постоји препорука плана који је предмет измене 
и допуне, за измештање зелене пијаце из Улице 12. октобра и формирање нове зелене 
пијаце у урбанистичкој целини I, постављање/задржавање комуналне површине – 
зечене пијаце у урбанистичкој целини II има пуно оправдање. 

Овим Планом мења се намена неизграђеног потеса у урбанистичкој целини II уз Улице 
12. октобра из намене комерцијалне делатности која представља грађевинско 
земљиште за остале намене у комуналне површине – уређене површине (у виду трга) 
за обављање повремених пијачних активности, која представља грађевинско 
земљиште за јавне намене (све према графичком прилогу, број 3.0. ''Планирана 
намена површина''). 

Промена намене, извршена је након уочавања да се локација већ користи као мањи и 
неуређени дистрибутивно/снабдевачки центар, као и да је локација у власништву 
општине Власотинце. У циљу децентрализације снабдевачких пунктова, овим Планом 
је предвиђено формирање (задржавање) уређене површине (у виду трга) за обављање 
повремених пијачних активности. 

За новодефинисану намену обавезна је израда урбанистичког пројекта кроз који ће се 
дефинисати правила грађења и уређења, озелењавања, постављања покретних 
продајних тезги и др. 

Предност формирања мале пијаце је да је неизграђена локација у власништву 
општине Власотинце, као и да се предметна локација у постојећем стању већ користи 
као пијачни простор. 

Локација (измена и допуна) 5 

У централној зони, урбанистичкој целини I, услед повећања броја стамбених и 
пословно-комерцијалних јединица, исказана је потреба за повећањем капацитета 
електричне енергије и обезбеђењем безбедног напајања електричном енергијом. 

У овој целини, већим потрошачима електричне енергије (постојећим и новим) 
напонског преноса 10/0,4 kV, нарочито за потребе изградње пословног простора и 
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сличних објеката, могућа је изградња ТС (трафостаница) унутар објекта као посебних 
просторија или на комплексу инвеститора уз обезбеђење коридора за прикључне 
водове. 

Приликом изградње ТС у склопу објекта, неопходно је поштовање и задовољење свих 
прописа и услова из ''Правилника о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара'' (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90). 

У циљу задовољавања будућих потреба за електричном енергијом,планирано је 
проширење постојеће мреже 10 kV и повећање броја и изградња нових ТС 10/0,4 kV. 
Тачан број и позиција нових ТС, дефинисаће се у наредној фази израде Плана, у 
Нацрту, након прибављања услова од надлежног оператора дистрибутивног система 
(''ЕД Лесковац''). 

Као могуће погодне локације, за лоцирање нових ТС 10/0,4kV, предложене су следеће 
локације: 

 Локација 5а: крајњи јужни део к.п. број 2849/1 КО Власотинце варош који је 
уједно и најјужнији део урбанистичке целине I. Локације представља 
грађевинско земљиште за јавне намене, намењено јавном објекту средњег 
образовања; 

 Локација 5б: у северном делу урбанистичке целине I, са јужне стране реке 
Власине, уз улицу Николе Тесле, на делу к.п. 690/6 или делу 692, које 
представљају површину јавне намене, саобраћајни објекат-паркинг простор; 

 Локација 5в: у северном делу урбанистичке целине I, са северне стране реке 
Власине, на деловима једне од следећих к.п број 587, 588, 684, 685, које 
представљају грађевинско земљиште за јавне намене, предвиђено за 
комуналну површину-зелену пијацу. 

Код одабира потенцијалних локација нових ТС 10/0,4kV водило се рачуна о следећем: 
 да су на површинама предвиђеним за јавне намене, 
 да су у деловима урбанистичке целине у којима је анализом просторног 

размештаја постојећих ТС 10/0,4 kV, уочен мањи број трафостаница, 
 да су у брањеном  делу који није угрожен великим водама, 
 да постоји могућност лакох повезивања са већ изведеном мрежом. 

За изградњу нових ТС  10/0,4 kV, важе сва правила уређења, грађења и спровођења 
дефинисана у претходном плану као и сви услови, стандарди и прописи за изградњу 
објеката ове врсте. 

Локација (измена и допуна) 6 
Изменама и допунама плана локација се уређује као  претежно  озелењени простор са 
елементима спорта и рекреације, у склопу ширег зеленог појаса уз реку Власину. 
Постојећи спортски терен на суседној парцели функционално се повезује са новим 
садржајима а новопланирана целина додатно садржи (задовољавајући потребе 
становника свих узраста): 

 отворене спортско - рекреативне терене са пратећим  објетима у функцији 
основне намене (свлачионице, помоћне просторије, санитарне просторије и сл.), 

 дечја игралишта, 
 трим стазе, 
 теретане на отвореном, 
 полигине за скејтборд, 
 мање комерцијалне објекте у функцији спортских садржаја, 
 пејзажно уређене пешачке стазе – шеталишта, 
 и друге компатибилне намене. 
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Урбанистички параметри који произилазе из ПГР-а могу се применити и на измене и 
допуне плана. Локацију привести намени у складу са правила уређења, грађења и 
спровођења дефинисана у претходном плану за намену планирану овим Планом 
(спорт и рекреацију). 

Локација (измена и допуна) 7 
Локација је планирана као интегрисани спортско рекреативни простор на нивоу 
суседства. Препоручују се следећи садржаји:    

 терени   за   мале   спортове 
 игралишта за децу 
 простор за одмор и пратеће зелене површине 
 отворени и затворени комерцијални и рекреативни  садржаји   
 спортски објекти различитих  врста (сале, теретане, фитнес сале, играонице и 

сл.) 
 пратеће  намене 
 мањи угоститељски  објекти (отвореног или затвореног типа) 

Цео простор прожимају пејзажно уређене зелене површине са шеталиштима. 

Спортско-рекреативни програми могу бити и сложенији уколико не угрожавају основну 
намену простора, као ни квалитет животне средине. 

Урбанистички параметри који произилазе из ПГР-а могу се применити и на измене и 
допуне плана. Локацију привести намени у складу са правила уређења, грађења и 
спровођења дефинисана у претходном плану за намену планирану овим Планом 
(спорт и рекреацију). 

Локација (измена и допуна) 8 
У просторној целини III ''Росуља'', на простору који је због боље покривености подручја 
и децентрализације централних функција, у смислу сервисирања потреба локалног 
становништва, предвиђен као локални центар ''Ногаја'' (локални центар образовања, 
трговине, услужног занатства и слично), дошло је до промене и расподеле намена у 
зони јавне намене предвиђене за остале јавне објекте (Ј8). 

Предметна зона предвиђена је као грађевинско земљиште за јавне намене – остале 
јавне објекте (Ј8), обухвата две катастарске парцеле к.п. број 121/27 и к.п. бр. 121/3. 
Укупна површина комплекса је 10.491 m2, у приватном власништву, власништву ИГМ 
''Младост-Рад'' Власотинце и физичког лица. 

У планираном стању, јединствена зона грађевинског земљишта за јавне намене - 
остале јавне објекте (Ј8), реорганизована је и подељена на два одвојене зоне и то: 
зону грађевинског земљишта за јавне намене у јужном (мањем) делу, која остаје у 
постојећој намени и зону грађевинског земљишта за остале намене у севером (већем) 
делу, који је промењен из намене ''јавни објекти'' у намену ''мешовито становање''. 
Предметна зона организована је на следећи начин: 

 Јужни део предметне зоне, површине 3108.82 м2 (30%), који обухвата целу к.п. 
121/3 и  део к.п.121/27 у оквиру грађевинског земљишта, планиран је за јавне 
намене и предвиђен за остале јавне објекте (Ј8) – предшколску установу; 

 Северни део предметне зоне, површине 7390.69 м2 (70%), који обухвата део к.п. 
121/27 у оквиру грађевинског земљишта, планиран је за остале намене и 
предвиђен за мешовито становање, како би се изградио пословно-стамбени 
блок; 

Овакво решење је у складу са претходним планским решењима и исказаним 
потребама и интересима локалне самоуправе, где је резервисана локација за изградњу 
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нове дечје установе, у северном делу насеља, у оквиру просторне целине III “Росуља” 
и локалног центра ''Ногаја'' услед очекиваног броја деце овог узраста (1188). 

Овом изменом није угрожен јавни интерес, услед очувања површине за јавне намене и 
задржавања могућности за изградњу планираног јавног објекта, чија је површина, 
услед рационализације планског решења и детаљније провере конкретних локалних 
условљености, умањена.  

Уважавајући нормативе предвиђене планом који је предмет измене и допуне1, на 
комплексу који је измењен овим изменама и допунама (смањена површина) могуће је 
обезбедити додатни капацитет за још максималмо 310 деце предшколског узраста 
(планом предвиђен капацитет око 270 деце). Уважавајући максимални индекс 
заузетости (40%) и максималну спратност (П+1), могуће је изградити објекат чији је 
БРГП 2.486 м2. На овај начин, испунио би се норматив од 6 до 8 м2 БРГП по детету и 
10-15 m2 комплекса по детету. 

Промена северног дела предметне зоне из грађевинског земљишта за јавне 
предвиђено за ''јавне објекте – остале јавне објекте (Ј8)'' у грађевинско земљиште за 
остале намене предвиђено за намену ''мешовито становање'', такође је у складу са 
претходним планским решењима и исказаним потребама и интересима локалне 
самоуправе и власника земљишта. Наиме, како се предметна зона налази у локалном 
центру ''Ногаја'', који је предвиђен као локални центар образовања, трговине, услужног 
занатства и слично, изградња пословно-стамбеног блока је у функцији формирања 
овог локалног центра. 

Услед промене намене на овој локацији, мења се обухват границе обавезне израде 
урбанистичког пројекта за јавну намену на локацији ''Стара циглана'' (УП број 7). Након 
измене, урбанистички пројекат за јавну намену на локацији ''Стара циглана'', 
обухватиће комплекс површине око 3.109 м2. Такође, израда урбанистичког пројекта је 
обавезна и за други део локације (измене и допуне) 8, грађевинско земљиште за 
остале намене предвиђено за намену ''мешовито становање''. Промена границе 
обухвата обавезне израде урбанистичког пројекта (ознака 3), извршена је на 
графичком прилогу број 10. ''Спровођење плана''. 

Урбанистички параметри који произилазе из ПГР-а могу се применити и на измене и 
допуне плана. Локацију привести намени у складу са правила уређења, грађења и 
спровођења дефинисана у претходном плану за намену планирану овим Планом. 

Локација (измена и допуна) 9 
У циљу преиспитивања могућности за формирање пешачких површина (пешачке зоне) 
и образовање јединственог централног градског трга, извршена је анализа ширег 
саобраћајног решења, анализа могућег саобраћајног приступа парцелама и могућност 
решења мирујућег саобраћаја (паркинг простора-површина) 

Анализа ширег саобраћајног решења 
У случају формирања пешачке зоне у Немањиној улици и улици на Тргу Ослобођења, 
функцију повезивања центра града са делом градског насеља на источној обали реке 
Власине, преузео би државни пут IБ реда број 39, у градском насељу улица Авној-а 
(Варијнта 1) и алтернативни правац преко улице Николе Тесле, Иве Лоле Рибара, 
Првомајске, Димитрија Стојановића и Немањине (Варијанта 2). 

                                                           
1Индекс заузетости 40%; Спратност П+1; БРГП 6 до 8 m2 по детету; 10 до 15 m2 по детету 
комплекса; 
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Слика 41. Могуће саобраћајне везе центра градског насеља са источном обалом 

реке Власине 
Анализа могућег саобраћајног приступа парцелама 
У случају формирања пешачке зонеу Немањиној улици, укупне дужине око 160 м, 
саобраћајни приступ за изграђене објекте и катастарске парцеле северно од 
улице, остваривао би се преко интегрисане приступне саобраћајнице у залеђини, 
улице Гаврила Принципа и њеног источног крака којом би се подручје повезало са 
приступном улицом Николе Тесле уз реку Власину и делом Немањине улице, на којем 
није формирана пешачка зона. Преко улице Николе Тесле подручје би се даље 
саобраћајно повезало са државним путем (улицом Авној-а) на северозападу и делом 
Немањине улице на којем није формирана пешачка зона (површина) на југоистоку. 

Формирањем пешачке зоне, дошло би до смањења броја планираних паркинг места у 
Немањиној улици. У постојећем стању у нивоу улице је једнострано паркирање, док је у 
делу који би постао пешачка зона планирано око 48 паркинг места. Мирујући 
саобраћај решио би се паркирањем на планираним јавним паркинзима у окружењу  и у 
оквиру парцеле. Планирана је нова локација за изградњу јавног паркинг простора, у 
ул.Николе Тесле ка реци Власини, површине 0,30 ha, оријентационог капацитета 60-70 
путничких возила. Овим Планом, предлаже се постављање спратних монтажних 
гаража у циљу повећања капацитета за паркирање. 

Карактеристике и профили саобраћајница којим би се остварио приступ: 
 Улица Гаврила Принципа: коловоз ширине 3,5 м и једнострани тротоар ширине 

1,5 м – интегрисана приступна улица; 
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 Источни крак улице Гаврила принципа: коловоз ширине 3.5 м, без тротоара - 
интегрисана приступна улица; 

 Улица Николе Тесле: коловоз ширине 5.5 м, тротоар ширине 3.0 м ка реци и 1.5 
м ка изграђеном ткиву – приступна улица; 

 Државни пут (у насељу улица АВНОЈа): коловоз ширине 7,0 м и тротоари 1,5 м и 
2. 65 м – градска магистрала; 

 Немањина улица: коловоз ширине 7,0 м и тротоари 2х3,0 м; 

  
Слика 42 и 43. Интегрисана приступна саобраћајница и њен крак - улица Гаврила 

Принципа 

 
Слика 44. Интегрисана приступна саобраћајница – крак улице Гаврила Принципа 

прикључење на Немањину 
У случају формирања пешачке зонеу Немањиној улици, укупне дужине око 160 м, 
саобраћајни приступ за изграђене објекте и катастарске парцеле јужно од 
улице, остварио би се Првомајском улицом, која спаја улицу Лоле Рибара и Димитрија 
Стојановића.  

Карактеристике и профили саобраћајница којим би се остварио приступ: 
 Улица Првомајска: ширина коловоза 5.5 м - интегрисана приступна 

саобраћајница 
 Улицу Лоле Рибара: ширина коловоза 6.0 м, обострани тротоари промењиве 

ширине од 1.5 м до 3.0 м - градска саобраћајница II реда; 
 Улица Димитрија Стојановића: ширина коловоза 6.0 м са обостраним 

тротоарима ширине 1.5 м и 2.0 м – сабирна саобраћајница; 



Страна 2113 – Број 41СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА10. новембар 2020.

                                Измена и допуна Плана генералне регулације Власотинца 

44  

 

Приступни пут за планирани саобраћајни објекат - паркин простор који се налази иза 
објеката вишепородичног становања, који се налазе на углу Немањине и улице Лоле 
Рибара, је из улице Лоле Рибара. Тако да формирање пешачке зоне не би 
представљало потенцијалу сметњу приступу ка паркинг простору.  

Мирујући саобраћај решио би се паркирањем на планираним јавним паркинзима у 
окружењу и у оквиру парцеле. Планом који је предмет измене и допуне планирана је 
нова локација за изградњу јавног паркинг простора иза зграде за вишепородично 
становање, површине око 0,12 ha, на којој је могуће поставити и спратну гаражу. 

Предлаже се постављање спратних монтажних гаража у циљу повећања капацитета за 
паркирање услед јављања већих потреба за паркинг местима након формирање 
пешачке зоне. 

 
Слика 45. Шири приказ локаицје на ортофото подлози (Извор:геосрбија) 

Плански основ за формирање пешачке зоне (површине) дуж Немањине улице је и у 
одредбама Плана који је предмет измене и допуне. Поменутим Планом се предвиђа 
унапређење постојећих и развој нових централних садржаја, из области трговине, 
комерцијалних делатности и услуга дуж Немањине улице. Формирањем једног 
линијског пешачког центра, ова зона би постала најатркативнији градски потез, што би 
свакако допринело развоју централних садржаја. 

Могућности за формирање пешачке зоне Ограничења за формирање пешачке 
зоне 

- Функцију повезивања центра града са делом 
градског насеља на источној обали реке 
Власине, преузео би државни пут IБ реда број 39 
(улица Авној-а) – Варијанта 1 и 

- Алтернативни правци преко улице Николе 
Тесле, Иве Лоле Рибара, Првомајске, Димитрија 

- Повећање времена путовања из 
центра градског насеља до дела 
насеља на источној обали реке 
Власине, 

- Додатно отерећење саобраћајница на 
које ће бити преусмерен саобраћај из 
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Стојановића и Немањине – Варијанта 2, 

- Постоје алтернативне саобраћајнице којим би се 
остварио саобраћајни приступ до катастарских 
парцела, 

- Планом Генералне регулације, планиране су 
нове локације за изградњу јавних паркинг 
простора, које могу да обезбде капацитете за 
паркирање 

- Постоји плански основ за постављање спратних 
гаража, 

- Планом генералне регулације предвиђа се 
унапређење постојећих и развој нових 
централних садржаја, из области трговине, 
комерцијалних делатности и услуга дуж 
Немањине улице, 

- Не би дошло до измене статуса земљишта у 
смислу промена из јавних у остале намене, већ 
би предметне површине остале у у статусу 
јавних површина и остале би у оквиру 
саобраћајних површина, 

- Немањина улица се након 17 h затвара за 
саобраћај и користи се као пешачка зона. 

Немањине улице, 

- Неадекватни ранг и профил 
саобраћајница на које ће бити 
преусмерен саобраћај из Немањине 
улица (односи се на Варијанту 2), 

- Неадекватни профили алтернативних 
саобраћајница којим би се остварио 
приступ  парцелама, 

- Недовољан број паркин места и још 
увек неизграђени јавни паркиг 
простори, 

 
Након детаљне анализе и сагледавања свих релевантних фактора, сагледане су 
објективне могућности претварање градских улица Трг Ослобођења и Немањина у 
пешачку зону. Према закључцима постоје одређени услови за пренамену наведених 
улица. Такође указано је на евентуалне проблеме до којих може доћи у 
функционисању саобраћаја. 

Овим изменама и допунама формиране су површине за одвијање пешачког сабраћаја у 
улици Трг Ослобођења, како би се формирао јединствен централни градски трг и у 
Немањиној улици, како би се формирао линијски центар, који би постао 
најатрактивнији градски потез што би допринело развоју нових централних садржаја, 
из области трговине, комерцијалних делатности и услуга. Основа предност оваквог 
решења је повећање степена централитета, актрактивности и нивоа урбаности. Као и 
формирање јединственог визуелно-естетког и препознатљивог централног градског 
трга. 

За градски трг је урађен Конкурс за идејно решење уређења Трга ослобођења и 
платоа. За формирање пешачке зоне у Немањиној улици, обавезна је израда 
урбанистичког пројекта.  

Потенцијални ризак, оваквог решења, је у повећању саобраћајног оптерећења, 
времена путовања као и стварања саобраћајног закрчења у централном делу услед 
смањених капацитета за паркирање. Како би се отклонио потенцијални ризик, 
неопходно је да приоритет у спровођењу Плана генералне регулације, који је предмет 
измене и допуне, буде изградња површина за паркирање. 

 

 

 

Локација (измена и допуна)10 
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Овим изменама и допунама задржава се спортско-рекреативни центар “Власина” у 
просторној целини III ''Росуља'' предвиђен на десној обали реке Власине, у свему 
према Плана који је предмет измене и допуне. 

У делу спровођења Плана, извршена је промена-проширење границе обухвата 
обавезне израде урбанистичког пројекта за спортско-рекреативни центар (ознака 3), уз 
реку Власину, са јужне стране до постојеће пешачке стазе, тако што је границом 
обухваћена постојећа пешачка стаза. Поршина комплекса за који је обавезна израда 
урбанистичког пројекта, повећана је са 8,3 ha на 8,6 ha. Промена границе обухвата 
обавезне израде урбанистичког пројекта за спортско-рекреативни центар (ознака 3), 
извршена је на графичком прилогу број 10. ''Спровођење плана''. 

Локација (измена и допуна)11 
Изменама и допунама, у урбанистичкој (просторној) целини VII ''Манастириште 
Нерезине'', на површинама које су предвиђене као грађевинско земљиште за остале 
намене, за породично становање ниског интензитета, а на катастарским парцела, које 
обликом и постојећим начином коришћења омогућавају њихово коришћење као 
саобраћајница (приступних), дефинисане су нове приступне саобраћајнице. 
Дефинисање нових приступних саобраћајница, извршено је у циљу формирања 
правилне мреже саобраћајница и обезбеђења приступа парцелама. Планирано 
решење је у складу са поднетом примедбом, које је делимично модификовано, како би 
се уклопило у планирано саобраћајно решење, предвиђено Планом који је предмет 
измене и допуне. 

Формиране су 4 приступне саобраћајнице (ширине 3.5 м), за које је дефинисан 
регулациони појас и једна саобраћајница са окретницом (коловоз ширине 2х2.75 и 
тротоар 1.5). Све у складу са приложеним графичким прилозима. 

Локација (измена и допуна)12 
Саобраћајно решење се задржава из Плана генералне регулације на који се раде 
предметне измене и допуне. Преиспитивање проблема у делу габарита саобраћајница 
предвиђа се кроз израду Плана детаљне регулације. Тако се, овим планом, предвиђа 
обавезна израда Плана детаљне регулације за овај део. У складу са наведеним, 
измењен је графички прилог број 10. Спровођење плана. 

Локација (измена и допуна)13 
Овим изменама и допунама, преиспитана су и уграђена планска решења, саобраћајна 
решења одређена Планом детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке 
целине – V, Власотинце запад- Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), Власотинце-
Лесковац („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016) у Измене и допуне ПГР-а 
Власотинца. 

У делу Спровођење плана, предвиђено је да се Измене и допуне ПГР-а Власотинца, у 
делу који је обухваћен Планом детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке 
целине – V, Власотинце запад- Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), Власотинце-
Лесковац („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016), спроводе наведеним Планом 
детаљне регулације. 

Границе директног спровођења Плана детаљне регулације за део радне зоне 
урбанистичке целине – V, Власотинце запад- Слатина, са десне стране ДП IБ-39 (M-9), 
Власотинце-Лесковац („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 52/2016), означена је и на 
графичком прилогу број 10. Спровођење плана. За спровођење у обухвату Плана 
детаљне регулације, важе дефинисане аналитичко-геодетске тачке означене у ПДР-у. 

Након усклађивања Измена и допуна ПГР-а Власотинца, са усвојеним ПДР-ом, и 
промене саобраћајног решења, условила је и промену функционалног ранга 
саобраћајница. Саобраћајница ГС I-5, која je чинила полупрстен у јужном делу насеља 
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од ГС I-1, преко радне зоне и државног пута до Манастиришта, смањена је услед 
укидања њеног дела између ГС I-1 и  државног пута IБ реда број 39 (градске 
магистрале). Измењена саобраћајница ГС I-5, полази од градске магистрале ГМ и 
полупрстенасто обилази јужни део насеља све до Манастиришта. 

Саобраћајница, које се пружа северно, готово паралелно државном путу, услед измене 
и допуне, повезана (прикључена) је са сабирном саобраћајницом ма истоку 
(саобраћајница која повезује градску магистралу ГМ и градску саобраћајницуГС I-1 ). 
Услед насталих промена, измењена саобраћајница, променила је функционални ранг 
из приступне у сабирну саобраћајницу. 

У просторној целини V ''Власотинце запад - Слатина'', у којој се налази радна зона 
''Запад'' са постојећим и планираним пословно-производним капацитетима, у планском 
делу ''3. Правила грађења'' у делу 3.2.3. ''Посебна правила грађења на грађевинском 
земљишту осталих намена'', дошло је до промене правила грађења у делу ''радна зона 
(привређивање) у зонама V и VI''. 

Изменама и допунама, задржавају се дефинисана правила грађења за ''радну зону 
(привређивање) у зонама V и VI''. Овим правилима се додаје следећи услов: 

У радним зонама у случају формирања нових парцела и парцелације и препарцелације 
важе нормативи, предвиђени Планом генералне регулације Власотинца. На 
постојећим грађевинским парцелама у радној зони, урбанистичкој целини V 
''Власотинце запад-Слатина''  површине мање од 0,5 ха, а које испуњавају 
организационе услове за изградњу садржаја условљених технолошким процесом, 
могућа је изградња претежних, пратећих и допунских намена. 
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7.2. Мере и услови заштите подручја измена и допуна, локације 1-13 
 
ЈП „Србијагас“ у зони планираних радова нема изграђених гасовода и гасоводних 
објеката који би утицали на подручје измена и допуна појединачних локација (1-13). 
 
„Југоросгаз“, предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет 
природног гаса а.д. нема изведену нити пројектовану гасоводну мрежу на подручју 
плана, па тиме ни утицаја на подручје измена и допуна појединачних локација (1-13). 
 
Завод за заштиту природе Србије, канцеларија у Нишу констатује да се предметни 
простор не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у 
простору евидентираног природног добра. Сви остали услови су задовољени и то: 
очување природе и животне средине (у границама дсефинисаним стратешком 
проценом утицаја, измена и допуна 1, 2), очување парковских површина, водотокова и 
вегетације (поштована компатибилност код измене и допуне 6), побољшање 
инфраструктурне опремљености (измена и допуна 5 – надградња мрежа трафо 
станица, измене и допуне 11, 12, 13 које се односе на колски саобраћај), јачање 
позитивног урбанистичког и архитектонског идентитета насеља и ревитализовање 
историјске матрице насеља (измена и допуна 9 – формирање пешачке зоне) 
предвидети побољшање нивоа комуналне опремљености насеља – измене и допуне 3 
и 4 – формирање мобилне мини пијаце и хуманог гробља). За подручје свих измена и 
допуна у контакту са саобраћајницама, утврдити обавезу уређења зелених површина 
по Пројекту озелењавања (са повезивањем свих зелених површина у систем, 
коришћењем аутохтоних врста тј. избегавањем алергених врста, са повећањем 
биодиверзитета и применом начина садње који спречава денивелацију терена). 
 
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд констатује да се траса 
далековода 110kV једним својим делом укршта са обухватом предметне измене и 
допуне. Такође, према Плану развоја преносног система за период 2017-2026.г. и 
плану Инвестиција, у непосредној близини предметне измене и допуне плана није 
планирана изградња електроенергетске инфраструктуре. Ни једна од локација измена 
и допуна (1-13) није у заштитном појасу далековода и не подлеже обавези 
прибављања сагласности на планиране интервенције у простору. 
 
Завод за заштиту споменика културе Ниш, својим Актом о условима чувања, 
одржавања, коришћења и мерама заштите културних добара и добара која уживају 
претходну заштиту, констатовао је да се на подручју измена и допуна ПГР налазе 4 
(четири) споменика културе и више споменика која имају споменичка својства. Та 
добра налазе се у оквиру измене и допуне 1 и 9. 
Везано за измену и допуну 1, иста се односи на преиспитивање поглавља Плана 
генералне регулације и дела Стратешке процене утицаја плана на животну средину у 
делу односном на мере заштите животне средине – посебно заштите од нејонизујућег 
зрачења у овој урбанистичкој целини. То преиспитивање нема утицаја на мере заштите 
непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту као ни на 
добра са споменичким својствима. обзиром да не производи било какве промене у 
простору. 
Везано за измену и допуну 9 (преиспитивање могућности формирања пешачке зоне у 
Немањиној улици и улици Трг ослобођења), иста се односи на југосточну 
саобраћајницу Трга ослобођења. У обухвату ове измене је непокретно културно добро 
Централни градски сквер са спомен-чесмом палим родољубима у ослободилачким 
ратовима Србије (1809-1918), на Тргу ослобођења, на к.п. 3023 КО Власотинце-варош 
(Сл. гласник Јужноморавског региона 37/86). Претварањем наведене саобраћајнице 
Трга ослобођења у пешачку зону не интервенише се на к.п. на којој се налази културно 
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добро. Такође, интервенција предвиђена изменама и допунама на Тргу ослобођења 
нема директног контакта са објектима који су добра са споменичким својствима и 
налазе се на адреси Трга ослобођења (бр. 2, бр. 4-4а, бр. 6 и бр. 8 – Кућа Властимира 
Прикића, бр. 5 и бр. 7 – Кућа Тасе Ст. Влачића, бр. 9 – Кућа Милана Т. Валчића, бр. 
11).  
Претварање непосредне околине културних добара и добара са споменичким 
вредностима из саобраћајне у пешачку зону доприноси подизању амбијенталних 
вредности њихове околине и пружа веће могућности за њихову презентацију. 
Сагласно законској регулативи, у заштићеној околини непокретних културних добара, 
као и на простору самих културних добара, при свакој врсти радова обавезна су 
претходна истраживања Завода за заштиту споменика културе Ниш, коме та 
истраживања треба омогућити. 
 
Према обавештењу о капацитетима Јавног предузећа „Пошта Србије“ Београд, у 
обухвату измена и допуна (1) налази се Пошта 16210 Власотинце, ул. Душанова бр. 1 у 
Власотинцу. Измена и допуна која се односи на преиспитивање поглавља Плана 
генералне регулације и дела Стратешке процене утицаја плана на животну средину у 
делу односном на мере заштите животне средине – посебно заштите од нејонизујућег 
зрачења у овој урбанистичкој целини, нема утицаја на објекат Поште.  
Истовремено, Пошта се не налази у непосредној близини Измене и допуне 9 
(формирање пешачке зоне) иако ће зоном тротоара бити непосредно везана за 
новоформирану пешачку зону. 
 
Према условима предузећа за телекомуникације Телеком Србија, тј. према 
геореференцираној траси водова која се односи на подземне оптичке каблове као и на 
подземне дистрибутивне каблове и на тумачење ТК траса, на подручју измена и 
допуна (1-13) нема наведених водова. 
Уз све новопланиране саобраћајне објекте, тј. уз све саобраћајнице које се изграђују 
или реконструишу, предвидети нове комуникационе коридоре – полагање 
одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова Телекома 
Србије у оквиру парцела имаоца власништва саобраћајне инфраструктуре. У свим 
новим (реконструисаним) саобраћајницама, у оба тротоара, односно у оквиру 
регулације улица, предвидети полагање подземних бакарних и/или оптичких каблова а 
у прелазима саобраћајница (полагање телекомуникационих канализационих 
пластичних цеви) предвидети код сваке раскрснице и прикључка путева. Коридор за 
полагање телекомуникационих каблова предвидети једнострано, уколико друга страна 
није предвиђена за изградњу привредних, стамбених или пословних објеката.  
Према информацији предузећа Телеком Србија, подземни оптички и дистрибутивни 
каблови налазе се на 6 локација измена и допуна (1, 2, 9, 11, 12, 13). Од тога, везано за 
врсте интервенција на неким локацијама исте не утичу на положај или промену 
капацитета наведених телекомуникационих каблова (1, 2). За остале локације (9,11, 12, 
13) важе наведени услови. 
 
Према Обавештењу Министарства одбране – Сектор за материјалне ресурсе, Управа 
за инфраструктуру, нема посебних услова и захтева прилагођавања потребама 
одбране земље. 
 
Услови Републичког хидрометеоролошког завода се не односе на локације за које се 
врши измена и допуна. 
 
Према информацији ЈП Емисиона техника и везе, територију измена и допуна 
покривају постојеће емисионе станице, а ЈП ЕТВ нема планове за изградњу нових 
објеката у обухвату плана. 
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Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, водопривредни центар 
„Морава“ Ниш дефинише опште водне услове, везане за водотокове: регулисано 
корито реке Власине, Пушкине долине, Смрданског потока и нерегулисане делове 
Власине, Пушкине долине, Каменичког потока, Смрданског потока и Мијајловог потока. 
Кроз подручје измене и допуне локације 2 пролази активни канал за одвођење 
атмосферских вода североисточног насеља Власотинце у регулисано корито 
Смрданског потока, међутим, преиспитивање у оквиру измена и допуна 2 није у вези са 
овим водотоком. 
Подручје измене и допуне локације 9 – мала пијаца, граничи се са регулисаним 
потоком Пушкина долина. Обзиром да није добијена сагласност за зацевљење односно 
бетонирање а-б плоче дуж тог регулисаног потока, за потребе проширења пијаце, 
оставити слободан простор 3-5м за пролаз грађевинских машина (багера, камиона и 
сл.) у циљу чишћења и одржавања корита од наноса и комуналног отпада. 
Обзиром да се поједине измене и допуне односе на изградњу и реконструкцију 
саобраћајница (9, 11, 12, 13) важан је следећи услов: атмосферске воде са коловоза 
могу се упустити у реципијент ако су претходно третиране на таложнику и сепаратору, 
ради уклањања агрегата, масти и уља и других пливајућих материја, а квалитет 
атмосферских вода које се упуштају у реципијент мора бити у складу са Правилником о 
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода („Сл. гласник РС“, бр. 
74/2011). 
 
Од стране Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у лесковцу, Одсека за превентивну заштиту, 
дефинисани су услови: предвидети потребну количину воде за гашење пожара, 
приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз 
ватрогасних возила, улазе/излазе као и безбедоносне појасеве између објеката 
пројектовати на начин који обезбеђује несметану евакуацију, све у складу са законском 
регулативом, као и друге мере које ова регулатива прописује за  посебне локације. Пре 
израде локацијских услова надлежни орган је у обавези да пре издавања локацијских 
услова прибави посебне услове заштите од пожара и експлозија, у складу са законом. 
 
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ констатује да се на територији 
измена и допуна налази око 30.05ха Газдинске јединице „Доња Власина“ којом газдује 
Шумско газдинство „Шума“ Лесковац, а основна намена је производња техничког 
дрвета и стална заштита шума. На планском подручју налазе се шуме високе заштитне 
вредности – брезе, јасике, багрема, цера и шибљак. 
Уз тенденцију очувања шума које се рефлектује на шира подручја и има широк распон 
утицаја (микроеколошки услови, фрагментација станишта, промене водног режима у 
земљишту, појава клизишта, ерозија и сл.) измене и допуне појединачних локација 
нису на подручју шумског земљишта. 
 
Према Техничким условима Елетропривреде Србије – ЕПС Дистрибуција дати су 
општи подаци (распоред трафостаница) и технички услови (ТС 110/35kV и ТС 35/10kV, 
водови 35kV, објекти и мрежа 10 kV, концепција НН мреже). 
Измена  и допуна 5 односи се на преиспитивање могућности надградње мреже ТС 
10/0.4kV у урбанистичкој целини I што је дефинисано и условима ЕДБ. Проширења се 
планирају:  

 на деоници ТС 10/0.4kV „Суд“ - ТС 10/0.4kV „Подрум“, по систему „улаз.излаз“ 
уметнути ТС 10/0.4kV „Нова 1“ на к.п. 717/4 

 у зависности од динамике изградње планираних објеката у северном делу 
предметне урбанистичке целине, са северне стране реке Власине планирати 
изградњу ТС 10/0.4kV „Нова 2“, уметањем по систрему „улаз-излаз“, на деоници 
ТС 10/0.4kV „Стрељина“ - ТС 10/0.4kV „Зелена пијаца“ 
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 на деоници ТС 10/0.4kV „Чобанац“ - ТС 10/0.4kV „Зелена пијаца“ извршити 
замену постојећег 10kV кабла новим типа NPO-13АS;3х150мм2 и на истој 
планирати изградњу ТС 10/0.4kV „Нова 3“ на к.п.2461, уметањем по систему 
„улаз-излаз“ 

 на деоници ТС 10/0.4kV „Зелена пијаца“ - ТС 10/0.4kV „Ђачка кухиња“, по 
систему „улаз-излаз“, уметнути ТС 10/0.4kV „Нова 4“ на к.п. 2354 

 на деоници ТС 10/0.4kV „Болница“ - ТС 10/0.4kV „Ђачка кухиња“ извршити 
замену постојећег 10kV кабла новим типа NPO-13AS; 3х150мм2 и на истој 
планирати изградњу ТС 10/0.4kV „Нова 5“, уметањем по систему „улаз-излаз“. 
Нови кабл поставити са јужне стране комплекса школе, у тротоару планиране 
саобраћајнице. 

 
Према Мишљењу Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Власотинце, нема 
посебних услова нити ограничења за појединачне локације измена и допуна. 
 
Јавно комунално предузеће „Водовод“ Власотинце нема посебних услова за подручје 
појединачних локација измена и допуна. 
Код измене и допуне 3 – проширење гробља, могуће је проширење водоводне и 
канализационе мреже. 
Код измене и допуне 9 – формирање мале пијаце, постоји могућност проширења 
инсталација водовода и канализације. 
Код измена и допуна 5 – нове локације  трафостаница, овим интервенцијама нису 
угрожене инсталације водовода и канализације. 
Код измена и допуна 6 и 7 – спорт и рекреација, постоји могућност проширења 
капацитета инсталација водовода и канализације. 
 
7.3. Површине јавне и остале намене 

Локације на којима су извршене измене и допуне могу се према режиму коришћења, 
проистеклог из основне намене и правила уређења, поделити на: 

 Површине за јавне намене, и 
 Површине за остале намене. 

У површине јавне намене сврставају се: 
 Измена и допуна 3 - проширено градско гробље на рачун грађевинског 

земљишта за остале намен (сервисна зона/производно занатство) 
 Измена и допуна 4 - формирана комунална површина, уређена површина (у 

виду трга) за обављање повремених пијачних активности на површини која је 
била намењена комерцијалним делатностима (грађевинском земљишту за 
остале намене) 

 Измена и допуна 5 – јавни енергетски објекти, предвиђени на површинама 
(грађевинском земљишту) за јавне намене.  

 Измена и допуна 6 – грађевинско земљиште јавне намене намењено спорту и 
рекреацији, формирано на површини која је била намењена грађевинском 
земљишту јавне намене, јавном, заштитином зеленилу. 

 Измена и допуна 7 – грађевинско земљиште јавне намене намењено спорту и 
рекреацији, формирано на површини која је била намењена грађевинском 
земљишту за остале намене – породичном становању ниског интензитета 
изградње. 

 Измена и допуна 8  - грађевинско земљиште за јавне намене (Ј8-остале јавне 
објекте) који је умањен овим изменама и допунама, до површине оптималне за 
предвиђену намену. 
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 Измена и допуна 9 – грађевинско земљиште за јавне намене, формирана 
пешачка зона на површинама које су биле намењене саобраћајницама и према 
ређиму коришћења чиниле су грађевинско земљиште за јавне намене. 

 Измена и допуна 10  - обухват обавезне израде урбанистичког пројекта за 
спортско-рекреативни центар Власина, који према режиму коришћења 
представља грађевинско земиште јавне намене. 

 Измена и допуна 11 - дефинисане нове саобраћајница у просторној целини VII 
''Манастириште Нерезине'' на површинама које су биле одређене за породично 
становање ниског интензитета изградње. 

 Измена и допуна 12 -  саобраћајнице које нису измењене и према режиму 
коришћења сврстане су у грађевинско земљиште за јавне намене. 

 Измена и допуна 13  - усклађење саобраћајнице које представљају грађевинско 
земиште јавне намене. 

У површине за остале намене сврставају се: 
 Измена и допуна 5 – изградња трафостаница на површинама за остале намене. 
 Измена и допуна 8  - грађевинско земљиште за остале намене, намењено 

мешовитом становању, формирано на површини која је планом који је предмет 
измене и допуне, била предвиђена за грађевинско земљиште јавне намене, за 
остале јавне објекте. 

 Измена и допуна 13  - усклађивања правила на грађевинском земљишту за 
остале намене, на којем је претежна намена радна зона (привређивање). 

 Измене и допуне 1 и 2 се односи на преиспитивање поглавља Плана генералне 
регулације и дела Стратешке процене утицаја плана на животну средину, које се 
односи на мере заштите животне средине - посебно заштиту од нејонизујећег 
зрачења у урбанистичкој целини I и III. 

7.4. Биланс планираних и измењенин и допуњених површина 
План генералне регулације Власотинца Измене и допуне 

Редни 
број 

Грађевинско земљиште Површина 
(ha) 

Проценат 
учешћа (%) 

Површина 
(ha) 

Проценат 
учешћа (%) 

 ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ     
1 Јавни објекти 9.06 1.46 8.32 1.34 

1.1. државни и општински органи 0.78 0.12 0.77 0.13 
1.2. социјална заштита 0.02 0.01 0.02 0.00 
1.3. здравствена заштита 1.04 0.17 1.04 0.17 
1.4. предшколско образовање 1.07 0.17 1.07 0.17 
1.5. основно образовање 1.31 0.21 1.31 0.21 
1.6.средње образовање 1.96 0.31 1.96 0.31 
1.7. објекти културе 0.13 0.02 0.13 0.02 
1.8. остали јавни објекти 2.75 0.45 2.01 0.32 

2 Спорт и рекреација 11.25 1.81 11.78 1.89 
3 Јавно зеленило 20.48 3.29 20.07 3.23 
4 Комунални објекти и површине 17.41 2.80 18.14 2.91 

4.1. енергетски објекти 1.24 0.20 1.33 0.21 
4.1.1. трафо станица 0.98 0.16 1.07 0.17 
4.1.2. објекат хидроелектране 0.26 0.04 0.26 0.04 
4.2. објекти водоп.инфраструкту 2.56 0.41 2.56 0.41 
4.2.1. ппв 1.90 0.30 1.90 0.31 
4.2.2. резервоар за воду 0.38 0.06 0.38 0.06 
4.2.3. црпна станица 0.28 0.05 0.28 0.04 
4.3. комуналне површине 12.81 2.06 13.45 2.16 
4.3.1. гробље 11.04 1.77 11.53 1.85 
4.3.2. остале комун.површине 1.77 0.29 1.92 0.31 
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4.4. објекти фекалне инфрастру. 0.80 0.13 0.80 0.13 
4.4.1. ппов 0.76 0.12 0.76 0.12 
4.4.2. препумпна станица 0.04 0.01 0.04 0.01 

5 Саобраћај и саобраћајни објекти 97.31 15.64 97.72 15.70 
5.1. државни путеви 12.63 2.03 12.63 2.03 
5.2. остале саобраћајнице 83.96 13.49 84.00 13.50 
5.3. саобраћајни објекти-АС 0.30 0.05 0.30 0.05 
5.4. саобраћајни објекти – паркинг 
простори 

0.42 0.07 0.42 
0.07 

5.5. пешачка зона 0.00 0.00 0.37 0.06 
6 Водно земљиште 35.62 5.72 35.62 5.72 

6.1. река 27.25 4.38 27.25 4.38 
6.2. потоци и канали 8.37 1.34 8.37 1.35 
Укупно 1-6 (јавне намене) 191.13 30.72 191.65 30.80 
ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 0.00 

7 вишепородично становање 1.76 0.28 1.76 0.28 
8 мешовито становање 50.59 8.13 51.31 8.25 
9 породично становање средњег 

интензитета изградње 
164.94 26.50 164.94 

26.50 
10 породично становање ниског 

интензитета изградње 
77.32 12.42 76.88 

12.35 
11 радна зона/привређивање 120.87 19.42 120.73 19.40 
12 сервисна зона/производно занатство 4.57 0.73 4.04 0.65 
13 комерцијалне делатности 5.40 0.87 5.25 0.84 
14 туризам и угоститељство 0.96 0.15 0.96 0.15 
15 верски објекат – црква 0.73 0.12 0.73 0.12 
16 ветеринарска станица 0.19 0.04 0.19 0.03 
17 рекреативно зеленило 3.84 0.62 3.84 0.62 

Укупно 7-17 (за остале намене) 431.17 69.28 430.65 69.20 
УКУПНО 622.30 100 622.30 100.00 

8. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Ове Измене и допуне Плана представљају саставни део важећег Плана генералне 
регулације Власотинца („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/2015). Сви делови плана 
који нису обрађени овим Изменама и допуна  у потпуности важе и користе се из 
плана чија се измена и допуна врши.  
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