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1. УВОДНИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ И ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Повод за израду плана

Повод за израду Плана детљне регулације радне зоне „Шуманка“ представља Одлука о
изради Плана детаљне регулације зоне становања средњих густина Б3 ''Кривача'' у
Лебану ( ''Службени гласник Града Лесковца'' бр. 14/2013).

1.3.2. Правни основ

Правни основ за израду Плана представља:

1. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 27;

2. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015);

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације зоне становања средњих густина Б3
''Кривача'' у Лебану ( ''Службени гласник Града Лесковца'' бр. 14/2013).

4. Други законски и подзаконски акти који регулишу услове уређења, грађења и заштите у
оквиру обухвата Плана.

Плански основ

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за зоне становања високе густине А1
„Јаруге“ у Лебану представља:

• План генералне регулације Лебане („Службени гласник града Лебана“, бр. 3/12).

1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Граница Плана детаљне регулације зоне становања средње густине Б3 ''Кривача''
обухваћена је Одлуком о изради Плана детаљне регулације зоне становања средње
густине Б3 „Кривача“(„Службени гласник Града Лесковца“, бр. 14/2013) и одређена је
Планом генералне регулације Лебане 2025 („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/12).

Границом Плана обухваћен је део насеља Лебане у површини од 3,3 ха . Катастарске
парцеле број 2184, 2185/1, 2186/1, 2185/2, 2189, 2186/2, 2188, 2190, 2191, 2192, 2193,
2183/6, 2183/3, 2183/4, 2183/5, 2183/2, 2187/2, 2187/1 и 2210/1 (део) обухваћене границама
Плана припадају К.О. Кривача.

Катастарске парцеле број 2218/1 (део), 2219/1, 2219/2, 2221 и 2222 обухваћене границама
Плана припадају К.О. Лебане.

Посматрајући од северозападне тачке обухвата Плана,  северна граница Плана на иде у
правцу северозапад-југоисток границама парцела број 2185/1, 2185/2, 2189, које обухвата,
затим скреће ка североистоку и сече парцелу број 2210/1 чије део обухвата, наставља
границом парцеле број 2219/1 коју обухвата, сече парцелу број 2218/1 (чији део
обухвата), па њеном северном границом наставља ка истоку, затим скреће ка југу и



НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ Б3 ''КРИВАЧА''

2

поново сече парцелу број 2218/1. Источна граница ка југу иде спољним границама
катастарских парцела број 2218/8, 2218/7, 2218/6, 2218/5, 2218/4, 2218/3, 2218/2, сече
парцелу 2218/1, 2218/23 које не обухвата и делимично се поклапа са границама парцела
број 2221 и 2218/1 (део) које обухвата.  Граница затим иде у правцу запада и чини јужну
границу Плана. Јужна гтаница иде катастарским парцелама број 2218/1 и 2210/1 чије
делове обухвата. Од међне тачке катастарских парцела број 2210/1 (чији део обухвата),
3251/1, 3251/2 и 2210/2 које не обухвата, граница скреће ка североистоку, сече парцелу
број 2210/1 и границама катсатраских парцела број 2183/6, 2184 стиже до почетне тачке,
тј. катастарске парцеле број 2185/1.

У обухвату Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 2184, 2185/1, 2186/1, 2185/2,
2189, 2186/2, 2188, 2190, 2191, 2192, 2193, 2183/6, 2183/3, 2183/4, 2183/5, 2183/2, 2187/2,
2187/1, 2210/1 (део) све К.О. Кривача и катастарске парцеле број 2218/1 (део), 2219/1,
2219/2, 2221 и 2222све К.О. Лебане.

Граница грађевинског подручја поклапа се са границом Плана, односно целокупан
обухват Плана налази се у грађевинском подручју, укупно 3,3 ха.

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у
графичким прилозима, као предмет овог Плана важи граница утврђена у графичком
прилогу.

Слика 1. Приказ границе Плана детаљне регулације и парцела у обухвату Плана
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1.3. ПЛАНСКИ ОСНОВ – ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

1.3.1. Извод из Плана генералне регулације Лебане 2025 (''Службени гласник Града
Лесковца'', бр.3/12)

Према Плану генералне регулације Лебане 2025, подручје ПДР-а је неизграђено
подручје које се налази у грађевинском подручју предвиђено за становање средњих
густина (до 15 ст/ха).

На предметном подручју нема изграђене саобраћајне мреже ни остале
инфраструктуре. Преко подручја Плана пролази далековод 10 kW, док се у близини
налазе сабирне саобраћајнице (ул. Хајдук Вељкова и Немањина) у чијем коридору је
спроведена инфраструктурна мрежа.

Према Плану припада Целина II- СЕВЕР (са пет подцелина), a подцелини II4. Целина
обухвата северни део простора у захвату плана са површинама претежно намењеним
становању. Планира се:

- заокружење постојећих зона становања, Подцелина II 1 је с аспекта рељефа и
оријентације погодна за даљи развој који се базира на постојећем начину коришћења,
тј. за становање.

- опремање зона недостајућим садржајима, формирање локалног центра,

- формирање локалног спортско рекреативног центра уз Јабланицу  са зоном услуга
погодним за туристичко угоститељске садржаје (подцелина II5) ,

- проширење и уређење градског гробља, формирање заштитног зеленог појаса

- надградња саобраћајне матрице и интегрисање насеља.

- очување шумских површина које имају приоритетну функцију заштите и очувања
еколошког капацитета.

Припада зони становања средње густине Б3, густине становања до 15 станова по
хектару, односно 45 становника по хектару. Овом густином обухваћене су зоне у
рубним деловима насеља, углавном на теренима већег нагиба, са породичним
стамбеним објектима ниже спратности.Објекти се граде претежно као
слободностојећи. Ово је зона породичног становања тј. није дозвољена изградња
вишепородичних објеката. Поред намена услуга зоне развијају и пратећи програм
привређивања - мали производни програми, производно занатство, мала привреда за
програме еколошки оправдане у зонама становања а у циљу приближавања рада и
становања.

Потребно је опремити просторе саобраћајном и комуналном инфраструктуром која
недостаје.
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Планира се погушћење густине становања ипросечна бруто величина парцеле од 5.7 ара.
Капацитети смештајних могућности су око 22% су већи од реалних потреба (према
пројекцији броја становника, тј. броја домаћинстава), што је тренд присутан и у
постојећем стању (генерацијско раслојавање, двојно становање..). Такође ови капацитети
зона становања омогућавају развој пословних делатности а првенствено у циљу
запошљавања локалног становништва (комерцијално становање, мањи производни
погони- мала привреда, услуге - које подразумевају и комерцијални спорт, образовање,
здравство).
Развој ових функција одвијаће се према правилима грађења.
Према Плану, подручје ПДР-а припада еколошкој подцелина IIсевер – југ, којој припадају
зоне претежно квалитетне животне средине са локацијама делимично угрожене животне
средине.

Ова подцелина обухвата подручје које се северно и југозападно наслања на предходну
еколошку подцелину. Главна одлика ове зоне је доминација намене становања, са парк
шумом у јужном делу. Санитација, комунални отпад и недостатак јавних зелених
површина су главни еколошки проблем ове целине. Одрживо коришћење и уређење ове
целине такође захтева мере и услове заштите животне средине у свим фазама
реализације и коришћења простора.

Мере за реализацијуеколошке подцелине Север - Југ, са аспекта еколошке валоризације
су:

 приоритетно решење проблема санитације насеља, отпада и отпадних вода, уз
инфраструктурно комунално опремање насеља, зона и локација,

 дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама, као пелазног решења до
реализације канализационог система, колектора и уређаја за пречишћавање
отпадних вода, у циљу контролисаног управљања отпадним водама;

 у зонама становања производне, технолошке делатности се не предвиђају, а
услужне и остале делатности, као потенцијални извори загађивања могу се
реализовати према процени утицаја на животну средину,

 максимално утицати на формирање режимског зеленила на парцели према
регулацији у функцији заштите,

 интегрисати парк шуму у систем свеукупног зеленила на простору ПГРа гроз
формирање комуникација са окружењем – дозвољена је изградња бициклистичких,
шетних и трим стаза које ће бити обрађене према условима терена,

 обавезно је очување, унапређење и заштита предеоних, пејзажних вредности и
укупног диверзитета подцелине;

 забрањена је свака врста сече шуме, деструкције или загађења воде, ваздуха и
земљишта која би могла да наруши постојеће стање доступних ресурса.

Зоне становања, површине јавне намене, комуналне зоне, спорт и рекреација, радне
зоне и зоне привређивања, зоне експлоатације минералних сировина, су зоне које трпе
одређена оптерећења и ризик од стварања еколошког конфликта. Развијаће се према
прописаним условима и мерама заштите:

- за планиране програме, пројекте, локације, промене намене и технологије,
реконструкције, проширење капацитета и престанак рада објеката и
технологија, који могу утицати на животну средину обавезан је поступак
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Процене утицаја на животну средину, на основу Закона о процени утицаја на
животну средину (Сл.гл.бр.135/04 и 36/09);

- нове објекте градити тако даорганизација на парцели омогући садњу високог
растиња према зониутицаја;

- технолошко производни процеси морају бити у складу са стандардима и
нормативима који су везани за чисте технологије;

- неопходно је решења питања технолошких отпадних вода и отпада изградњом
предтретмана на локацији и/или прикључком на главни колектор који води ка
систему за пречишћавање отпадних вода;

- у структури коришћења парцела обавезно је коришћење зеленила,
- комуналне зоне морају бити уређене и одржаване у складу са европским

санитарним стандардима и прописима, у функцији заштите земљишта и вода.
Намена објеката и простора
Основна намена: према карти намена површина
Компатибилне намене /као пратеће /мешовите и основне на парцели/    могу се градити
под условом да парцела својом величином, обликом, конфигурацијом терена и условима
за прикључак на саобраћајну и комуналну инфраструктуру пружа те могућности, уз услов
обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у окружењу.
Компатибилне намене дате су у посебним правилима за сваку намену.
Није дозвољена намена објекатакоји могу да угрозе основну намену са било ког аспекта.
Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину буком, вибрацијама,
гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који по
архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата
Изградња социјалних станова вршиће се према посебном програму, а могућа је у зонама
средњих густина Б2.

Правила грађења за зоне становања средње густине
Основнанамена:становање
Пратећенамене:услужнеделатности, јавненамене,
блоковскозеленилоирекреационеповршине и мањипроизводнипрограми -
малапривредаподусловима - прописанимупоглављу -
Просторизапривређивањеуоквирунаменестановањеобјектисаобраћајнеикомуналнеинфра
структуре.
Искључују се све наменекоје могу да угрозе животну средину и основну намену објекта на
парцели и суседа.
Основни тип изградње је породична стамбена градња, са слободностојећим објектима
ван регулације. У овим зонама није дозвољена изградња вишепородичних објеката.
Дозвољена је изградња помоћних објеката.
Величина парцеле
Минимална површина парцеле за изградњу:

 слободнодтојећегстамбеног објекта је4,0ара
 двојног објекта је 3,5 ара (једна парцела)
 на парцелама већим од 6,0 ари поред стамбеног дворишта које садржи стамбени

објекат, летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена
економска дворишта за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак,
повртњак, башта). Обимоведелатностиподразумевасопственепотребе.
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 напарцеламавећимод 10,0 ари мали производни погони, мала
привредазаделатностикојесуфункционалноиеколошкипримеренезонипородичногст
ановања,

 Код препарцелације по дубини минимална ширина парцеле пролаза је 3.5 метра
Минимална ширина парцеле за изградњу:

 слободностојећег објекта  је 12.0 м,
 двојног (једна парцела) 10,0м
 Код већих објеката пословања ширина парцеле се усклађује са

карактеромлокације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.
Хоризонталнарегулација
Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

 слободностојећи – мин 2,5 м од једне бочне и задње границе, мин1,0м од друге
бочне границе (на овом растојању могу се формирати само отвори високог
парапета)

 двојни и у прекинутом низу – мин 2,5м од бочних и задње границе
За постојеће објекте на граници парцеле могућа је реконструкција, надградња и доградња
без функционалних отвора на овој фасади.
Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног
објекта на парцели.

Индексина нивоу парцеле су:

- индекс изграђености маx1,0

- индекс заузетости маx 60%

- индекс заузетости подрумске етаже је маx 60%.

Висинска регулација
 Спратност мах П0+ П+2
 Максимална висина објектане сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних

грађевинских линија на предметној саобраћајници.

Архитектонско-грађевинска структура и обрада
Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, блокова.
Кровови коси , вишеводни.
Други објекат на грађевинској парцели
Други објекат (објекти), основне или пратеће намене, гради се у оквиру прописаних
урбанистичких показатеља као двојниили слободностојећи по дубини парцеле.
Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег
објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м.

Прикључење објеката на инфраструктуруврши се на основу услова овлашћених
комуналних предузећа и организација.
Минимални степен комуналне опремљеностиподразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
и капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и
канализације и решено питање –одлагање комуналног отпада).
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Паркирање за основну и пратећу намену - на парцели корисника, или у гаражи  у оквиру
основног објекта односно помоћног објекта, према нормативу:

 1 паркингместона 1 стан
 за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију,

регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 50/2011)
Уређење парцеле:Парцела се уређује према стамбеној илипратећој намени. Основно
уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван
суседа. Зелена површина, терен сачуван као водопропусни,  мора чинити најмање 30%
површине парцеле.

Посебни услови: За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и
условима, као и објекте мале привреде, обавезна је разрада кроз Урбанистички пројекат.
Простори за привређивање у оквиру намене становање

Могуће намене: мала привреда, производно занатство.

Искључују се све намене: све намене чија би делатност угрозила животну средину и
основну намену
Могу се развијати у зонама становања густина Б2 и Б3.

Занаведенуизградњу основни услов је да
несмеугрозитиосновнунаменууоквирукојесеразвијатј. реализује се узследећеуслове:

 еколошкупроверузапотенцијалнезагађиваче(обавезноседефинишекарактерпрограм
аимерезаштитеналокацији, односнопопотребирадипроценаутицајаобјектана
животнусредину, сасвимелементимазаштитеуоквируобјекта, инсталација, опреме,
парцелеизахвата.

 саобраћајне услове који не ометају функцију основне намене тј:
налокацијамакојеимајуповољнесаобраћајневезеузискључењетешкогтранспортаизс
тамбенихулица

 паркирањеискључивоуоквирупарцелебезометањајавнихповршина
(бројпаркингместапремаделатности;
ниједозвољенодепоновањекабастихвозилазаовбављањеделатностинапарцелиилиј
авнојповршини)

 комуналне услове( захтеви за комуналним опремањем не смеју угрозити опремање
основне намене зоне)Минимални степен комуналне опремљеностиподразумева
обезбеђен излаз на јавни пут, и капацитет паркирања, прикључење на
електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације и решено питање –
одлагање комуналног отпада).

 Хоризонтална регулација-положај објеката у односу на регулациону линију
дефинише се према општим правилима

 Индексипрема правилима зоне становања у оквиру које се делатност развија
 спратност објеката у складу са наменом а не виша од прописане за зону
 величина парцеле прописана је у оквиру намене становања
 Обликовање објеката за обављање делатности усклађује се са наменом и

условима  зоне.
 пејзажно уређење парцеле,уз обавезно формирање заштитног зеленог појаса

ширине мин 5,0м према другим наменама
 Обавезна је израдаУрбанистичког пројекта
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 остали услови у свему према условима за зону-намену у оквиру које се програм
реализује

Реализација зона становања, тј. изградња објеката је условљена одговарајућим нивоом
комуналне опремљености (минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације). Како је
подручје ПДР-а инфраструктурно неопремљено, будућа изградња инфраструктуре и
комунално опремање подручја предвиђено ПГР-ом, вршиће се у складу са правилима и
условима уређења и грађења за инфраструктурне мреже и објекте дефинисаним ПГР-ом.

За водоснабдевање насеља и управљање комуналним отпадом, предвиђен је прелазак
на регионални систем водоснабдевања и регионално управљање отпадом.

Обавеза израде Плана детаљне регулације зоне становања средњих густина Б3
''Кривача'',површине око 3,3 ха, прописана је Планом генералне регулације, док су
правила уређења и грађења утврђена овим Планом су основ и смерница за израду
наведеног плана.

1.3.2. Извод из Просторног плана Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2010)

Дугорочна визија развоја Републике Србије је усмерена ка одрживом просторном исоцио-
економском развоју и просторним интеграцијама Србије.
Општина Лебане се налази у Региону јужне Србије, у Јабланичкој области, испада у
девастирано подручје које карактеришу изузетно оскудни инфраструктурни,материјални,
привредни и кадровски ресурси.
Значајнији природни ресурси су: пољопривредно земљиште у равничарском делу
саинтензивном ратарском и повртарском производњом, на брдовитим теренима
страдицијом у воћарској производњи, а у планинском подручју са ливадама и
пашњацима;воде р. Јабланице; Радан као засебно средњепланинско подручје.
Територија општине Лебане спада у подручја квалитетне животне средине, а упућена јена
регионалне центре за управљање отпадом – за комунални отпад у Лесковцу и
зацентрално регионално складиште за опасан отпад у Нишу.
Значајно природно и културно наслеђе општине Лебане је на подручју Радана
(Емералдподручје) и археолошког локалитета Царичин град, а сам предео спада у
средишњисрпско-балкански макрорегион сложене предеоне структуре са предеоним
целинамаразноврсног карактера.
На подручју се евидентирају потенцијална клизишта у побрђу североисточног подручјаоко
Јабланице, сушно подручје долине Јабланице и местимично екцесивна ерозија.
Општина Лебане припада функционалном урбаном подручју националног значаја
сацентром у Лесковцу, а општински центар Лебане је седиште урбаног развоја општине.
Сеоска подручја преовладавају на територије општине Лебане, припада типу удаљених
ислабо развијених руралних подручја са економијом оријентисаном на природне ресурсе,
адиференцирано је на равничарски и брдско-планински део.
Општина Лебане спада у регион који је хетероген у агроеколошком и
социоекономскомпогледу, има ниску густину насељености, негативне демографске
тенденције, неразвијенуинфраструктуру и високе стопе руралног сиромаштва и
незапослености; издваја сеосновни правац политике даљег, просторно диференцијалног
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усмеравања развоја иунапређења пољопривредне производње: производња хране и пића
високе биолошкевредности и познатог географског порекла у системима органске,
интегралне итрадиционалне пољопривреде, паралелно са активностима на одрживом
управљању изаштити природних ресурса и развоју локалних прерађивачких капацитета и
другихпратећих делатности.
Туризам у општини Лебане треба да се усмери ка туристичким производима:
touring(кружна и линеарна туристичка путовања – планине, римске палате,
гастрономија);рурални туризам (агротуризам и комбиновани сеоски туризам);
перспективно, изградњомакумулације Кључ и планински туризам. У склопу просторно-
функционалних целинаобједињених туристичких понуда, припада кластеру Јужне Србије.
Најзначајнијитуристички локалитет – археолошко налазиште ''Царичин град'' је сврстан у
секундарнетуристичке просторе претежно регионалног значаја.
За општину Лебане је од значаја близина паневропског мултимодалног коридора
Х.Регионална приступачност подручја се остварује преко државних путева I реда
Лесковац– Лебане – Приштина (М-9) и II реда (Р-223, Р-242, Р-242а и Р-242б).
Најзначајније енергетске инфраструктуре на подручју општине су ТС 110кV Јабланица,ДВ
110kV Лесковац–Јабланица–Вучје.
Општина Лебане је у оквиру Доње-јужноморавскогрегионалног система за снабдевање
водом највишег квалитета насеља и индустрије,подсистем планиране вишенаменске
акумулације „Кључ“, која треба да служиводоснабдевању, заштити од поплава,
оплемењивању малих вода, рибарству иодрживом туризму.
Просторна интеграција Србије је посебно наглашена, а Лебане је као општина
уЈабланичком округу укључена у програм трансграничне сарадње Србија-Бугарска, а
одвећег локалног значаја за просторну интеграцију подручја општине је и
близинапаневропског коридора Х.

1.3.3. Извод из Регионалног просторног плана општина Јужног поморавља (''Сл.
гласник РС'', број 83/10)

Регионални просторни план општина Јужног поморавља (у даљем тексту: Просторни
план) је дугорочни плански документ који се доноси за период до 2021. године.
План обухвата области Јабланичког и Пчињског округа, a подручје припада економски
идемографски неразвијеним регионима.Цела територија општине Лебане, на којој живи
10.004 становника, је у обухвату Плана.
Планом се истиче и карактеристичан положај насеља, преко којег се остварује веза
Лесковца, долине Јужне Мораве и коридора 10 са Косовом и Метохијом. ДП IБ реда 39,
Приштина-Пирот, пролази кроз насеље.
Значајнији природни ресурси су: налазишта магматских и метаморфних стена
(петролошких објеката), на којима се јављају убрани гнајсеви и амфиболити; ловиште
Јабланица 337км²; богатство водом; велика процентуална заступљеност пољопривредног
земљишта, итд;
У домену пољопривреде планира се: рејонизација пољопривредне производње нарејон
интензивне пољопривреде – у нижим деловима окоЈабланице, мешовити рејон – у
брдско-планинском подручју, рејон пашњачког сточарства– у планинском делу Радана и
Гољака; одрживо коришћење и заштита пољопривредногземљишта; развој и
реструктурирање пољопривредног сектора.
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Планом је предвиђено пошумљавање општине, па је планирана шумовитост за 2021.
годину 35,6% (2008. године 30,2%) као и развој ловства, пре свега очувањем
разноврсности ловне фауне.

Општин
а

Година
и

биланс
и

Пољопривредно земљиште Шуме
хаЊиве и

вртови Воћњ. Виногр. Ливаде Пашњ. Укп.
пољоп.

Лебане

2008 12.843 1.258 316 3.485 3.712 21.613 10.18
5

2021 11.559 1.260 320 3.485 3.165 19.790 12.00
9

Биланс -1.283 2 4 0 -547 -1.824 1824

Табела 1. Планиране намене пољопривредног земљишта, 2008-2021. године

Најзначајније трансформације у коришћењу земљишта спровешће се у циљу
релизацијепланиране водоакумулације „Кључа” - 1,88 km² на територији Лебана и
Лесковца.
Становништво, мрежа насеља и јавне службе

Планска прогнозе броја становника за 2014. и 2021. годину је изведена на основу
добијених података аналитичке пројекције, уз примену математичке интерполације.

Општина Попис
2002

Аналитичка пројекција становништва по
петогодиштима Планска прогноза

2007. 2012. 2017. 2022. 2014. 2021.

Лебане 24.918 24.138 23.488 22.706 21.901 23.175 22.062

Табела 2. Прогноза кретања броја становника на подручју до 2022. године

Развој становништва, мреже насеља и јавних служби подразумева: демографску
обнову;развој људских ресурса; функционално повезивање и јачање улоге урбаних
центара,односно укључивање Лебана у функционално урбано подручје Лесковца;
очување итрансформација руралних насеља и подручја; развој јавних служби, посебно
њиховедоступности на руралним подручјима.
Лебане припада мањим урбаним ареалима(општински центри 5.000-20.000) у руралном
окружењу, насталим локалном концентрацијом становништва и функција у општинским
центрима, као центрима локалне интеграције, који имају потенцијале за убрзанији развој,
који ће зависити од могућности диверзификације функција и партиципирања у развојним
процесима ширег регионалног окружења.
Према просторно-функцијској организацији Јужног поморавља, на бази природно-
еколошких, демографских, социјално-економских и других карактеристика његовог
геопростора општински центар Лебане је у трећој хијерархијској равни којој припадају
центри релативно малих зона утицаја на социогеографску трансформацију окружења. У
општини Лебане центри заједница насеља су Прекопчелица, Бошњаце и Липовица.
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Развијен је локални миграциони систем Лебана, који припада III нивоу, дневних миграција.
Потенцијал за развој функционалних веза установљен је на релацији Лесковац -
општински центар Лебане, на којој се остварује унутрашња територијална кохезија
функционалног подручја Лесковца и на релацији Лебане - Косово и Метохија.
Побољшање квалитета живота и убрзанији развој јавних служби оствариваће се
приоритетно у општинском центру са делимично развијеним урбаним функцијама и
проширењем мреже објекатана поједина приградска насеља, субопштинске и друге
центре у мрежи насеља општине у складу са потребама деце и родитеља.
У општини Лебане, започео је процес реформе социјалне заштите и развој иновативних и
алтернативних програма социјалне заштите, развој услуга мобилних служби проширене
социјалне заштите, нарочито за децу, омладину и старе и прва је општина на подручју
Јужног поморавља у којој је у пружање социјалне помоћи укључен невладин сектор.
Предвиђена је рационализација мреже издвојених четвороразредних одељења која ће да
се заснива на демографским променама, доступности, квалитету и опремљености
објеката, квалитету наставника и образовних постигнућа ученика и процени могућности за
побољшање квалитета наставног процеса, уз активну партиципацију родитеља и ученика
у доношењу одлука. Једна од опција је вишенаменско коришћење постојећих објеката за
мобилне екипе дечјих вртића, установа културе, курсеве информатике и сл.
Рационализација мреже може да подразумева гашење школа у појединим насељима и
повећање капацитета постојећих или отварање нових школа у другим насељима.
Предвиђена је рехабилитација мреже установа културе која ће биће усмерене на:
подизање квалитета и опремљености постојећих објеката (домова културе).
Инфраструктура

План развоја путне инфраструктуре претпоставља подизање квантитета и квалитета
путне мреже,побољшањeм услова одвијања саобраћаја на мрежи путева I реда и
побољшања услова живота у општинском центру, изградњом обилазнице на путу број
9.(приоритетна активност).
Општина се водом снабдева са изворишта Коњин и Ждеглова и водозахвата Шуманка на
Кључу. Побољшавање ефеката овог интегралног система, поред адаптације објеката
бране „Барје”,захтева и завршетак водоакумулације „Кључ” којом би се подмиривале
потребе за водом на подручју општина Лебане и Медвеђа и побољшали водни режими
Јабланице (један од приоритета Плана). План развоја водопривредне инфраструктуре
засниваће се на успостављању интегралних регионалних вишенаменских система за
уређење, коришћење и заштиту вода и сливова. Вода у насељима општине Лебане
обезбедиће се из Јабланичког подсистемам (из постојећих изворишта водоакумулације
„Барје” на Ветерници и подземних вода и из планиране водоакумулације „Кључ” на
Шуманки) у оквиру доње-јужноморавског система. Планиран је доводни крак од Лесковца
према Лебану.
Канализациони систем има насеље Лебане, при чему се отпадне воде без пречишћавања
непосредно изливају у реку Јабланицу. Планом је предвиђена реконструкција постојећег
система и реализација групног система са ППОВ на локацији Кожара, који би обухватио и
нека сеоска насеља.
Предвиђене хидротехничке мере заштите садрже пасивне (линијски заштитни системи) и
активне мера заштите (реализацијом водоакумулација), у горњем делу слива и примену
биотехничких радова.
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Развој електро-енергетске мреже и објеката обухвата изградњу ДВ 110 kV на правцу ТС
„Лесковац 6-Лебане” (дужине око 21 кm) (прироритетна активност).
У области телекомуникација предвиђена је изградња оптичких каблова за насеља у
којима се граде комутације, као и на следећим релацијама: Лебане–Медвеђа, Лебане–
Славујевце, Ждеглово–Бошњаце (прироритетна активност).
За развој система гасификације предвиђена је изградњадоводно-разводних гасовода, у
фазама, од разводног гасовода РГ 11-01 ка општинама Јужног Поморавља и већим
индустријским потрошачима и насељима (на правцу Лесковац-Лебане-Медвеђа).
Планом је предвиђено потенцијално 3 мини хидроелектрана снаге 8.320Kw.
Планско опредељење је да се упоредо са отварањем регионалних депонија Жељковац и
Метерис, изврши затварање, ремедијација и рекултивација општинске депоније, процена
еколошке угрожености земљишта и изградња трансфер станице (прироритетна
активност).
Животне средине и непокретна културна добра

Шира зона градског језгра (Лебана)у којима није организован систем мера заштите
животне средине је окарактерисана као подручје угрожене животне средине са средњим
утицајем на загађење животне средине. У осталом делу општине не постоје већи извори
загађивања нити прекорачења граничне вредности имисија (ГВИ). У циљу заштите и
унапређења квалитета ваздуха у општини предвиђена је контрола имисионе средине од
загађења из саобраћаја на најпрометнијим раскрсницама са мерним местима.
Подручје планине Радан са Царичиним градом као простор велике биолошке и предеоне
разноврсности, богат објектима и појавама гео-наслеђа и културно- историјске баштине,
значајан је за очување квалитета вода и других чинилаца животне средине и одрживи
развој туризма и пољопривреде, на територији општина.
На подручју општине Планом је евидентирано НКДод изузетног значајаархеолошко
налазиште Царичин град и просторно културно-историјска целина (евидентирано добро
под претходном заштитом) Црква Свете Петке у Бошњацу.
Привредни развој и развој туризма

Побољшање квалитета живота и убрзанији развој привредних функција оствариваће се
приоритетно у општинском центру. Лебане је означено као општински центар са
значајнијим могућностима за развој привреде (компатибилност са привредом Лесковца) и
са иницијалним облицима предузетништва и МСП, дисперзијом производних и услужних
капацитета МСП (локационо флексибилних, радно-интензивних грана и услужних
делатности) у оквиру мањих предузетничких локалитета или појединачних локација.
Општина припада туристичком рејону Горња Јабланица-Пуста река. Рејон обухвата
источне падине планине Радан, водоакумулацију Кључ, водоакумулацију Брестовац,
археолошко налазиште Царичин град, Сијаринску бању (и потенцијални локалитет
Туларска бања), туристичка места – општинске центре Бојник, Лебане и Медвеђа и друга
насеља, излетишта, објекте и вредности.
Туристичка места биће комплетирана за туристичку понуду изградњом смештајних
капацитета, комуналне опреме и јавних садржаја, реализацијом садржаја летње
рекреативне понуде у простору (ловне, сеоске, излетничке и сл). Општина Лебане се
издваја као простор са најразвијенијом мрежом спортско-рекреативних објеката у Јужном
Поморављу.
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1.3.4. Извод из Просторног плана општине Лебане (''Службени гласник Града
Лесковца 13/2011)

Градско насеље Лебане(9.272 ст.), са концентрацијом административних и управних
функција, јавних служби, већином привредних делатности, концентрацијом трговине и
услуга, итд., је општински центар и административно, привредно и културно седиште са
повољним положајем у систему насеља и на раскршћу важнијих саобраћајних праваца,
без довољне развојне снаге да се супротстави снажним поларизационим утицајима
околних развијених урбаних центара (Лесковца и Ниша).
Постојећа насељска мрежаје недовољно развијена и у највећој мери функционише
каомоноцентричан систем, услед доминације општинског центра и недовољне
развијеностипостојећих сеоских центара. На општински центар Лебане, упућена су и
равничарска сеоска насеља и брдска сеоска насеља. За све становнике општине,
општински центар остаје центар активности везан зауправу, администрацију, средње
школство, културу и рекреацију, социјалну и здравственузаштиту. Уочен је велики степен
концентрације становништва и активности уградском насељу Лебане, као последица
дугогодишњег досељавања и запошљавања уопштинском центру.
Мрежа значајних саобраћајница које се сустичу у општинском центру, омогућава
релативно лаку доступност, осталим насељима, гравитирајућем центру, па општински
центар Лебане има релативно велико гравитационо подручје.
Систем насељасе ослања на функционалну урбану зону око Лесковца као
регионалногцентра. У том оквиру је и општински центар Лебане и у будућности треба да
носи урбанефункције ове општине, али и део функција које не могу развити суседне
општине усубрегиону. Под његовим директним утицајем развијала би се инасеља у
његовој непосредној и ближој околини
Oпштински центар се налази на главној осовини развоја (регионалног значаја) општине у
смеру исток-запад (коридор Х-долина Јабланице-општински центар-Медвеђа-Јадран), са
потенцијалом да добије и трансгранични значај и другој осовини развоја регионалног и
субрегионалног карактера (север-југ) из правца Радана и Бојника преко општинског
центра према планинском подручју општине, на којој се планира интеграција заједничких
пројеката са суседним општинама.
Планом је предвиђено јачање улоге општинског центра које се односи превасходно на
унапређење постојеће идаљи развој планиране друштвене, привредне, саобраћајне и
комуналне инфраструктуре,сходно демографским и социоекономским прогнозама и
принципима одрживог развоја.
Посебан акценат се ставља на развој субрегионалних фунција, у оквиру функционалног
урбаног подручја Лесковца – формирањедистрибутивног центра и развој туристичких
услуга везаних за активирање и промоцију„Царичинг града“. Поновним активирањем
саобраћајногкоридора М.9 (Лесковац-Лебане-Приштина-Јадранско море) Лебане би могло
дапостане и значајан транзитно-услужни центар.
Општински центар према еколошкој категоризацији подручја општине Лебане, према
степену загађености и угрожености припада првој категорији, најугроженијм подручјима.
Урбани центар Лебане са коридором магистрале М.9 чини посебну доминанту целину у
којој је изражена концентрација становништва, делатности, услуга и у којој се издваја
урбани центар Лебане са периурбаном зоном.
Услед функционисања општине као моноцентричног система са концентрацијом
становништва, делатности и услуга у општинском центру, полицентрични, уравнотежени
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развој је приоритет и основни циљ у Плану. Полицентрични развој подразумева развој
више центара са јасно диференцираним функцијама који доприносиуравнотеженом
социјално-економском развоју целокупног подручја општине, докопштински центар
преузима улогу у регионалном систему насеља и доприносиуравнотеженом регионалном
развоју.
У области становања квалитативна стамбена несташица је скоро превазиђена у
општинском центру. Основни проблем у области становања је недовољан капацитет
канализационе мреже и непостојање централног грејања. Резиме укупног стања стамбене
структуре карактерише несклад између квалитативних иквантитативних параметара којим
се мере достигнути стандарди. У изразитодепопулационим подручјима јавља се  вишак
стамбеног простора, лоше инфраструктурно опремљених, док се у општинском центру
јавља потреба за изградњом нових станова и повећањем квалитетастановања.
С обзиром на неравномерност у насељавању појединих делова подручја,потребе за
новим стамбеним фондом јавиће се најпре у општинском центру за које сеочекује
известан демографски раст (11500 ст.)
У општинском центру присутна је појава непланске стамбене изградње.
Само градско насеље поседује канализациони систем за прикупљање и одвођење
отпадних и санитарних вода. Пречишћавање отпадних вода пре пропуштања у реципијент
није реализовано, тако да севодотокови Јабланице и Шуманске реке прекомерно загађују.
Према Генералном пројекту сакупљања, одвођења и пречишћавањаотпадних вода
(2008.год.), градско насеље Лебане одводи отпадне воде са свог подручјасепарационим
системом канализације и то са два колектора, дуж леве и десне обалеЈабланице, који се
састају у чвору 23, на десној обали, где почиње главни колектор, којиприкупљене отпадне
воде одводи до локације постројења за пречишћавање отпаднихвода. Пројектовано је
постројење за пречишћавање отпадних вода, а исто није до садаизграђено. Постројење је
пројектовано да се изведе у две фазе по 9000 ЕS, а локација бибила на око 300-400 m од
индустријске зоне.
Стално смањење густине насељености подручјаопштине, због смањења наталитета и
миграције становништва према општинском центру,отежава дугорочно и правовремено
планирање развоја инфраструктуре, стамбених и других објеката.У урбаном центру
Лебане, сразмерно значају овог насеља као општинскогцентра, заступљеношћу
привреднихфункција, а нарочито због унутрашњих миграцијапредвиђа се:

 унапређење квалитета функцијаопштинскогцентра које ће бити садржане
искључиво у градском насељу(здравствена заштита,средње школе, културни
центар, спортско-рекреативницентар, општинска управа, и сл.);

 развој субрегионалних функција Лебана (заопштине Лебане, Бојник и Медвеђа)
уоквиру функционалног урбаног подручјаЛесковца

 формирање дистрибутивног центра,туристичке услуге везане заактивирање и
промоцију археолошког локалитета „Царичинград“;

 формирање додатних смештајних капацитета у функцијитуризма;
 формирање површина за стационарни саобраћај, у складу са важећим

стандардима и нормативима (у сврхе паркирања користити коловознеповршине,
платое, тротоаре и унутарблоковске зелене површине)

 изградња сервиса већег капацитета и са разноврснијом понудом услуга.
 проширење капацитета предшколске установе.
 раст површине грађевинскогземљишта је у градском насељу Лебане (где је у

највећој мери и сконцетрисано),
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 могућност изградње стамбених јединица социјалне заштите
 реконструкција постојећегспортско-рекреативног центра и изградњу

новог,изградњу затвореног базена, уређење иопремање дечјих игралишта и јавних
спортско-рекреативних простора, шетних ибициклистичких стаза, итд.

 Подизање квалитета и капацитета инфраструктуре (електро, тт, итд.) и изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода;

У граском насељу се може јавити вишепородично становање. Овакав вид становања
можеобезбедити рационалније коришћење грађевинског земљишта у оквирима
постојећихграђевинских реона, погушћавањем изнутра (тотална реконструкција,
доградња,надградња, према условима, дефинисаним одговарајућим урбанистичким
плановима).

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ И ПОЛОЖАЈ ПОДРУЧЈА ПДР-А

Општина Лебане се налази у јужном делу Србије, у сливу реке Јабланице и Шуманке.
Површина општине је 337km2, а 22.000 становника насељено је у 39 брдско-планинских и
равничарских насеља. Граничи се са општинама Лесковац, Бојник и Медвеђа, а у дужини
од 6km и са територијом Косова и Метохије.
Само насеље Лебане (9.272 становника) смештено је на ушћу двеју река, Шуманке у
Јабланицу, између благих падина околних брда. Река Јабланица у даљем току пролази
кроз Лесковачко поље и позната је као највећа сушица у Србији (пресушује у летњим и
зимским месецима). Центар градског насеља лежи на надморској висини од 275,2m, што
је уједно и најнижа тачка, док највиша тачка (врх брда Чукљеник) лежи на висини од
432m.
Кроз насеље Лебане пролазе три државна пута:

 државни пут IБ реда број 39 (Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане -
Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз
Чакор)

 државни пут IIБ реда број 432 (Царичин град - Кривача - веза са држаним путем IБ
реда број 39)

 државни пут IIБ реда број 434 (Лебане – Веље Глава - веза са држаним путем 435)
 На важност географског положаја општине Лебане велику улогу има државни пут IБ

реда број 39, као и близина саобраћајног правца Београд - Ниш - Лесковац - Скопље –
Солун, коридора 10.  Удаљеност од значајнијих градова у Србији: Београд 280km, Ниш
65km, Лесковац 21km.

 У непосредном окружењу Лебана налази се локалитет Царичин град, односно остаци
касноантичког / рановизантијског града  Justiniana Prima, који носи име по свом
оснивачу, источноримском цару Јустинијану I. Царичин град представља најзначајнију
туристичку атракцију Лебана. Међу посећенијим туристичким локацијама је и Радан
планина, која обилује бројним природним феноменима (Деливоде, Ђавоља варош...),
као и Сијаринска бања.

 Лебане, као административни центар општине, поред доминантних стамбених
садржаја, подразумева и низ других садржаја. Поред становања, заступљени су и
разни административни и управни садржаји, комерцијалне делатности и садржаји,
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образовање и културни садржаји, производне делатности, спортске и рекреативне
површине и садржаји и др.

 Основна делатност становништва у општини орјентисана је према делу територије
којој припада. У равничарском делу, који припада Лесковачкој котлини становништво
је углавном орјентисано ка пољопривреди. У насељу Лебане својевремено је било
активно више друштвених предузећа, али је већина њих услед трансформације, и
друштвено-политичких промена угашена и престала са радом.

 Лебане обухвата делове који припадају горњем сливу Јабланице у лесковачкој
котлини. Насеље је формирано на месту где река Јабланица силази у раван
Лесковачког поља, на додиру двеју различитих морфолошких целина, на ушћу
Шуманске реке у реку Јабланицу у просторно ограниченој долини.

 Већи део насеља Лебане смештен је у централном делу котлине, на претежно равном
терену, док су мањи, претежно периферни делови насеља смештени на околном
брдовитом и благо заталасаном терену.

 Општине Лебане тренутно спада међу неразвијеније општине Србије. Од
пољопривреде је најразвијеније повртарство и ратарство, док је некада интензивна
индустрија готово престала да постоји.

Слика 6. и 7. Приказ положаја обухвата Плана детаљне регулације зоне становања
средње густине Б3 „Кривача“ у односу на град Лебане (слика лево) и у односу на зелене
површине у ширем окружењу (слика десно)

Локација у обухвату Плана детаљне регулације зоне становања средње густине Б3
"Кривача" налази се у северозападном делу насеља Лебане. Обухват Плана чини
површину од 3.3 хa.Локација је смештена на изузетно стрмом терену, северно од ДП IIБ
реда број 39 и реке Јабланице уз границу грађевинског подручја. Предметна локација
налази се на обронцима Тројановог брда чија је највиша тачка на надморској висини од
396 m. Изражен је нагиб, односно пад терена од врха Тројановог брда према котлини реке
Јабланице.У окружењу подручја су подручја намењена становању средњих густина. Од
самог центра насеља удаљена је око 1.000 м.
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Слика 8. и 9. Приказ положаја обухвата Плана детаљне регулације зоне становања
средње густине Б3 „Кривача“ “ у односу на постојећу саобраћајну мрежу (слика горе) и у
односу на постојеће намене (слика доле)

2.2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Подручје је тренутно неизграђено и без пратеће инфраструктуре. На локацији нема
изграђене саобраћајне инфраструктуре. Околна изграђена средина има сабирне градске
саобраћајнице (ул. Хајдук Вељкова и Немањина) које воде од градске магистрале,
односно главне улице Цара Душана. Неасфалтиране стазе које се користе у пешачке
сврхе могу да послуже као орјентациони правци за постављање будућих саобраћајница
на локацији.  Са источне, јужне и западне стране локација је окружена зонама Б2 И Б3,
средњих густина становања. Са северне стране излази на зону шуме, односно у
постојећем облику се наставља на исту.

Највећи природни потенцијал локације је надморска висина на којој се налази – око 400м.
Поред погледа који се пружа на све стране и преко целог града до оближњих пропланака,
директан контакт са природом, односно шумом је сигурно нешто што на овом подручју
треба сачувати.

Подручје је без већих ограничења за изградњу.

БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Намена површина површина (m2) проценат (%)

Становање 2689,64 8,16

Неизграђене површине 30265,10 91,84

УКУПНО 32954,74 100
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2.3. ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ИНВЕНТАРИСАЊЕ
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА ПРОСТОРА

2.3.1. Инвентарисање ресурса

Основни део анализе постојећег стања су ресурси представљени кроз каталошке
листове, где је евидентирано постојеће стање.  Каталошки листови садрже основне
информације о простору, при чему је обухват Плана подељен на целине или зоне које се
формирају на основу позиције, функције и намене објеката. Детаљном анализом објеката
и отворених површина унутар зона долази се до података коју су неопходи за даље
планирање простора. Свака зона је обрађена кроз намену и функцију објеката, положаја
објеката у односу на парцелу, положај улаза у објекте у односу на комуникационе правце,
степен присутности зелених површина, кроз урбанистичке показатеље (индек
изграђености, степен заузетости и БРГП) и инфраструктурну опремљеност. Све анализе
су текстуално и графички обрађене заједно са фотодокументацијом са терена.

Слика 10. Положај локације
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Слика 11. Фотодокументација предметне локације

Слика 12. Топографија терена
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Слика 13. Постојећа парцелација и површина локације

Слика 14. Типологија парцела
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Слика 15. Положај локације у односу на саобраћај

Слика 16. Постојећа намена простора
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2.3.2. Инвентарисање потенцијала

Анализа просторних потенцијала (и повољних и неповољних) и процена развојних
могућности предметног подручја извршена је у виду каталошких листова атласа
потенцијала. У атласу потенцијала представљено је планирано стање.

Процена развојних могућности предметног простора Плана врши се кроз атлас
потенцијала који се такође обрађују кроз каталошке листове. Анализом мањег сегмента
(зоне) детаљније се уочавају потенцијали за развој и унапређење простора. Уочавају се
функционале и визуелене предности простора, повећање степена коришћења простора
(спратност, заузетост), могућност пренамене простора, реорганизације пешачких токова,
могућности препарцелације.

Након уочених потенцијала за сваку зону приступа се анализи целокупног подручја где се
долази до формирања општих циљева за развој предметног простора. Процењене
развојне могућности се користе као полазна основа за развој концептуалног решења.

Поред графичке и текстуалне обраде, сви потенцијали су представљени кроз
тродимензионалне приказе или релевантне примере.

Слика 17. Подела на зоне
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Слика 18. Предлог планираних саобраћајница

Слика 19. Предлог планираних саобраћајница
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Слика 20. Предлог парцелације

Слика 21. Предлог парцелације
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3. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

3.1. ЦИЉЕВИ ПЛАНА

Основни циљеви израде Плана су:

• Стварање планског основа за уређење изградњу стамбене зоне.

• Утврђивање површина за јавне намене у циљу формирања одговарајуће јавне
инфраструктурне и саобраћајне мреже ради обезбеђења приступа планираним
стамбеним објектима.

• Обезбеђивање саобраћајне и комуналне инфраструктуре, Развој интерне и екстерне
саобраћајне мреж,

• Комплетирање и развој комуналне инфраструктуре (посебно систем за одвођење и
пречишћавање отпадних вода) која обезбеђује квалитетне услове живота и одговарајући
стандард услуга и рада

• Стварање урбанистичког континуитета између простора који су претходно обрађени
урбанистичким плановима,

• Прецизно дефинисање урбанистичких параметара за парцелацију, препарцелацију,
изградњу нових, као и реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката.

• Заокружење постојећих стамбених зона и формирање нових на погодним локацијама а у
континуитету са постојећим,

• Подизање квалитета становања

• Формирање различитих видова пословања (терцијалне делатности, мање производне
програме), за погодне намене, према условима зоне-целине, а које не угрожавају основну
намену као и пратеће намене спорта и рекреације, зеленила у зони становања,

• Заштита и уређење животне средине, очување еколошког капацитета.

3.2. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА (У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА)

Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на циљевима одрживог развоја
кроз интегрални приступ планирању, са акцентом на обезбеђење равномерног
територијалног развоја, рационално коришћење земљишта, усаглашеност са европским
прописима и стандардима из области планирања и уређења простора, примену
позитивних прописа и принципа на смањењу загађења животне средине и деградације
предметног простора, уз обезбеђење учешћа јавности.

Очекивани ефекти израде Плана у погледу унапређења начина коришћења простора су:

• Стварање планског основа за формирање зоне становања средње густине,
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• Саобраћајно и комунално опремљено подручје према условима и правилима
дефинисаним Планом и уз услове надлежних предузећа,

• Остварен минимални степем комуналне опремљености земљишта,

• Изградња стамбених објеката према условима и правилима дефинисаним овим Планом,

• Уређење подручја и повећање урбанитета насеља, формирањем компактних зона
становања,

• Заокружење урбане слике и амбијента формирањем зоне становања средње густине,

• Повећање атрактивност простора и насеља за живот и привредну активност и очување и
заштита природних вредности и животне средине.
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА БЛОКОВЕ И ПОДБЛОКОВЕ

Подручје у обухвату Плана детаљне регулације, подељено јна етри блока и више
подблокова у оквиру блока. У првој фази поделе, простор је подељен на три блока,
који су формирани у односу на планирану саобраћајну мрежу. Блокови су означени
словом Б  и бројевима од 1 до 3.

Блок 1, обухвата југозападни део планског подручја, укупне површине 0.97 ha
(9667.015 m2). Границу блока представља саобраћајница 1-1 на југу и југозападу,
саобраћајница 3-3 на истоку, саобраћајница 2-2 на северу и граница Плана детаљне
регулације на западу. Блок је подељена на 3 подблока.

У блоку 1 планира се:

- Комунално опремање грађевинског земљишта, према предвиђеном
минималном степену опремљености;

- Обезбеђење саобраћајног приступа;
- Формирање новог стамбеног блока, средње густине становања и мање

спратности у складу са рељефом, орјентацијом и нагибом;
- Допуна компатибилним наменама, пре свега услужним (комерцијалне,

занатске,услужне и друге терцијалне делатности и јавне делатности као
комерцијални вид пословања (уприватномвласништву)

Блок 2, обухвата источни део планског подручја, укупне површине 0.77 ha (7705.5117
m2). Границу блока представља саобраћајница 1-1 на југу и југоистоку, саобраћајница
3-3 на западу, саобраћајница 4-4 на северу и саобраћајница 2-2 на северозападу.
Блок је подељена на 3 подблока.

У блоку 2 планира се:

- Комунално опремање грађевинског земљишта, према предвиђеном
минималном степену опремљености;

- Обезбеђење саобраћајног приступа;
- Формирање новог стамбеног блока, средње густине становања и мање

спратности у складу са рељефом, орјентацијом и нагибом;
- Допуна компатибилним наменама, пре свега услужним (комерцијалне,

занатске, услужне и друге терцијалн делатности и јавне делатност
каокомерцијални вид пословања (у приватномв ласништву)

Блок 3, обухвата северни део планског подручја, укупне површине 0.7 ha (7001.8954
m2). Границу блока представља саобраћајница 2-2 и граница Плана детаљне
регулације. Блок је подељена на 4 подблока.

У блоку 3 планира се:

- Комунално опремање грађевинског земљишта, према предвиђеном
минималном степену опремљености;

- Обезбеђење саобраћајног приступа;
- Формирање новог стамбеног блока, средње густине становања и мање

спратности у складу са рељефом, орјентацијом и нагибом;
- Допуна компатибилним наменама, пре свега делатностима мале

привреде, мала предузећа и производно занатство.
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Могућа је фазна изградња саобраћајница, комунално опремање простора и изградња
објеката у складу са потребана и потражњом за стамбеним капацитетима. Свака
урбанистички блок може се посматрати као посебна фаза реализације.

Подела подручја плана на блокове и подблокове

У дугој фази поделе, блокови су подељени на подблокове различите величине и
облика, који су означени тако што је ознаци блока, додељиван префикс (П) и број
подблока. Подблокови чине основну матрицу према којој је извршена дистрибуција
намена и садржаја.
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Табела број 7. Површине зона и блокова

Блок Површина блока Подблок Површина
подблока

Блок 1 0.97 ha

9667.015 m2

1.1. 4044.514

1.2. 3923.6025

1.3. 1698.8985

Блок 2
0.77 ha

7705.5117 m2

2.1. 2123.4871

2.2. 3516.2909

2.3. 2065.7337

Блок 3
0.7 ha

7001.8954 m2

3.1. 1804.7334

3.2. 2050.6429

3.3. 1075.2667

3.4. 2071.2524

4.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Према планираној основној намени земљишта, подручје у планском обухвату припада
грађевинском земљишту 32954.7443 и предвиђено је за изградњу.

Грађевинско земљиште јесте земљиште одређено законом или планским
документом као грађевинско, које је предвиђено за заштиту, уређење, изградњу и
редовно коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу
са законом и земљиште које служи за редовну употребу тих објеката. Грађевинско
земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим
се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом. У оквиру граница
плана дефинисано је грађевинско подручје - као уређени и изграђени део подручја, и
неизграђени део подручја - одређен планским документом за уређење и изградњу
објеката.Грађевинско земљиште унутар подручја плана је намењено површинама за
јавне и осталенамене.

Површине за јавне намене обухватају површине одређене планским документом за
уређење или изградњу објеката јавне намене или површине за које је предвиђено
утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (Законом и прописима о
експропријацији). Коришћење и изградња јавних површина и јавних објеката је општег
интереса.

Планиране површине за јавне намене на подручјуПлана чине коридори и
новопланирани објекте саобраћајне и остале инфраструктуре и зелене површине.
Право својине на грађевинском земљишту у јавној својини имаРепублика Србија,
односно јединица локалне самоуправе.
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Зелене површине

Зелене површине јављају се на ободним деловима планског подручја, на деловима
који су након формирања детаљне саобраћајне мреже, такве површине и облика да не
могу да испуне услове за грађевинску парцелу. Површине под зеленилом јавља се уз
саобраћајницу 1-1. Функција зеленила је заштитна и није предвиђена изградња
сталних нити привремених објеката.Површине под зеленим површинама обухватају
1045.27 m2.

Саобраћајнице и саобраћајни објекти

У обухвату плана, 0,75 ha (7 535,46m²)заузимају коридори планираних саобраћајница.

Површине ( парцеле) планиране за јавне садржаје:

Површина
јавне намене

Парцеле за јавну намену*

Цела
парцела

Део Парцеле

Саобраћајница
1 -1

Делови парцела: 2210/1,2221, 2218/1

Саобраћајница
2 -2

Делови парцела: 2184,2185/1, 2186/1,2186/2,2185/2,
2188,2190,2191,2193,2189,2210/1,2219/1,2219/2,2218/1

Саобраћајница
3 3-

Делови парцела: 2218/1

Саобраћајница
4 -4

Делови парцела: 2210/1

Зелене
површине

Делови парцела: 2210/1,2218/1

* меродаван је графички приказ карта 6.0 "Мрежа саобраћаја са АГ елементима"

4.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ПОВРШИНА ОСТАЛИХ НАМЕНА

Све остале површине у оквиру грађевинског земљишта, представљају површине за
остале намене. У оквиру површина осталих намена (самостално или у комбинацији са
компатибилном наменом) доминирају површине намењене становању средње густине
са компатибилним наменама.

Према Плану генералне регулације Лебана основна намена за подручје обухвата
Плана јесте становање средње густине (до 15 станова/ха, односно 45 становника/ха),
док су пратеће намене које су компатибилне са основном наменом: услужне
(комерцијалне, занатске, услужне и друге терцијалне делатности, јавне намене и јавне
делатности као комерцијални вид пословања (у приватном власништву)),
привређивање у оквиру намене становање (мала привреда, мала предузећа,
производно занатство), блоковско зеленило и рекреационе површине, објекти
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Ово су уједно и намене у које могу да се
трансформишу постојећи комплекси.
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Искључују се све намене које према процени утицаја са било ког аспекта угрожавају
животну средину (буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и
другим штетним дејствима), као и објекти који по архитектонско грађевинском склопу
не одговарају карактеру захвата.

Површина намењена за остале намене износи 24 374,01 m2 (73,96%)

4.4. КОНЦЕПТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ

Зона становања средње густине ''Кривача'', налази се у источном, рубном делу
градског насеља Лебане у целини север, која је с аспекта рељефа, већег нагиба и
оријентације, у циљу заокружења постојеће и фомирања нове зона становања,
претежно намењена становању средње густине до 15 станова/ха (45 становника/ха),
ниже спратности. Планирано је опремање простора саобраћајном и комуналном
инфраструктуром која недостаје, како би се зона интегрисала са постојећом
саобраћајном мрежом и насељем и омогућила изградња. Подизање квалитета и
основно опремање зоне становања, комплетном инфраструктуром, условљено је
одговарајућим нивоом комуналне опремљености (минимални ниво подразумева
обезбеђен излаз на јавни пут, прикључење на електроенергетску мрежу, систем
водовода и канализације).

Планирана је изградња слободностојећих објеката. Како стамбени капацитети су већи
од реалних потреба, у зони је могући развој пратећих програма привређивања - мали
производни програми, производно занатство, мала привреда за програме еколошки
оправдане у зонама становања, које не угрожавају основну намену, у циљу
запошљавања локалног становништва и приближавања рада и становања. Такође
могућ је развој пословних и услужних делатности (комерцијалне, занатске, услужне и
друге терцијалне делатности, јавне намене и јавне делатности као комерцијални вид
пословања, блоковско зеленило и рекреационе површине, објекти саобраћајне и
комуналне инфраструктуре.

Како би се што успешније одговорило на задатак формирања адекватних намена,
односно функција, садржаја и активности, формирана је листа свих примерених,
адекватних и пожељних садржаја, који се везују за радну зону, а све у складу са
важећим Планом генералне регулације Лебана. Намене су приказане табеларно, а у
зависности од блока за који се дефинишу могуће је вршити комбинацију више
различитих функција, садржаја и активности.

Намене су дефинисане кроз шеме матрица. Матрице подразумевају формирање
односно груписање одређених намена, функција и садржаја. Постојеће стање,
анализирани ресурси и уочени потенцијали за предметно подручје условљавају
формирање матрица. Различитим садржајима и њиховим међусобним комбиновањем
формирају се нове просторно фунцкионалне целине.

Први корак у дефинисању матрица представља дефинисање претежних намена.
Претежне намене се могу дефинисати и представити кроз: Становање, Продукцију,
Центре, Туризам, Спорт и рекреацију.
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Поред претежне намене, површина унутар обухвата Плана дефинисана је и као
пратећа и допунска, при чему се тежило компатибилности предложених намена. Тако
се пратеће и допунске намене дефинишу као функције које нису неопходне да се нађу
у простору уз претежну намену, али је пожељно да се оне ипак десе ради
реализацијевећег броја интереса и укупног квaлиетеа простора.

Табела број 8.Матрица претежних намена са функцијама и садржајима

4.4.1. Становање

У примарној подели, у оквиру функција, становање обухвата следеће типове:
• Насељско
• Рурално
• Традиционално

Насељско становање обухвата следеће подтипове којима се детаљније одређује
намена:
- Породично
- Вишепородично
- мешовито
Породично становање је дефинисано објектима мање спратности који су намењени
искључиво становању.
- слободностојећа кућа - карактерише је слободна орјентација на све четири стране;
слободна форма са најмањим вредностима параметара који одређују ниво урбанитета
(индекс изграђености, индекс заузетости,...); тачкасти систем груписања,
дисконтинуални улични фронт; мали волумени са предбаштама; амбијент периферије.
- двојна кућа - прелазни облик између слободностојеће куће и куће у низу; три
слободне стране и један зајефнички зид; тип индивидуалне куће из ког се јављају
елементи вишепородичног становања; такође тип који не формира градско ткиво и
градски амбијент;
- куће у низу - вишеспратне, уске и дугачке стамбене јединице, са двостраном
орјентацијом и заједничким бочним зидовима; функционално и обликовно развијање
по дубини; већа густина становања, индекс заузетости и индекс изграђености;
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могућност формирања континуалног уличног фронта са израженим урбаним
својствима.
- терасаста кућа - поседовање сопственог улаза и припадајућег отвореног простора
/ кровна тераса стамбене јединице испод; мрежаст начин груписања јединица по
хоризонтали и вертикали; већи ниво урбанитета.
Вишепородично становање карактеришу објекти средње и веће спратности које
варирају од слободностојећих до удвојених и кућа у низу као и већих стамбених
објеката као што су стамбене зграде. Овакви објекти су намењени искључиво
становању.
- урбана вила - тачкасти склоп; слободне све четири стране; могућа двострана и
тространа орјентација стамбених јединица; спратност до четири етаже и број станова
од два до четири по етажи;
- стамбена кула - знатно већа спратност и број станова по етажи;
Мешовито становање карактеришу објекти који поред основне намене становања
имају могућност комбиновања са наменом пословање (трговине, агенције, и сл.) у
приземним етажама објеката.
Концепт развоја становања
С обзиром да је предметни простор већим делом неизграђен постоје значајни
потенцијали за развој стамбених зона и то:
• могућност формирања нових стамбених зона и проширења постојећих (у
непосредном окружењу плана),
• могућност раста физичке структуре (повећање спратности стамбених објеката) у
односу на непосредно окружење, а тиме и могућност развоја нових стамбених
садржаја,
• могућност проширења стамбених садржаја и увођења пратећих функција становању,
• могућност комбиновања различитих функција комплементарних становању, с
обзиром на просторну диспозицију централне зоне, централних потеза и пунктова,
пословно-производних зона, рекреативних и уређених зелених површина, водених
токова...
• повољна морфологија терена,
• могућност коришћења природних и створених погодности, које нуде потенцијал
различитих облика профитабилног становања.
Развој становања заснива се на предлогу унапређења и даљег развоја стамбене
структуре на подручју обухваћеним планом, кроз различите нивое интервенција
везаних за ову функцију, условљених како просторним тако и другим потенцијалима,
па и њиховим ограничењима.
Развојни карактер стамбене структуре треба најпре да се огледа у унапређењу
постојећих стамбених структура и њихове инфраструктурне опреме, са циљем
обезбеђења што адекватнијих услова становања и рада у оквиру стамбених целина.
Унапређења се односе, пре свега, на функционалне, просторно-физичке и обликовне
карактеристике стамбених зона, али, такође, и на формирање (заокружење)
стамбених зона са препознатљивим карактером – функционалним, обликовним,
амбијенталним.
1. Заокружење стамбених зона у целине са препознатљивим функционалним
карактером, као вид унапређења стамбене структуре који се односи на
трансформацију постојећих облика и зона становања у разноврсне функционалне
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целине, у зависности од њиховог положаја, степена централитета, примарних
функција и карактеристика итд..
2. Физичка унапређења (односе се на извесно погушћавање постојећих стамбених
зона и то: кроз раст физичке структуре у хоризонталном смислу, односно градњу
нових објеката у зонама и потезима где она није заокружена, као и на формирање
нових стамбених зона у вертикалном смислу (доградња, надградња у оквирима
дозвољене спратности, реконструкција) и уобличавање склопова (односи се на
успостављање нових регулационих параметара у циљу проширења типологије
изградње стамбених објеката – тачкасти склопови, веће и мање густине, и линијски,
који подразумевају изградњу слободностојећих објеката у континуалном низу)
3. Функционална унапређења (односе се на све релевантне аспекте и пратеће
категорије које доводе до доброг функционисања стамбене функције као примарне, а
то су: трговина и услуге (продавнице мешовите робе, специјализовани трговински
садржаји, ресторани и кафеи...) туризам (хотели, мотели...), пословање и
администрација (пословне агенције, бирои, представништва, банке,
администрација...), пословно- производне делатности (занатство и мануфактура...),
спорт и рекреација и култура и образовање итд.

4.4.2. Продукција

Основна подела:
• пољопривредна
• производна
• пословна

Пољопривредна продукција
- њиве, воћњаци, повртњаци
- сточарство
Обухвата пољопривредно земљиште непосредно намењено производњи у циљу
обезбеђења прехрамбене робе, аграрних сировина и других производа биолошког
порекла. У примарну биљну производњу сврстава се: ратарска, воћарска, повртарска,
виноградарска и расадничка производња.
Производна продукција

- занатство, мануфактура
- складиштење
- фарме
Производну продукцију представљају производне делатности, које обухватају широк
спектар привредних делатности: мануфактурна и занатска производња и складишни
објекти. Намене које се могу јавити у оквиру привредних локација,
Пословна продукција
- трговина
- агенција
Пословна продукција представљаја комерцијалне и туристичко-угоститељске
функције. Комерцијалне функције обухватају трговину, услуге и пословање. У
комерцијалне функције улазе трговина на мало (свакодневно снабдевање, повремено
снабдевање, специјализовано снабдевање..), трговина на велико (тржни и услужни
центри и сл.).
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Под категоријом агенције у пословној продукцији подразумева се финансијско –
банкарско пословање, управно пословање, великопродајно пословање. Пословна
продукција је врло значајан покретач за развој предметног подручја и саставни је део
функционисања свих значајних целина.
Концепт развоја продукције
Концепт развоја продукције подразумева развој  производних и пословних делатности,
као и развој пољопривреде.
С обзиром на карактеристике подручја које је обухваћено Планом и претежну намену
која је дата Планом генералне регулације, постоји велики потенцијал за развој
производне делатности у оквиру овог подручја.
Концепт развоја производне делатности заснива се на формирање понуде  локација
различитих величина, структуре и услова ради рационалнијег коришћења земљишта и
прилагођавања потребама тржишта, различитих инвеститора, тј. пружити плански
подстицај за оживљавање привреде  кроз:
- увођење нових производних програма, прилагођавање величине и структуре
привређеивања потребама тржишта тј сагледавање могућности декомпоновања
великих предузећа у производном и просторним смислу
- планирање развоја мањих производних и радних комплекса - мала и средња
преудећа (на новим површинама као и у оквиру постојећих)
- развој мале привреде и породичних фирми комбиновано са наменом становања и
неким комплементарним функцијама
- у оквиру претежне намене становања где услови зоне, тј. претежне намене
дозвољавају (услови заштите животне средине, саобраћајне и комуналне
инфраструктуре и обликовања - тј. највиши степен заштите, контролисан капацитет и
начин изградње) омогућити неке облике привређивања (тачкасто привређивање).
Концептом развоја пословно-комерцијалних делатности предвиђа се повећање
пословне понуде, увођење нових трговачких, пословних и услужних садржаја. Планом
се предвиђа унапређење и развој кроз реконструкцију и активирање пословних
делатности посебно уз значајне саобраћајнице и пешачке правце, али и у оквиру
објеката других намена које су компатибилне са пословно-комерцијалним
делатностима.
Од посебног значаја је активирање пословне продукција као врло значајног покретача
за развој предметног подручја и саставни је део функционисања свих значајних
целина.
Поред тога, концепт развоја пословно-комерцијалних делатности заснива се и на
развоју пословно-комерцијалне функције која обухватаја трговину где спадају трговина
на мало (свакодневно снабдевање, повремено снабдевање, специјализовано
снабдевање..), трговина на велико (тржни и услужни центри и сл.).

4.4.3. Центри

Основна подела извршена је на:
• комерцијално-услужне
• пословно-управне
• културно-едукативне
• спортско-рекреативне
Комерцијално-услужни центри
- ресторан, кафана, кафе
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- продавница, маркет
- тржни центар
Комерцијално-услужни центри подразумевају објекте угоститељског и комерцијалног
карактера попут ресторана, кафана, кафеа, и сл. Затим све типове услуга и
самоуслуга односно продавнице, маркете, трговине, тржне центре и сл.
Пословно-управни центри
- административни
- пословни
Административни центар дефинише сваку групацију административних објеката.
Пословни центар поред објеката ове намене подразумева и пратеће намене у
функцији туризма и угоститељства, а који служи за конгресе, конференције, смештај и
сл.
Културно-едукативни центри
- културно-образовни
- научно-истраживачки
- позоришно-концертни
Културно-образовни центар се односи пре свега на објекте културе попут домова
културе, галеријских простора и сл. Као и на зоне које првенствено служе образовању
односно едукацији. То могу бити појединачни објекти попут школа и школских центара
или зоне односно комплекси са пратећим објектима и функцијама (спортски терени,
предшколске установе и сл.)
Научно-истраживачки центар подразумева зоне у којима је првенство дато научном и
истраживачком раду било да се ради о објектима или терену који је погодан за ову
врсту центара (институт, опсерваторија, лабораторија, археолошка налазишта,
споменици културе и сл.)
Позоришни центар може бити отвореног и затвореног типа смештен у централној зони
или у природном окружењу. То подразумева како објекте тако и отворене амфитеатре.
Позоришно-концертни центар је простор намењен концертним дешавањима која могу
да се преплићу са позоришним центрима или могу имати засебне просторе за ову
намену. Отворене и затворене сцене могу се формирати како у централним тако  и у
рубним деловима плана у складу са осталим наменама.
Концепт развоја центара
Централне функције, као израз односа међузависности друштвених потреба и
одговарајућег урбаног облика, обухватају читав спектар разноврсних активности које
се манифестују у више различитих просторних облика.
Основне теме у процесу дефинисања концепта развоја система централних функција
су:
- Унапређење и развој постојећег система централних активности каналисањем
актуелних трендова развоја - дефинисање поља развоја постојећег система центара у
односу на тренутни степен развијености насељске урбане структуре и могућности
његовог даљег развоја на већ развијеном грађевинском реону,
- Унапређење и развој насељске урбане структуре развојем нових насељских центара
- дефинисање поља могућности иницирања развоја насеља увођењем нових
специјализованих врста централних активности.
- Организацију и просторну дистрибуцију централних активности у складу са
структуром потреба локалног становништва
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- Омогућити концентрацију централних активности периодичних, ван периодичних и
специјалних потреба;
- Омогућити дисперзију централних активности свакодневних и периодичних потреба;
- Обезбедити организациону усклађеност централних функција са осталим насељским
функцијама у преклапању (принцип не нарушавања квалитета одвијања осталих
активности).
- Развој система насељских центара у складу са расположивим просторним и
организационим потенцијалима за развој саобраћаја и инфраструктуре
- Обезбедити повезаност и приступачност централним активностима;
- Очувати квалитет животне средине у зонама великог степена концентрације
централних активности.
- Повећање привлачности насељских центара у складу са јавним вредностима и
интересима
- Омогућити развој централних активности у зонама од културно - историјског и
амбијенталног значаја уз поштовање културно-историјских, амбијенталних и естетских
вредности јавних насељских простора;
- Омогућити стварање и развијање амбијенталног и естетског идентитета нових
централних зона.

4.4.4. Туризам

У примарној подели туризам се дели на следеће садржаје:
• угоститељско-смештајни
• рурални
Угоститељско – смештајни туризам дефинисан је следећим категоријама смештајних
капацитета према Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских
објеката за смештај („Службени гласник РС“ бр. 41/2010 и 103/2010)
- хотел
- гарни хотел
- апарт хотел
- мотел
- туристичко насеље – одмаралишта
- камп
- пансион
- депанданс
Хотел је објекат који пружа услуге смештаја, услуге хране и пића, као и друге услуге
уобичајене у угоститељству. Хотел је и угоститељски објекат који пружа услуге
смештаја и само услуге доручка (гарни хотел). Хотел који има депадансе као одвојене
грађевинске целине лоциране у његовој непосредној близини услуге смештаја пружа у
депандансу, а услуге исхране и друге угоститељске услуге по правилу у основном
објекту (хотел); може да се разврста у категорију ако има најмање 10 смештајних
јединица.
Гарни хотел је и угоститељски објекат који пружа услуге смештаја и само услуге
доручка (гарни хотел; може да се разврста у категорију ако има најмање 7 смештајних
јединица.
Туристички апартман је објекат који је намењен и опремљен за пружање услуга и
смештаја и самосталну припрему хране. Туристички апартман може бити појединачни
грађевински објекат или део грађевинске целине са више апартмана (апартмански
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блок). Апартманско насеље је скуп више појединачних апартмана, односно
апартманских блокова који чине просторно и функционално организовану целину за
пружање услуга смештаја, исхране и других услуга за потребе апартманског насеља;
апарт хотел може да се разврста у категорију ако има најмање 7 смештајних јединица.
Мотел је по правилу лоциран уз саобраћајнице, намењен краћем боравку, односно
задржавању гостију, у коме се пружају услуге смештаја, исхране и пића, као и услуге
смештаја возила гостију; може да се разврста у категорију ако има најмање 7
смештајних јединица.
Туристичко насеље је скуп објеката за смештај типа бунгалова, павиљона или вила,
изграђених по правилу од трајнијег материјала са издвојеним заједничким објектима
за пружање услуга исхране, пића и других уобичајених у угоститељству; може да се
разврста у категорију ако има најмање 25 смештајних јединица; у оквиру туристичког
насеља може се дефинисати и категорија одмаралишта
Одмаралишта и други објекти намењени одмору и рекреацији посебних категорија
корисника (дечја и омладинска одмаралишта, ловачки домови и куће и др.) су објекти
затвореног типа који пружају услуге смештаја и исхране или само смештаја
запосленима, деци и омладини односно члановима удружења и организација
оснивача одмаралишта.
Камп је објекат у коме се на уређеном простору туристима изнајмљује простор за
камповање, уређаји и опрема за камповање (шатори, камп кућице и др.); може да се
разврста у категорију ако има најмање 15 камп јединица.
Пансион је објекат који пружа услуге смештаја и исхране(пансионске услуге), по
правилу за дужи боравак; може да се разврста у категорију ако има најмање 5
смештајних јединица.
Депанданс у саставу угоститељског објекта врсте хотел, мотел и пансион разврстава
се у исту или у једну категорију ниже у односу на главни објекат у складу са
стандардима који важе за главни објекат, може да се разврста у категорију ако има
најмање 5 смештајних јединица.
Рурални туризам
Рурални туризам је усмерен на дестинације у природи који представља боравак у
пријатном амбијенталном окружењу. Постојеће фарме, њихово поновно активирање и
формирање нових су од великог значаја и за привредни сектор који поред промоције
руралног туризма има функцију и производње, а значајан је за локално становништво
јер се углавном развија поред или унутар формираних насељских структура. Ово је
све популарнији вид туризма, који је базиран на принципима одрживог развоја и
промоције природних и створених вредности простора. Рурални туризам је
карактеристичан по традиционалном обликовању и коришћењу природних материјала.
Концепт развоја туризма
Према Плану генералне регулације Лебана, туризам у општини Лебане треба да се
усмери ка туристичким производима: touring (кружна и линеарна туристичка путовања
– планине, римске палате, гастрономија); рурални туризам (агротуризам и
комбиновани сеоски туризам); перспективно, изградњом акумулације Кључ и
планински туризам. У склопу просторно-функционалних целина обједињених
туристичких понуда, припада кластеру Јужне Србије. Најзначајнији туристички
локалитет – археолошко налазиште ''Царичин град'' је сврстан у секундарне
туристичке просторе претежно регионалног значаја.
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За општину Лебане је од значаја близина паневропског мултимодалног коридора Х.
Регионална приступачност подручја се остварује преко државних путева I реда
Лесковац – Лебане – Приштина (М-9) и II реда (Р-223, Р-242, Р-242а и Р-242б). У
периоду после 2014.г., планска решења у области путног саобраћаја су активности на
деоницама државног пута I реда Пирот – Лесковац – Лебане - Приштина (М9).
Концепт развоја туризма заснива се на активирању туристичких потенцијала подручја
Плана, као и потенцијала општине Лебане и повезивање ова два сегмента. Осим тога,
развој туризма треба да буде у корелацији са развојем производних и пословних
делатности као примарних делатности у оквиру обухвата Плана, тако да се међособно
допуњују.

4.4.5. Спорт и рекреација

Основна подела је извршена на:
• зелене површине
• спортске површине
Зелене површине:
- заштитно зеленило
- парк-шума
- парк
Активирање неким минималним интервенцијама које су у складу са принципима
одрживости поспешује се могућност коришћења у рекреативне, едукативне и
здравствене сврхе. Овакав вид рекреације као што су паркови, може међусобно
повезивати посебне рекреативне зоне и површине у оквиру изграђених и неизграђених
зона. Пожељно је формирати их у различитим облицима и величинама и са
различитим начином обликовања, који ће уједно имати и карактер окупљања али и
активирања појединих квартова и блокова.
Заштитни појасеви зеленила су веома битни за квалитетан начин живљења и имају
функцију заштите. Постављају се уз саобраћајнице великих капацитета као заштитни
појас од буке и емисије штетних гасова који се емитују.

Спортске површине
- терени
- полигони
- базени и купалишта
- затворени терени
- спортске хале и центри
Спортско-рекреативне зоне и површине обухватају отворене и затворене спортске
терене за колективне и индивидуалне спортове, паркове различитог типа, водене
површине, спортске комплексе и центре и др. Све спортске површине на отвореном
подразумевају и пратеће санитарне чворове (тушеви, тоалети, свлачионице).
Концепт развоја спорта и рекреације
Концепт развоја спорта и рекреације заснива се на повећању атрактивности и
комфора постојећих простора за рекреативно коришћење и подразумева:
а) Увођење нових садржаја - увећање разноврсности садржаја у постојећим
просторима с обзиром на то да повећање атрактивности рекреативних простора расте
са порастом понуде различитих рекреативних садржаја. Потребно је искористити
просторне капацитете и обогатити понуду различитих рекреативних садржаја у њима.
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б) Уређење, опремање, означавање и озелењавање простора за рекреацију и
изградња потребних помоћних и пратећих објеката. Спроводи се са циљем повећања
атрактивности и комфора боравка човека у рекреативном простору. Почетна основа
унапређења мреже рекреативних простора у Купинову треба да буде уређење оних
простора на којима постоји очигледна потреба за њима и иницијатива да се простори у
том смислу и уреде.
Посебни значај за развој спортско рекреативних садржаја има река Јабланица.

4.5. ДИСТРИБУЦИЈА НАМЕНА И БИЛАНС ПОВРШИНА

Дистрибуција намена је извршена за целокупан простор плана у оквиру свих
дефинисаних блокова који су формирани према планираној саобраћајној мрежи.
Табеларно и графички (графички прилог број 5.0 Планирана претежна, пратећа и
допунска намена површина) је приказана дистрибуција намена за целокупан простор.
Биланс намена представљен је као укупан биланс за читаво подручје плана.

Планирана намена површина Површина m² %

Површине јавних намена – грађевинско земљиште 8 580,73 26,04%

Путно земљиште - саобраћајнице 7 535, 46 22,86%

Зелене површине 1045,27 3,18%
Површине за остале намене – грађевинско
земљиште 24 374.01 73,96%

Становање 24 374.01 73,96%

Укупно за обухват плана 32 954,74 100 %

Табела број 0. Биланс планираних намена површина

У табели матрице намена (табела број 8) све намене подтипови и садржаји имају свој
број. Број намене се уписује у табелу која се дефинише за сваки подблок посебно и то
за претежну, пратећу и допунску намену. Сваки дефинисани подблок, има свој
плански назив (слово и број), у зависности од тога коме блоку припада, на основу којег
се у приложеном графичком прилогу (број 5.0 Планирана претежна, пратећа и
допунска намена површина) могу очитати планиране намене површина.

Дистрибуција намена је приказана и табеларно за сваки блок на три нивоа у следећим
табелама:

Блок Подб
лок

НАМЕНЕ

претежна пратећа допунска

1 1.1 Становање Спорт и рекреација центри

1 1.2 Становање Продукција Туризам,
Центри
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1 1.3 Становање Туризам Центри

2 2.1 Становање Центри Туризам

2 2.2 Становање Центри Спорт и рекреација

2 2.3 Становање Продукција Туризам,
Спорт и рекреација

3 3.1 Становање Туризам Спорт и рекреација

3 3.2 Становање Продукција Туризам, центри

3 3.3 Становање Центри Туризам

3 3.4 Становање Продукција Туризам
Спорт и рекреација

4.6. МРЕЖА И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.6.1. Саобраћајна инфраструктура
Планираним саобраћајним решењем предвиђен је оптималан број стамбених
саобраћајница који планско подручје повезују са контакнтом мрежом сабирних и
осталих насељских градских саобраћајница на изграђеној територији насеља Лебане
западно, јужно и северно од Планског подручја
Такође нова мрежа омогућава адекватно опслуживање планираних намена на
подручју и адекватно повезивање са градском уличном мрежом уз максимално
поштовање постојеће парцелације.
Приликом формирања планираних саобраћајница водило се рачуна да свака парцела
има приступ путу, а самим тим би се обезбедила и комплетна комунална
опремљеност.
Планским решењем су дефинисане  саобраћајнице 1 -1  и 2 - 2 оријентисане
паралелно са закривљеном подужном осом подручја плана, које се пружају по
изохипсама терена на различитим котама , као и подужне саобраћанице 3 - 3 и 4 -4
које их повезују савлађујући нагиб терена.

Предвиђене саобраћајнице у на подручју плана имаће следеће дужине:

Саобраћајница 1-1 .................................................................................................435,46 m

Саобраћајница 2 -2 ................................................................................................253,95 m

Саобраћајница 3 -3 ..................................................................................................59,89 m

Саобраћајница 4 -4 ................................................................................................. 53,04 m

Укупно саобраћајнице на подручју плана ..............................................................802.34m

Ширине коловоза новопланираних саобраћајница су 6 m.
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Смернице за уређење путева:
 Путеви ће се одржавати благовременим отклањањем свих оштећења на путевима
и држањем коловозног застора у исправном стању; обезбеђивањем проходности
путева у зимском периоду и омогућавањем несметане комуникације; обнављањем
хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима и др.
 Нови путеви се пројектују и изводе за период од 20 година, док се реконструкција
постојећих путева планира за период од 5 - 20 година у зависности од конкретних
услова.
 Све саобраћајне површине решавати са флексибилном коловозном конструкцијом
од асфалт бетона.(асфалтни коловозни застор)
Површине стаза за пешаке дуж саобраћајница су од асфалт-бетона или бетонских
плоча. Саобраћајне површине су оивичене бетонским ивичњацима
типа 18/24 цм.
 Коловозне конструкције димензионисати на основу одговарајућег саобраћајног
оптерећења, климатских и геотехничких услова.
 Улази парцеле ће се оставарити бетонским прилазима од саобраћајница, са
застором истим као и тротоарке површине.На местима где буду били прилази
планирати бетонске пропусте како би се несметано могло вршити одводњавање
путем отворених канала.
 Саобраћајне површине одводњавати слободним падом или преко сливника
повезаних у систем кишне канализације.

Пешачки саобраћај

За потребе несметаног и ефикасног одвијања пешачког саобраћаја, планира се
изградња издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице и
регулационе линије у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности (“Службени гласник РС”, бр. 46/2013) и Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(''Сл. гласник РС'' 22/2015). Дуж постојећих и новопланираних саобраћајница, посебно
у коридорима примарних саобраћајницама I и II ранга, предвиђена је изградња
тротоара ширине од 1.50 м   а нагибом од 2 % према коловозу. Правци развоја
пешачког саобраћаја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од
осталих видова саобраћаја, испуњењу услова за несметано кретање лица са
посебним потребама и постављању заштитних ограда у зонама интезивног
прелажења улице.

Паркирање возила

За потребе мирујућег саобраћаја, неопходно је увести обавезност изградње
капацитета за паркирање, који се одређује у зависности од планиране претежне
намене (зона становања) у оквиру сопствене грађевинске парцеле. Регулисање
мирујућег саобраћаја могуће је и изградњом подземних гаража ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
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4.6.2. Водоснабдевање – водоводна мрежа

Према  подацима из Плана Генералне Регулације који се ослања на  Просторним
планом РС и Водопривредну основу РС предвиђено је трајно решење
водоснабдевања Лебана са Доње-јужноморавског регионалног система
водоснабдевања и то Јабланичког подсистема. Јабланички подсистем обухвата
изграђене акумулације "Барје" на Ветерници и "Брестовац" на Пустој  реци, као и
планирану акумулацију на Шуманки.

Потребно је изградити брану на реци Шуманки, реконструисати постројење за
припрему воде у селу Гргуровци до капацитета од 150 л/с и реконструисати доводни
цевовод од фабрике воде до Лебана. Прва фаза је изградња предбране на реци
Шуманки, запремине око 500.000м3, реконструкција и доградња постројења за
припрему воде у селу Гргуровци до капацитета од 150 л/с и реконструкција цевовода
од фабрике воде до прекидне коморе. Код прекидне коморе је планирана изградња
резервоара запремине 2x1000 м3.

На основу планираног броја становника и процењене норме потрошње воде од 600
л/ст/дан, потребна средња дневна количина воде за пиће на крају планског периода
износи око 80 л/с, а максимална дневна количина воде износи око 120 л/с.

4.6.3. Фекална и атмосферска канализација
Према  подацима из Плана Генералне Регулације који се ослања на  Просторни план
РС и Водопривредну основу РС да би се извршило одвођење санитарних отпадних
вода са целе територије насеља потребно је изградити нове фекалне колекторе и
постројење за пречишћавање отпадних вода.

Планиран  концепт одвођења употребљених и атмосферских вода базиран је на
следећим принципима:
-Систем је конципиран као одвојен (сепаратан), тј. посебно се одводе санитарне
отпадне воде, а посебно атмосферске воде.
-Систем за одвођење отпадних вода треба да покрије целу територију насеља. Да би
се то остварило планирана је изградња фекалне  канализације у дужини од око 16км и
црпне станице. Сви изливи у Јабланицу ће се укинути и увести у планиране колекторе
и отпадне воде одвести до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода.
-Индустријске отпадне воде третирати унутар индустријских комплекса. Предтретман
индустријских отпадних вода радити пре упуштања у фекалну канализацију, а
комплетан третман до прописаног нивоа у случају упуштања у реку Јабланицу
-Отпадне воде пречистити пре упуштања у реципијент. Локација централног
постројења за пречишћавање отпадних вода је у селу Ћеновац.
- Атмосферске воде најкраћим путем плански одвести до најближегреципијента,
обезбедити уливање атмосферског колектора у реципијентод обрушавања, као и од
враћања воде из реципијента у колектор противповратним вентилима  при  великом
водостају.

4.6.4. Електроенергетска инфраструктура

Постојеће стање
На подручју обухвата плана нема објеката 110 kV нити изграђених ТС 110/х kV и ТС
35/10 kV. Наведено подручје плана напаја се из ТС 35/10 kV „Лебане 1“ инсталисане
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снаге 2х4 MVA, лоциране у непосредној близини предметног подручја.На подручју
обухвата плана не постоји изграђена ТС 10/0,4 kV.
Преко подручја обухвата плана пролази 10 kV далековод  на релацији ТС 10/0,4 kV
„Стара путна секција“ – ТС 10/0,4 kV „ Кривача кула“.
Планирано стање
Пошто је немогуће испунити правила градње у зони далековода 10 kV, постојећи
далековод биће измештен односно каблиран.
У оквиру обухвата плана предвиђена је изградња трансформаторске станице „Кривача
нова“/ МБТС 10/0,4 kV 1000 kVA(630kVA) са 1Т+3 В ћелије на напонском нивоу 10 kV и
8 изводних ћелија на ниском напону и једним блоком јавног осветљења.
Постојећа мрежа 10 kV је са изолованом неутралном тачком а објекти се планирају да
могу да раде и у уземљеној неутралној тачки.
За повезивање ТС 10/0,4 kV „Кривача  нова“ планирано је измештање постојећег ДВ
10 kV и каблирање деонице од излаза са стуба за  ТС 10/0,4 kV „Стара путна секција“
до ТС 10/0,4 kV „Кривача  нова“ и од ТС 10/0,4 kV „Кривача  нова“ до излаза за стуб ДВ
за ТС 10/0,4 kV „Кривача  кула“.
Планирани новоизграђени каблови  10 kV:
1)Кабл XHE 49 A 3x(1x150mm²) од ТС 35/10 kV „Кривача нова “ до стуба за ТС 10/0,4
kV „Кривача кула“  приближне дужине 250 m.
2)Кабл XHE 49 A 3x(1x150mm²) од ТС 10/0,4 kV „Кривача нова “до стуба за  ТС 10/0,4
kV „Стара путна секција“ приближне дужине 150  m.
Планирани новоизграђени каблови 0,4 kV:
1)Планирана НН мрежа од ТС 10/0,4 kV„Кривача нова“ биће изграђена кабловима PP
00-A 4x150 mm ² или XP00-A 4x150 mm ² - приближне дужине 2km.
2)Прикључење објеката извршити преко КПК ормана по систему „улаз-излаз“ у склопу
слободностојећих ормана или ИММ ако су индивидуални објекти у питању у
зависности од архитектонских решења.
3)Купце са већом снагом прикључити директно из НН блока МБТС 10/0,4 kV „Кривача
нова“
4)Улично осветљењенапајати посебним изводима из НН блока ЈР, МБТС 10/0,4 kV
„Кривача нова“
Остали услови
1)Обавеза Инвеститора је да обезбеди сву неопходну документацију,сагласности и
одговарајуће дозволе за градњу
2)У фази издавања Локацијских услова надлежна општинска управа је на захтев
инвеститора у обавези да затражи издавање техничких услова ради дефинисања
начина прикључења објеката на дистрибутивни електроенергетски систем (ДЕЕС)
Технички услови се издају без накнаде у складу са чл.45 став 1. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (Сл. Гласник РС бр.64/15)

4.6.5. Телекомуникациона инфраструктура

Основни циљ је изградња и телекомуникационо опремање просторне зоне становања
обухваћене планом, одговарајућим телекомуникационим ИП приступним уређајима
(централама које се заснивају на интеренет протоколу) међусобно повезаних оптичким
примарним водовима ,као и изградња секундарне телекомуникационе мреже.За
захтеване кориснике потребно је изградити оптичку приступну мрежу.
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Предвиђени су  нови телекомуникационе коридори и уз све новопланиране
саобраћајне објекте. Приликом нових саобраћајних коридора потребно је предвидети
полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење ТК каблова Телеком Србија
а.д. у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.Тако да у
свим саобраћајницама,планираним и постојећим у оба тротоара односно у оквиру
регулација улица,предвидети полагање подземних бакарних или оптичких каблова,а
пролазе саобраћајница (полагање телекомуникационих канализационих пластичних
цеви) предвидети код сваке раскрснице и прикључка путева.Уколико се планом
предвиђена саобраћајница чија једна страна није предвиђена за изградњу стамбених
објеката,привредних или пословних објеката,онда само другом страном предвидети
телекомуникациони коридор за полагање подземних инсталација.
Основни принципи планирања будуће ТК инфраструктуре
Циљ планирања ТК мреже јесте сагледавање постојећег стања приступних мрежа и
даље планирање њене изградње да у будућности има следеће карактеристике:
-Да омогући велики број корисничких сервиса (од POTS-a до MPLS/IP),
- Да је флексибилна и изграђена модуларном опремом,
-Да oбeзбeђујe ефикасно коришћење пропусног опсега,
- Да омогућује интегрисано урављање ТК опремом и сервисима,
- Да је једноставне конфигурације и релативно једноставна за одржавање и
експлоатацију,
- Да је изграђена компактном и поузданом опремом
- Да је отворена за будуће архитектуре (како би подржала сервисе базиране на
технологјама као што су VDSL,Gigabit Ethernet,..)
-Да је економски исплатива
Таква ТК мрежа нове генерације (Next Generation Network NGN)  треба да обезбеди
широк спектар различитих сервиса корисницима:
- POTS/VDSL2 + servis
- IN  сервисе
- Дигиталне изнајмљене линије различитих протока
- Брзи приступ интернету
- Виртуалне приватне мреже на L2 нивоу  (L2 VPN)
- Виртуалне приватне мреже на L3 нивоу  (L3 VPN)
- Интегрисани пренос гласа,података и видео сигнала( такозвани „tripe plaz“ servise)-

овај сервис се може понудити коришћењем IAD (Integrated Access Device)  који
обезбеђује већи број ПОТС сервиса ,брзи приступ интернету уз коришћење set-top
кутије,пренос видео сигнала

Савремена архитектура приступних мрежа подразумева увођење оптичких каблова у
приступну мрежу, задржавајући бакарне парице само од корисника до прве најближе
концентрације а такође и прелазак на прстенасту структуру. У тој архитектури су
oптички каблови вођени до комутационог PTSN чвора, док су се бакарни каблови
задржавали од PTSN чвора до корисника.
Типови приступних мрежа:
1.Приступне мреже са бакарним кабловима-бакарни каблови директно спајају
приступни чвор (мини) IPAN и кориснике
2. Приступна мрежа са опитички и бакарним кабловима –подразумева FTR  мрежну
архитектуру у којој је већи број мултисервисних приступних чворова везан међусобно
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и са централном концентрацијом коришћењем оптичких каблова,док се за везу од
концентрације до корисника користе бакарни каблови.
3. Бежична приступна мрежа подразумева –WLL технологије
4. Комбинована бежична и кабловска мрећа подразумева  WLL опрему и за FTTB
решења са (мини) IPAN опремом.
Што се бизнис корисника тиче  може бити:
• Мали корисници(1-9),
• мали груписани бизнис корисници (10-99),
• средњи корисници(101-499),
• велики корисници (преко 500);
Приликом планирања и изградње оптичких каблова треба се руководити следећим
смерницама:
- Планирају се оптички каблови са мономодним влакнима
- Користе се каблови без металних елемената (TOSM) који се увлаче у

полиетиленску цев
- На релацијама где се очекује накнадно полагање оптичких каблова, поставља се

више од једне полиетиленске цеви
- На делу трасе која је заједничка са кабловима месне кабловске мреже обавезно се

полажу полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу накнадно могао увући
кабл,

- У станицама у којима се завршава више од 24 влакана предвиђају се оптички
разделници

- За станице које су у чвориштима у регионалном прстену предвиђеју се две
одвојене трасе оптичких каблова до станице.

4.7. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
4.7.1. Заштита природних и културних добара

На простору обухваћеном планом нема евидентираних културних добара (споменика
културе, археолошких локалитета), добара под претходном заштитом, нити културних
добара планираних за заштиту у складу са Законом о културним добрима РС
(''Службени гласник РС'', број 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011- др. закони). На
подручју плана нема регистрованих заштићених природних добара према Закону о
заштити природе (''Службени гласник РС'' бр. 36/2009 и 88/2010). Предметно подручје
није обухваћено еколошком мрежом (Уредба о еколошкој мрежи „Службени гласник
РС“, број 102/10), такође нема објеката геонаслеђа према инвентару објеката
геонаслеђа Србије.
Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко
налазиште, археолошке предмете као и природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које се предпоставља
да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах, без одлагања
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Ниш (у складу
са чланом 109.став. 1. Закона о културним добрима) или Републичко завод за заштиту
споменика културе као и Завод за заштиту природе Србије или подручну радну
јединицу у Нишу, као и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се
сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
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4.7.2. Заштита животне средине

На простору обухваћеном планом нема евидентираних заштићених природних
добара, предметно подручје се 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.
Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су
дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката,
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу
урбанистичке зоне.
Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене новопланираних
објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују
се квалитетнији услови живота.
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
- Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -
др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016),
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС бр. 135/04
и 88/10),
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и
36/2009),
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област.
Аутентичност и репрезентативност простора, где је присутна функционална
повезаност и међузависност водене и копнене површине, односно реке и њеног
непосредног окружења, чини специфичан екосистем.

4.7.3. Управљање комуналним отпадом

За евакуацију отпада примењује се технологија судова - контејнера запремине 1100 л.
Контејнери могу бити постављени на слободним површинама испред објеката, у
шпосебно изграђеним нишама усеченим у тротоар или на тротоару са обореним
ивичњаком или у просторијама за дневно депоновање смећа унуитар самих објеката,
које се граде као засебне, затворене просторије, без прозора, са електричним
осветљењем, једним точећим нестом са славином и холендером, Гајгер сливником и
решетком у поду. У судове за смеће треба одлагати само отпатке састава као кућно
смеће.

До судова за смеће обезбедити директан и неометан прилаз за комунална возила и
раднике ЈКП Комуналалац, при чеми се мора водити рачуна  да максимално ручно
гурање контејнера од претоварног места до комуналног возила износи 15 м по равној
подлози без иједног степеника.

4.7.4. Мере и услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода и
ратних разарања

Услови и мере за заштиту од пожара



НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ Б3 ''КРИВАЧА''

48

Како би се остварили сви потребни услови заштите од пожара, објекти морају бити
реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима,
стандардима и нормативима:
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.
гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015)
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ, бр.30/91)
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл.лист
СРЈ, бр.8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита
објекта.
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за заштиту високих објеката од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 7/84 и "Сл. гласник РС",
бр. 86/2011), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације
ниског напона (Сл.лист СФРЈ, бр.53, 58/88 и 28/95) и Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (СЛ.лист СРЈ, бр.
11/96).
Услови и мере заштите од елементарних и других непогода
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно
планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и
грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ бр. 31/81, 49.82, 29/83, 21/88 И 52/90).
Услови и мере заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања
Према условима Министарства одбране број 739-2 од 03.03.2017. године, за обухват
плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних
искуства, као и примена:
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите (Сл. гласник РС,
бр.21/92).
-Закона о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон,
104/2009 - др. закон и 10/2015) прописује да урбанистички план обухвата мере
заштите и спашавања, изградњу нових и прилагођавање постојећих склоништа и
других објеката за заштиту и склањање људи, материјалних и других добара (чл.74,
став 2).
- Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова
значајних за одбрану земље (Сл. гласник РС, бр. 85/2015 од 9.10.2015. године, а
ступила је на снагу 17.10.2015) којом се утврђује који су објекти од значаја за одбрану.
- Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите (Сл. гласник РС,
бр.21/92) градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири
степена угрожености. За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и
режими заштите.
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Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје на коме се налази
подручје ПДР-а припада зони са степеном сеизмичности од 7-8°MSC, што захтева
спровођење одговарајућих превентивних мера заштите од земљотреса при изградњи
појединих врста објеката.
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).
Ризик од повредивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући
одређене принципе планирања, организације и уређења простора. Превентивне мере
заштите у смислу сеизмичности подразумевају:
• поштовање степена сеизмичности од око 8° МKS приликом пројектовања или оног
степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је
меродаван за подручје Лебана,
• поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,
• обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после
евентуалне катастрофе.
На основу досадашњих искустава и сазнања овим ПДР-ом се планира:
• правилан размештај објеката са минималним растојањима између њих;
• избегавање кривудавих улица, са слепим завршецима где год је то могуће;
Препоручује се да се обезбеди пролаз између објеката, а код пројектовања
инсталација, водовода и електрике, да се поставе у неутралан положај у случају
разарања и сл. Код организовања простора мора се водити рачуна о потреби
евакуације људства, опреме и материјала у ванредним условима (димензионисање
улаза, начин отварања врата, итд.).
Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости. Отуда је нужно предвидети
појединачно за сваки од система одговарајуће мере:
• саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне
улице обезбеђују несметано комуницирање, а пословне улице омогућавају евакуацију
људи, транспорт путника и роба;
• водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу
искључења појединих деоница у случају оштећења;

4.7.5. Услови за несметано кретање особа са посебним потребама и мере и
стандарди приступачности

Обавезна је примена техничких мера и стандарда (стандарда приступачности) при
пројектовању који омогућавају несметан приступ и кретање на јавним површинама и
објектима, особама са инвалидитетом, деци и старим особама тј. према Правилнику о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (''Сл. гласник РС'' 22/2015) и у складу са Правилником о техничким
стандардима приступачности (“Службени гласник РС”, бр. 46/2013).
Стандарди приступачности односе се на јавне саобраћајне и пешачке површине,
пешачке прелазе, места за паркирање, стајалишта јавног превоза, прилазе до објекта,
рампе за пешаке и инвалидска колица, степенице и степеништа, подизне платформе,
улазе у зграде и др.
На јавној површини треба задовољити следеће критеријуме: тротоари и пешачке стазе
треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и прилагођени за
орјентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3%
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(1:12).  Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на
правац кретања износи 2%. Ивичњаци тротоара се постављају у нивоу тротоара.
Висинске разлике између две пешачке стазе до 76 cm савлађују се рампама нагибом
до 5% (1:20), изузетно 8,3% (1:12) за кратка растојања, до 6 м. Најмања ширина рампе
је 90 cm за једносмерни пролаз а 150 cm уколико је двокрака. Код планирања
тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног нагиба 10% и минималне
ширине 1,2 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Исте рампе предвидети на
свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.
Ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза мора да износи
180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи
најмање 90 cm. Дуж коридора улица у насељу планирањем тротоара, минималне
ширине 1,5 cm обезбеђени су услови за кретање особа за посебним потребама.
Урбану опрему (клупе, стубове јавне расвете, телефонске говорнице, јавне тоалете,
жардињере и сл.) поставити тако да омогућава слободан пролаз за све људе као и
могућност коришћења од стране људи са посебним потребама. Планирати рампе и
њихову употребу где год степенице онемогућавају слободан пролаз пешацима,
особама у инвалидним колицима и особама са тешкоћама у кретању.

4.7.6. Уређење зелених површина и правила за озелењавање

На подручју подручја Плана детаљне регулације, предвиђене су следеће зелене
површине: интегрисане зелене површине унутар парцела стамбених и пратећих
намена и две мање зелене површине дуж коридора саобраћајнице 1 -1.

Простор планиран за озелењавање парцела становања, озеленити тако да има доста
разноврсних лишћара, четинара, разног украсног шибља, цветњака, као и травнатих
површина. На грађевинским парцелама намењеним објектима пратећих делатности,
као и становању, слободне површине озеленити садњом аутохтоних врста лишћара и
четинара. Код одабира и размештаја садница водити рачуна о функцији зеленила (на
паркингу, око контејнера, на слободним површинама)

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити мин. 40 % слободних и зелених
површина у зависности од претежних (становање) односно пратећих и допунских
намена.

На зеленим површинама уз коридор саобраћајнице 1 -1 предвиђена је садња
линеарног зеленила које би имало заштитну функцију, као и функцију унапређења
амбијента стамбене зоне. Линијско зеленило формирати од садница аутохтоних врста
високих и ниских лишћара.

Избор врста прилагодити намени простора, условима локације и функцији
зеленила.

4.7.7. Мере енергетске ефикасности

Енергетска ефикасност подразумева низ мера које се предузимају у циљу смањења
потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живота. Основни
циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а задржати или повећати ниво
удобности и комфора у објектима.
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Енергетска ефикасност се најчешће дефинише кроз два могућа значења. Прво
значење се односи на уређаје, а друго на мере у погледу енергетске ефикасности (које
се примењују у циљу смањења потрошње енергије).

Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања
енерегетске ефикасности су:

• замена необновљивих енергената обновљивим,

• замене енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим,

• побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и
заменом прозора, врата (замена дотрајале или неефикасне столарије просторија које
се греју или хладе)

• изолација простора који се греје или хлади,

• уградња мерних и регулационих уређаја,

• замена или уградња ефикасних система за грејање, климатизацију или
вентилацију.

Објекат који се у смислу посебног прописа сматра објектом високоградње, у
зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван
на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

Основне мере за повећање о обезбеђење енергетске ефикасности се односе на
правилан избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница,
подстаница), регулацију-положај објекта и осветљење и слично.

Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову
меру изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага,
сунчево зрачење). Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као
и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, може се постићи
енергетска повољност објекта.

Енергетска ефикасност се постижe и коришћењем ефикасних система грејања,
вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење
обновљивих извора енергије. Да би се овај процес реализовао, неопходно је
обезбедити интегрисани приступ у испуњењу услова за постизање енергетске
ефикасности у свим сегментима, затим утврдити све битне елементе методологије за
одређивање (израчунавање) енергетских индикатора у нашим условима, и најзад
припремити одговарајућа подзаконска акта којима се уређују питања енергетске
ефикасности.

У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске
сертификације и поседовањем  енергетског пасоша у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/2011) и Правилником
о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/2012).
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5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
5.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Односе се на општа правила грађења саобраћајне мреже и мреже и објеката комуналне
инфраструктуре (водовод, одвођење отпадних и атмосферских вода, електроенергетика,
ТТ инсталације, гасификација).

Сву инфраструктурну мрежу и објекте градити у складу са техничким условима и
нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре, у складу са прописима о
паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре и према условима надлежних
институција.

Планиране инфраструктурне водове, смештати у оквиру коридора постојећих и
планираних саобраћајница.

За инфраструктурне водове, изван коридора јавних саобраћајница, утврђују се заштитни
појасеви линијске инфраструктуре (према врсти инфраструктуре), у којима није
дозвољена изградња објеката или вршење других радова који могу угрозити
инфраструктурни вод.

За грађевинске парцеле, у оквиру којих се налази заштитни појас инфраструктурног вода,
приликом издавања локацијске дозволе, примењиваће се посебна правила грађења, у
складу са условима надлежних институција.

5.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
5.2.1. Правила грађења саобраћајне инфраструктуре

Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне
документације, уз поштовање одредби: Закона о јавним путевима („Службени гласник
РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Правилника о условима које
са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/2011) техничким упутствима за
пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и
нормативима, за путну и уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја.

Обавезна је примена одредби Правилника о техничким стандардима приступачности
(„Службени гласник РС“ број 46/2013) и Правилника о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Сл. гласник РС'' бр. 22/2015) и то
посебно: 1) тротоари и пешачки прелази мора да имају нагиб до
5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2) попречни нагиб тротоара на правац кретања износи
максимално 2%, 3) за савладавање висинске разлике између тротоара и  коловоза,
максимални нагиб закошеног дела износи 20% (1:5).
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Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи
дати на графичком прилогу број 5.0 „Мрежа саобраћаја са аналитичко-геодетским
елементима'' детаљно се утврђују при изради пројектне документације. Могуће су измене
нивелационог решења, које је дато у овом плану, у циљу побољшања техничког решења.
Трасе новопројектованих саобраћајница у ситуационом и нивелационом плану
прилагодити терену и котама изведених саобраћајница са одговарајућим падовима.

Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом у мрежи
а раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу
безбедност и прегледност.  У поступку израде пројектне документације, обавезна је
израда синхрон плана инсталација, сарадња са надлежним институцијама на прикупљању
података и услова.
Планиране инфраструктурне водове, смештати у оквиру коридора постојећих и
планираних саобраћајница уважавајући правила паралеленог вођења поред пута и
правила за укрштање инсталација са државним путем.

Приликом изградње саобраћајне инфрастуктуре:
- Изводити коловозе у ширинама, димензионисаним у попречним профилима
саобраћајница (6 м) за двосмерни саобраћај; Димензионисање коловозних конструкција је
извршено на основу ранга саобраћајнице, односноза секундарне улице: коридор 9 м,
коловоз 6 м, тротоари 2 х 1.5м;

- Паркиралишта за путничка и теретна возила изводити унутар комплекса према
правилима и нормативима из овог плана;
- Коловозе изградити са једностраним попречним нагибом/падом 2,5 % и атмосферском
канализацијом а тротоаре са падом од 2,0% према коловозу ка сливнику;
- Пројектовати елементе трасе за рачунску брзину предвиђену за насеље (V rac) 50 km/h.
- Радијус закривљења на раскрсницама је мин. 12;
- Коловозне засторе свих планираних и постојећих - задржаних саобраћајница и
саобраћајних површина радити са асфалтним материјалима и оивичити ивичњацима
(флексибилном коловозном конструкцијом од асфалт бетона).
- На свим саобраћајницама је битно остварити проходност меродавног возила –
примарне саобраћајнице и секундарно теретно возило са приколицом, док је за остале
саобраћајнице – комунално и ватрогасно возило.
- Приликом реконструкције улица тежити да се обезбеди улично зеленило (дрвореди,
травњаци и слично) у коридорима саобраћајница значајнијег ранга;
- Са становишта безбедности саобраћаја обавезно извести квалитетну и адекватну
расвету свих саобраћајница и саобраћајних површина.
- У профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за пролазак
инфраструктурне мреже;

Правила грађења за пешачки саобраћај

- Ширина тротоара зависи од намене околног простора и интензитета пешачких
токова.
- Троторе изводити придржавајући се дефинисаних ширина у попречним профилима
саобраћајница (већина тротоара дефинисано 1.5 м);
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- Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m, а за кретање особа за
посебним потребама  денивелисан у односу на коловоз (препорука 12 cm изнад коловоза)
са нагибом од 2% према коловозу;
- Тротоарe планирати и изградити као издвојене пешачке површине, уз саму регулациону
линију;
- Пешачке површине изводити од асфалт-бетона или бетонских плоча, оивичене
бетонским ивичњацима.

5.2.2. Правила за изградњу водоводне инфраструктуре

Основ за планирање ПДР водоводне мреже је План генералне регулације Лебана и
услови Јавног комуналног предузећа „Водовод“.

У условима је приказана најближа водоводна мрежа АЦø80 у улици Немањиној, која је
неодговарајућег пречника, предуслов за повезивање комплекса је реконструкција
постојеће мреже. Пројектована водоводна мрежа ПДР „Кривача“ снабдева се водом из
Немањине улице преко Победничке улице и улице која повезује Победничку са
комплексом. Проширење капацитета водоводне мреже у овим улицама није предмет овог
плана, али је услов за његову реализацију.

Водоводну мрежу градити у прстенастом систему ради сигурнијег и поузданијег начина
снабдевања. Трасе водоводне мреже  (инсталација под притиском) вођене су у појасу
саобраћаница испод коловоза и то: водоводна мрежа за  саобраћајнице шире од 8,00м.
постављене су на одстојању 2,00м од осовине коловоза, а за саобраћајнице уже од 8,00м.
постављене су на одстојању 1,70м од осовине коловоза.

Димензионисање водоводне мреже одредити на основу хидрауличког прорачуна
узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара, а у складу са важећим
прописима. Мрежа се сатоји од цеви ø200мм. (део ближи улици Цара Душана), и
секундарне мреже ø100мм. На свим местима укрштања и скретања водоводне мреже
поставити одговарајуће затвараче.

Избор материјала за водовод врши се у пројекту. По правилу требаупотребљавати
материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да се ради о
квалитетним материјалима. Погрешан је став ако се води рачуна само о ниској набавној
цени. Важно је да се у оквиру једног система не уппотребљава више врста материјала,
јер то отежава одржавање.

Минимална дубина полагања цевовода је 1,50м од темена цеви до коте терена, а падове
одредити према техничким нормативима и прописима у зависности од пречника цеви и
пада терена. Хоризонтално растојање имеђу водоводних и канализационих цеви, зграда,
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 1,50-2,00м. Минимално
растојање ближе ивице цеви до темеља је 1,50м. Код укрштања водовод полагати
обавезно изнад канализације минимум 50цм. Растојање водоводних цеви од осталих
инсталација (топловод, гасовод, електроенергетски и телефонски каблови) при укрштању
не сме бити мање од 50цм. Приликом укрштања водоводне цеви морају бити увек изнад
канализационих, а испод електроенергетских.
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На местима где је траса испод коловоза мора се обратити пажња  на избор цевног
материјала, максималну дубину постављања и друге мере заштите од саобраћајног
оптерећења (цев у цев) и затрпавање шљунком.

Обавезно је постављање уличних противпожарних хидраната према важећим техничким
прописима за ову врсту радова, прикључење појединачних корисника извести минималног
пречника ø80мм., тако да се пожар на сваком објекту може гасити са најмање два
хидранта.  Унутрашњост блокова такође мора имати противпожарне хидранте, као и на
крају слепих крајева. На водоводној мрежи се поставаљају хидранти који могу служити за
гашење пожара и прање улица. Хидранти могу бити подземни или надземни (препоручују
се надземни) и постављају се на растојању до 80,0m. Минималан притисак у водоводној
мрежи не може бити мањи од 250kpa.

Водомери могу бити смештени у подруму зграде, или у посебном водомерном окну
одговарајућих димензија, односно прикључном шахту из којег се разводе прикључци за
више потрошача, према прописима Општине. Потребно је: да водомер буде приступачан
радницима комуналног предузећа ради очитавања, да водомер буде заштићен од било
каквих оштећења и да буде заштићен од замрзавања код ниских температура.

За једну парцелу се дозвољава само један прикључак који је управан на градску
водоводну цев.

Начин прикључења  корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода
прописује надлежно јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“.

5.2.3. Правила за изградњу фекалне канализације

Основ за планирање канализационе мреже је План генералне регулације Лебана и
услови Јавног комуналног предузећа „Водовод“.  Из претходно описаног постојећег стања
најсигурнија веза нове канализације је преко улице Победничке према улици Немањиној
како је предвиђено у решењу. Проширење капацитета у овим улицама није предмет овог
плана, али је услов за његову реализацију.

Систем за одвођење отпадних вода обавезно ће се развијати као одвојен (сепаратан), јер
се фекална канализација спроводи према систему за пречишћавање  отпадних вода који
није предмет овог плана, а пре испуштања у реципијент.

Трасе фекалне канализацине мреже дефинисане су на ПДГ комуналне инфраструктуре
на следећи начин: сви колектори у новим улицама предвиђају се испод осовина коловоза.

Избор материјала за канализацију врши се у пројекту. По правилу треба употребљавати
материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да се ради о
квалитетним материјалима. Погрешан је став да се води рачуна само о ниској набавној
цени. Важно је да се у оквиру једног система не употребљавају више врста материјала,
јер то отежава одржавање.

Пречници не смеју бити мањи од ø200мм., а за израду кућних прикључака усвојити
минимални пречник од ø160мм. Максимално пуњење канализације је 0,7Д, где је Д
пречник цеви.  Минималну дубину укопавања  ускладити  са укрштањима са осталим
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инсталацијама тако да фекална буде најдубља и не плића од 1,50м. од темена цеви до
горње коте терена. Дубина се мора уклопити и са постојећом канализацијом.
Препоручена највећа дубина укопавања уколико је висок ниво подземних вода не би
требало да је већа од 4,00м.

На местима промене правца, укрштањима  и правим цевима на максималној дужини од
око 160D поставити армирано бетонске ревизионе силазе са канализацијом у отвореном
систему са одговарајућим кинетама. За савлађивање висинских разлика предвидети
каскадне ревизионе силазе.

Санитарно фекалне и условно чисте технолошке воде могу се прикључити на јавну
канализациону мрежу без посебних предтретмана. Индустријске отпадне воде обавезно
треба пречистити унутар комплекса пре упуштања у фекалну канализацију.

Квалитет вода после предтретмана мора задовољавати критеријуме из Општинске
одлуке о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну
канализацију.

За једну парцелу се предвиђа само један прикључак. Прикључак извести управно на
уличну цев, на парцели предвидети ревизиони силаз са каскадом најмање висине 60см.
минимални пад прикључка је 2% према колектору и на самом прикључку обезбедити
разлику КДК у висини од најмање 30см.

Начин прикључења  корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење
канализације  прописује надлежно јавно комунално предузеће.

У условима где постоји изграђена канализација за отпадне воде, власници објеката дужни
су да објекте прикључе на канализацију.

5.2.4. Правила за изградњу кишне канализације

Основ за планирање канализационе мреже је План генералне регулације Лебана и
услови Јавног комуналног предузећа „Водовод“. Концепција решења атмосферске
канализације је да се  групишу околне улице и воде у сабирни колектор у улици
Немањиној када се изведе, а потом у реку Јабланицу, што није предмет овог плана.
Проширење капацитета у овим улицама није предмет овог плана, али је услов за његову
реализацију.

За атмосферске воде са запрљаних површина (индустрија, зауљених паркинга, разних
прања детерџентима и сл.) предвидети подземни предтретман сепараторима па тек
након тога упустити у атмосферску канализацију.

Воду из дренажа уводити у атмосферску канализацију преко обавезних таложника.

Трасе атмосферске канализацине мреже дефинисане су на ГРП комуналне
инфраструктуре на следећи начин: сви колектори у новим улицама предвиђају се испод
коловоза и то: за саобраћајнице 1-1., удаљене 2,00м од осовине коловоза, за
саобраћајнице 2-2 и 3-3., удаљене 1,50м  од осовине коловоза, а све на супротном делу
коловоза где је лоциран водовод.

Минималну дубину укопавања  ускладити  са укрштањима са осталим инсталацијама тако
да атмосферска   буде најдубља (препоручена 5,00м.) и не плића од 1,50м. од темена
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цеви до горње коте терена. Међусобно одстојање ревизионих силаза на правим цевима
не сме бити мање од 80м. На спајањима уличних колектора и у раскрсницама предвидети
АБ ревизионе силазе као и код каскадирања.

У осталим кратким улицама које су у паду на улице са цевном мрежем предвидети
површинско одводњавање и нивелисати тако да се површински одводњава према
сливницима и риголама. Најмањи пречник атмосферске канализацине мреже је ø200мм.

Избор материјала за канализацију врши се у пројекту. По правилу требаупотребљавати
материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да се ради о
квалитетним материјалима. Погрешан је став ако се води рачуна само о ниској набавној
цени. Важно је да се у оквиру једног система не употребљавају више врста материјала,
јер то отежава одржавање.

За једну парцелу се предвиђа само један прикључак. Прикључак извести управно на
уличну цев, на парцели предвидети ревизиони силаз са каскадом најмање висине 60см.
минимални пад прикључка је 2% према колектору и на самом прикључку обезбедити
разлику у висини од 30см.

Начин прикључења  корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење
прописује надлежно јавно комунално предузеће.

5.2.5. Правила грађења за телекомуникационе објекте

Планирани телекомуникациони објекти и мрежа могу се градити под следећимусловима:

•За смештај телекомуникационе опреме треба обезбедити електрични прикључак

•Подземни телекомуникациони водови приступне мреже постављају се испод јавних
површина (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе,
паркинг простор и изузетно саобраћајница) и испод грађевинских парцела уз сагласност
власника-корисника.

•Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4m надубини од 0,8
до1,0m према важећим техничким прописима за полагање ТТкаблова у ров.

•Телекомуникационе каблове постављати у свим јавним саобраћајницама утротоарском
простору само са једне стране улице и то супротне стране он енергетских каблова. Где не
постоји могућност постављања са супротне стране улице, тада треба постављати на истој
страни у свему према важечим прописима. Потребна ширина простора зависиод броја
цеви а ширина се креће од 50÷70cm.

Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима
потребно је остварити следеће минималне размаке:

•Са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m,

•Са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5m,

•Са електроенергетским каблом од 10kV код укрштања 0,5m, а код паралелног
вођења1,0m,

•Од регулационе линије 0,5m,
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•Од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0, 8m.

•При укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5m, а
угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30°, по могућству што ближе
90°, а ван насељених места најмање 45°. По правилу телекомуникациони кабл се полаже
изнад енергетских каблова;

•Уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачкена тим местима
се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи
од 0,3m;

•Укрштање телекомуникационог кабла са јавним путем изводи се механичким
подбушивањем трупа пута управно на осовину на дубини од 1,35-1,5m мерено од најниже
коте коловоза до највише коте прописане заштитне цеви у коју се кабл полаже.

•Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељуелектроенергетског
стуба, хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8m, а не мање од 0,3m уколико је
телекомуникациони вод механички заштићен. Приликом реконструкције и изградње нове
месне телефонске мреже, код паралелног вођења и укрштања телефонских каблова са
другим инфраструктурним објектима неопходно је у свему се придржавати важећих
техничких прописа ЗЈ ПТТ и других услова која регулишу ову материју.

5.2.6. Правила грађења за електроенергетске објекте

Целеокупну електроенергетску мрежу градити на основу одговарајуће пројектне
документације у складу са важећим прописима.

Трансформаторске станице градити као монтажно бетонске за рад на 10 kV напонском
нивоу.

Електроенергетску мрежу на сва три  напонска нивоа где год је могуће планирати као
подземну. Постојећу електроенергетску мрежу која је изведена надземно треба постепено
каблирати у зависности од степена изградње нових стамбених и пословних објеката на
тим просторима.

Каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза на
удаљености мин.1 m од коловоза и 0.5 m од пешачких стаза.

На периферним деловима града и насеља електроенергетска мрежа може бити
ваздушна, грађена на бетонским, челичнорешеткастим стубовима или цевним
профилисаним поцинкованим стубовима.

Светиљке за јавно осветљење поставити на одговарајуће расветне стубове или НН
мрежу у зависности од врсте јавног осветљења. Планирати светиљке  са натријумовим
сијалицама високог и ниског притиска или најбоље лед расвету.

Подземана електроенергетска мрежа мора се градити према сладећим условима:

Електроенергетске каблове полагати у уличним зеленим површинама поред
саобраћајница и пешачких стаза или уколико то нема могућности, испод пешачких стаза.

Електроенергетску мрежу полагати најмање 1 m од темеља објеката и од саобраћајница.
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При укрштању са саобраћајницама кабл мора бити поставјен у заштитну цев а угао
укрштањна мора да је већи од 90˚.

При паралелним вођењем енергетских ителекомуникационих каблова најмање растојање
мора бити 0.5 m за каблове до 10 kV односно 1 m за каблове преко 10 kV при  чему угао
укрштања мора да је већи од 90 ˚.

Паралелено полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од
0.5 m.

Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад цеви водовода или испод
цеви канализације.

При укрштању елекроенергетских каблова са гасоводом вертикално расојање мора бити
веће од 0.3 m а при приближавању и паралелном вођењу хоризонтално растојање мора
бити мин. 0.5 m.

На границама катастарских парцела и комуникационих путева поставити слободностојеће
ормаре са више НН извода како би се нови купци снабдели електричном енергијом али
наведене трасе нискомапонских каблова НН и слободностојећих ормана  биће
постављене тек након доделе парцела инвеститорима

У објектима стамбене изградње у МРО предвидети бројила са дањинским
очитавањем,ДЛМС протоколом и модеме прилагођене дистрибутивном подручију.

Нисконапонску мрежу на планском подручју треба градити као кабловску са кабловима
сличним типу PP00-ASJ или XP00-ASJ одговарајућег пресека.

Јавна расвета се мора градити поред свих саобраћајница са коришћењем савремених
светиљки, као што су натријумове светиљке високог притиска или метал халогене
светиљке одговарајуће снаге или најбоље лед светиљке.

Светиљке се уграђују на стубовима надземне мреже ниског напона а у саобраћајницама
са кабловским напајањем потрошача на челичним канделабрима одговарајуће висине и
са кабловима напајањем каблом PP00/A 4x25mm² из најближе трафостанице 10/0,4kV.

Заштита од атмосферских пражњења за објекте у подручју Плана мора бити обезбеђена
сагласно важећим прописима и стандардима за ову врсту објеката.

При томе је могуће користити класични систем заштите громобранском инсталацијом коју
чини:

- прихватни систем громобрана изведен на крову објекта са Fe/zn траком 20x3mm на
посебним држачима ;

- спусним водовима који повезују прихватни системи са KMS (контролно мерним
спојевима) такође изведена са Fe/zn траком 20x3mm на фасади објеката или у
зиду испод малтера;

- одводним водовима изведеним са Fe/zn;
- траком Fe/Zn 25x4mm која повезује КМС на објектима са уземљивачем објеката,

који се, по правилу, изводи као темељни уземљивач.
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Одводни водови изведени по фасади објеката морају бити заштићени механичком
заштитом од L профила 45x45x5 mm² до висине 1,75m од тла.

Број контролно мерних места и спусних водова на објектима, зависи од нивоа потребне
заштите, који се утврђује према стандардима SRPS-IEC 1024-1-1.

Уместо класичног громобрана могуће је користити штапне хватаљке са уређајем за рано
стартовање, који се поставља на кровове објеката или на посебне стубове, уз услов да
хватаљка надвисује највишу тачку објеката за минимум 2 метра.

Штапна хватаљка се повезује на уземљивач са два одводна вода Fe/Zn 25x4mm, у свему
према SRPS N.B4.810.

Начин заштите од атмосферских пражњења за објекте у зони плана ближе ће се
дефинисати главним пројектом, поштујући критеријум економичности.

Трасе средњенапонских и нисконапонских каблова предвиђене су на граници
катастарских парцела поред комуникационих путева како не би сметали инвеститорима
при градњи и представљали најкраће путеве до оптерећених уређаја (купаца).

Јавно осветљење комплекса било би на ивици наведених  путних праваца и напајало би
се најкраћим путем из новоизграђених ТС 1-7 (10/04kV).

Пресеци каблови за ЈО били би одабрани сходно инсталисаној снази светиљки ЈО али по
препоруци требало би бити са што мањом потрошњом и садашњим технолошким
решењима ЛЕД.

На границама катастарских парцела и комуникационих путева поставити слободностојеће
ормаре са више НН извода како би се нови купци снабдели електричном енергијом.

Код купаца чија инсталисана снага превазилази 160kW условити изградњу нове ТС
10/0,4kV са мерењем  на средњем напону.

5.3. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката
на појединачним грађевинским парцелама. Објекти ових намена градиће се према
правилима уређења и следећим општим и посебним правилима грађења:

Намена објеката и простора:

Основна намена дата је у оквиру графичког прилога 4.0 Претежна намена површина.
Компатибилне намене, као пратеће и допунске, приказане су графички на карти број 5.0
''Планирана претежна, пратећа и допунска намена површина'' и табеларно (табела 8.)
Матрица претежних намена са функцијама и садржајима). Пратеће и допунске намене
могу се градити под условом да парцела својом величином, обликом, конфигурацијом
терена и условима за прикључак на саобраћајну и комуналну инфраструктуру пружа те
могућности, уз услов обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и
намена у окружењу. Компатибилне намене дате су у посебним правилима за сваку
намену.
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Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти који могу да угрозе основну намену
са било ког аспекта. Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима,
као и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.

Типологија објеката

Типологија објекта дефинисана је у односу на положај објекта на грађевинској парцели.
Предвиђена типологија објеката: слободностојећи објекти у складу са наменом. Објекте
постављати са минималним повлачењем од 2,5 m у односу на бочну и задњу линију
парцеле и минимум 1,0м од друге бочне границе (на овом растојању могу се формирати
само отвори високог парапета).

Општа правила парцелације

Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу,
непосредно или преко приступног пута, минимална ширина приступног пута дефинише се
за сваку намену посебно.

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава
изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима.

Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација

Хоризонтална регулација дефинише се удаљеношћу грађевинске од регулационе линије,
као и удаљеношћу објеката од бочних и задње границе грађевинске парцеле, од бочних
суседних објеката и од другог објекта на парцели.
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од
површина предвиђених за друге јавне и остале намене. Грађевинска линија јесте линија
на, изнад и испод површине земље и воде, дефинише се у односу на регулациону линију
парцеле и може бити постављена на регулациону линију или на дефинисаном растојању
ка унутрашњости парцеле и и представља линију до које је могућа градња основног
габарита објектаи доградња објекта.Нове објекте постављати на грађевинској линији илу
увучено у односу на њу.
Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије саобраћајница износи
3м.Објекат се унутар грађевинске линије  поставља поставља тако да:

-не омета сигурност саобраћајног кретања и прегледност раскрсница,објекте на истој и
суседним парцелама.

-дужом страном паралелно изохипсама,

-правилно у односу на терен (без промене морфологије и природних услова тј. уз
контролисано усецање и насипање),

-правилно према странама света (инсолацији),

Балкони, терасе и отворена степеништа не смеју прећи прописану грађевинску линију.
При рушењу целог објекта или делова објекта и њиховој поновној изградњи обавезно је
поштовати планирану грађевинску линију.
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Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног
објекта на парцели.

Највећи дозвољени индекси заузетости, изграђености грађевинске парцеле и
проценат зеленених површина

Индекс заузетости парцеле представља однос бруто развијене површина под изграђеним
или планираним објектима (габарит хоризонталне пројекције) у односу на површину
парцеле и исказује се процентуално. Под површином под објектима подразумева се бруто
површина габарита објекта на парцели. Дефинише просторни оквир, на хоризонталном
плану, који може да се заузме градњом. Дефинишу се максимални дозвољени индекси
заузетости, од њих се може одступити само у односу на мање вредности (тј. мање
капацитете).

Поред индекса заузетости дефинисан је и минимални проценат зелених, слободних или
пејзажно уређених површина.

Индекс изграђености представља однос бруто развијене грађевинске површине
изграђеног или планираног објекта према површини грађевинске парцеле. Бруто
развијена грађевинска површина је збир површина свих надземних етажа објекта,
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама,
парапетима и оградама). Дефинише просторни оквир, по вертикали, у оквиру кога је
могуће моделовање будућег објекта. Дефинишу се максимални дозвољени, од њих се
може одступити само у односу на мање вредности (тј. мање капацитете);

У обрачун индекса заузетости и изграђености улазе сви објекти на парцели. Подрумска
етажа се не обрачунава у БРГП. Сутеренска етажа, чисте висине максимум 2,4м, се не
обрачунавау БРГП.

Висинска регулација

Висина етажа се одређује према намени.Градња изнад допуштене спратностије
забрањена, док је нижа спратност дозвољена. Одређена спратност је применљива за
нове грађевине и у случају надзиђивања постојећих грађевина ниже спратности.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе, искључиво за помоћни или пословни простор.

Подрум (По) је етажа чија је таваница на мах 1,0 м од меродавне коте терена1, акористи
се искључиво за помоћни простор.
Сутерен (Су) је етажа чија је таваница на одстојању већем од 1,0 м од меродавне
котетерена, чисте висине до 2,4 м, а користи се искључиво за помоћни простор.

1Меродавна кота терена је најнижа тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природногтерена пре
изградње. За веће објекте и сложене структуре, меродавна кота се утврђује за свакудилатацију. Природни
терен пре изградње подразумева дозвољену интервенцију на терену до максимум0,8 м, која се регулише
нивелацијом терена.
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Ниско приземље (нП) је етажа чија је таваница на одстојању већем од 1,0 м одмеродавне
коте терена, чисте висине изнад 2,4 м.
Приземље (П, вП) - кота пода приземља је мин.0,2м од меродавне коте терена, а мах1,2м
од највише коте терена (највиша тачка пресека вертикалне фасадне равни објектаи
природног терена пре изградње).
Кота пода приземља је минимум 0,2м а максимум 1,2м од најниже коте терена уз објекат.

Правила за постојеће објекте

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања
од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, на странама ка суседу
није дозвољено постављати отворе ниског парапета.

Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу индекса  датих овим
планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова:

-обезбедити потребан број паркинг места на парцели,

-није дозвољено формирање отвореног степеништа за савладавање спратних висина на
фасади објекта већ дограђена степеништа морају бити заштићена од спољних утицаја;

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На парцели се може лоцирати два или више објеката основне и пратеће намене у оквиру
индекса изграђености и искоришћености земљишта, поштујући сва остала правила
грађења, уколико правилима за појединачне намене није другачије прописано.

Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег
објекта.

Приступ и смештај возила

Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, уз препоруку да се
претежни капацитет реализује у оквиру објекта.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Објекти који су у режиму заштите непокретних културних добара или се налазе у зони
заштите, усклађују се условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Објекти се раде квалитетно од стандардних материјала и носе обележја своје
намене.Искључена је примена неаутентичних стилских редова и мотива у обради
фасадне пластике, стубова, ограда и других архитектонско грађевинских елемената
објеката и партера

Уређење парцеле

Парцела се уређује у свему према намени. Основно уређење обухвата нивелацију,
зелене површине, партер и одводњавање.Минимални проценат зелених површина на
парцели прописан је у оквиру посебних правила грађења за сваку намену. Површинске
воде са једне парцеле не могу се усмеравати према другој.

Правила за ограђивање грађевинске парцеле
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од
0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м.

Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката  може бити зидана
или транспарентна до максималне висине 2,20м.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може постављати на подзид чију
висину одређује надлежна општинска служба.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м
(или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40м уз сагласност суседа).

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују врши се на  начин
који је утврђен одређеним правилником.

Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедоносни услови

Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере
заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме,
парцеле и захвата, саискључењем из програма реализације свих оних који по условима
коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине, односно према
потреби се ради документација са аспекта заштите животне средине.

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних
прописа. Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта

Дефинише се минималним степеном комуналне опремљености земљишта потребан за
издавање локацијске и грађевинске дозволе. Минимални степен комуналне
опремљености земљишта потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе је:
саобраћајни приступ и паркинг простор, јавно водоснабдевање, фекална канализација,
атмосферска канализација, електрична енергија, телекомуникационе инсталације (нису
неопходне за изадавње дозволе), сакупљање и евакуација отпада.

Дозвољени радови на парцели: рушење, нова изградња, доградња, надзиђивање,
реконструкција, адаптација, санација, промена врсте делатности под условом да се по
потреби уради документација са аспекта заштите животне средине, као и да је нова
делатност у складу са планираном наменом површина и у складу са параметрима и
правилима овог плана за ову намену.

5.4. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Сва правила имају карактер обавеза. Правилима грађења за изградњу, обнову,
адаптацију и реконструкцију објеката, дефинисани су услови и елементи урбанистичке
регулације при спровођењу плана. Правила су дата посебно по наменама, претежној и
основним - компатибилним и представљају основ за директну примену плана или за даљу
разраду кроз израду урбанистичког пројекта. За правила која нису дефинисан посебним
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правилима важе општа правила грађења. Саставни део ових правила су и услови
заштите животне средине, дефинисани у претходним поглављима.

5.4.1. Правила грађења за становање

Пртежна намена:становање;

Пратеће и допунске намене и врсте објеката које се могу градити:комерцијалне
делатности, пословно – административне делатности, услужне делатности, туризам, јавне
намене, блоковско зеленило и рекреационе површине, мањи производни програми - мала
привреда, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Пратеће и допунске намене дефинисане су у поглављу ''Поступак и принципи
дефинисања намена и правила организације'' према табели ''Матрица претежних намена
са функцијама и садржајима''. Могу се градити сви објекти који су у функцији неке од
дефинисаних претежних, пратећих и допунских намена. За пратеће и допунске намене
примењују се параметри дати у правилима грађења за ту намену.
Објекти чија је изградњазабрањена:Искључују се све намене које могу да угрозе
животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.
Типологија објекта:Слободностојећи објекти. На парцели је дозвољена изградња више
објеката основне и/или пратеће намене.
Услови за формирање грађевинске парцела и величина парцеле:Минимална
површинановоформиране парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта је
400m². На парцелама већим од 600m² поред стамбеног дворишта, које садржи стамбени
објекат, летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена
економска дворишта за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак,
повртњак, башта). Обим ове делатности подразумева сопствене потребе. На парцелама
већим од 1000m² могућа је изградња малих производних погона - мала привреда за
делатности које су функционално и еколошки примерене зони породичног становања.
Хоризонтална регулација:
Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.
Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцелеминимум 2,5 м од једне бочне и
задње границе, минимум 1,0 м од друге бочне границе (на овом растојању могу се
формирати само отвори високог парапета).
За постојеће објекте на граници парцеле могућа је реконструкција, надградња и доградња
без функционалних отвора на овој фасади.
Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног
објекта на парцели.

Урбанистички параметри:

Индекс изграђености Индекс заузетости Проценат слободних, зелених  површина

Макс. 2,4 Макс. 60% Мин. 40% (са паркинг местима)
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Максимална висина објекта: П+4;
Паркирање возила:за основну и пратећу намену - на парцели корисника, или у гаражи  у
оквиру основног објекта односно помоћног објекта, према нормативу 1 паркинг место  на 1
стан. За остале намене дефинише се према чл. 36 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/2015)
Минимални степен комуналне  опремљености земљиштапотребним за издавање
локацијске и грађевинске дозволе:подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, и
капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и
канализације и решено питање –одлагање комуналног отпада).
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених
комуналних предузећа и организација.

5.4.2. Правила грађења за продукцију

Пртежна намена:продукција;

Пратеће и допунске намене и врсте објеката које се могу градити:становање.
комерцијалне делатности, пословно – административне делатности, услужне
делатности,туризам, јавне намене, блоковско зеленило и рекреационе површине, објекти
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Пратеће и допунске намене дефинисане су у поглављу ''Поступак и принципи
дефинисања намена и правила организације'' према табели ''Матрица претежних намена
са функцијама и садржајима''. Могу се градити сви објекти који су у функцији неке од
дефинисаних претежних, пратећих и допунских намена. За пратеће и допунске намене
примењују се параметри дати у правилима грађења за ту намену.
Објекти чија је изградњазабрањена: Искључују се све намене које могу да угрозе
животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа. тј. потребно је да се
реализују уз следеће услове:
-еколошку проверу за потенцијалне загађиваче (обавезно се дефинише карактер
програма и мере заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта
на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме,
парцеле и захвата.
-саобраћајне услове који не ометају функцију основне намене тј: на локацијама које имају
повољне саобраћајне везе уз искључење тешког транспорта из стамбених улица
Типологија објекта:Слободностојећи објекти. На парцели је дозвољена изградња више
објеката основне и/или пратеће намене.
Услови за формирање грађевинске парцела и величина парцеле:Минимална
површинановоформиране парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта је
400m².
Урбанистички параметри:

Индекс изграђености Индекс заузетости Проценат слободних, зелених  површина

Макс. 1,8 Макс. 60% Мин. 40% (са паркинг местима)

Максимална висина објекта: П+3;
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Паркирање возила:паркирање искључиво у оквиру парцеле без ометања јавних
површина (број паркинг места према  делатности; није дозвољено депоновање кабастих
возила за овбављање делатности на парцели или јавној површини), према чл. 36
Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС
бр. 22/2015)
Минимални степен комуналне  опремљености земљиштапотребним за издавање
локацијске и грађевинске дозволе:захтеви за комуналним опремањем не смеју
угрозити опремање основне намене зоне, минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, и капацитет паркирања, прикључење на
електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације и решено питање одлагања
комуналног отпада.
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених
комуналних предузећа и организација.

5.4.3. Правила грађења за центре

Пртежна намена:центри;

Пратеће и допунске намене и врсте објеката које се могу градити: становање.
комерцијалне делатности, пословно – административне делатности, услужне делатности,
туризам, јавне намене, туризам, блоковско зеленило и рекреационе површине, мањи
производни програми - мала привреда,објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Пратеће и допунске намене дефинисане су у поглављу ''Поступак и принципи
дефинисања намена и правила организације'' према табели ''Матрица претежних намена
са функцијама и садржајима''. Могу се градити сви објекти који су у функцији неке од
дефинисаних претежних, пратећих и допунских намена. За пратеће и допунске намене
примењују се параметри дати у правилима грађења за ту намену.
Објекти чија је изградњазабрањена: Искључују се све намене које могу да угрозе
животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.
Типологија објекта:Слободностојећи објекти. На парцели је дозвољена изградња више
објеката основне и/или пратеће намене.
Услови за формирање грађевинске парцела и величина парцеле:Минимална
површинановоформиране парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта је
400m².
Урбанистички параметри:

Индекс изграђености Индекс заузетости Проценат слободних, зелених  површина

Макс. 1,8 Макс. 60% Мин. 40% (са паркинг местима)

Максимална висина објекта: П+3;
Паркирање возила:на парцели корисника, или у гаражи  у оквиру основног објекта
односно помоћног објекта, према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/2015)
Минимални степен комуналне  опремљености земљиштапотребним за издавање
локацијске и грађевинске дозволе:подразумева обезбеђен излаз на јавни пут и
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капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и
канализације и решено питање –одлагање комуналног отпада).
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених
комуналних предузећа и организација.

5.4.4. Правила грађења за туризам

Пртежна намена:туризам;

Пратеће и допунске намене и врсте објеката које се могу градити: становање.
комерцијалне делатности, пословно – административне делатности, услужне делатности,
јавне намене, туризам, блоковско зеленило и рекреационе површине, мањи производни
програми - мала привреда, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Пратеће и допунске намене дефинисане су у поглављу ''Поступак и принципи
дефинисања намена и правила организације'' према табели ''Матрица претежних намена
са функцијама и садржајима''. Могу се градити сви објекти који су у функцији неке од
дефинисаних претежних, пратећих и допунских намена. За пратеће и допунске намене
примењују се параметри дати у правилима грађења за ту намену.
Објекти чија је изградњазабрањена: Искључују се све намене које могу да угрозе
животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.
Типологија објекта:Слободностојећи објекти. На парцели је дозвољена изградња више
објеката основне и/или пратеће намене.
Услови за формирање грађевинске парцела и величина парцеле:Минимална
површинановоформиране парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта је
400m².
Урбанистички параметри:

Индекс изграђености Индекс заузетости Проценат слободних, зелених  површина

Макс. 3,0 Макс. 60% Мин. 40% (са паркинг местима)

Максимална висина објекта: П+5;
Паркирање возила:на парцели корисника, или у гаражи  у оквиру основног објекта
односно помоћног објекта, према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/2015)
Минимални степен комуналне  опремљености земљиштапотребним за издавање
локацијске и грађевинске дозволе:подразумева обезбеђен излаз на јавни пут и
капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и
канализације и решено питање –одлагање комуналног отпада).
Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених
комуналних предузећа и организација.

6. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
6.1. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
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Овај план представља основ за издавање и израду информације о локацији,
локацијскихуслове, урбанистичких пројеката,урбанистичко-архитектонског
конкурса,пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске
парцеле и пројекта исправке граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 54/13-одлука УС и
98/13 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), тј. за непосредно спровођење плана.
Заиздавање или израду горе наведених дозвола и радњи надлежан је општински орган
ускладу са одредбама плана.
Планом је дефинисано грађевинско земљиште, као и подела на површине јавне намене и
површине за остале намене. План садржи правила уређења и правила грађења
минималан степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, услове и мере
заштите животне средине,чиме је омогућено директно спровођење плана. Сва будућа
изградња реализоваће се директним спровођењем овог плана у складу са
правилима уређења и грађења дефинисаним овим планом.
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења
овог плана и на основу регулационог плана, израђује се пројекат
парцелације/препарцелације за све парцеле које се из било ког разлога формирају
спајањем или деобом катастарских парцела. Пројектима парцелације и препарцелације
могуће је за потребе планираних површина јавне намене, формирање нових парцела и
решавање имовинских права.
План се може детаљније разрађивати кроз израду урбанистичко-техничког документа,
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања и разраде
локације.
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена
техничких (прелазних) решења уз прибављање одговарајућих услова и сагласности
надлежних институција и предузећа, пре издавања локацијске дозволе.
Посебни услови
Засве интервенције (изградња, реконструкција, доградња, промена намене...) обавезна је
разрада кроз Урбанистички пројекат и одговарајућа документација са аспекта заштите
животне средине (потребна процена о потреби израде).

6.2. ОСНОВНЕ ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Спровођење плана у себи садржи два нивоа његовог спровођења и то:

 I ниво је ниво методско-логистичког спровођења плана који обухватаформирање
правних инструмената и планских корака (заснованих на важећојпланској
регулативи), и регулисање правно-имовинских односа;

 II ниво је ниво оперативно-пословно-управног поступка спровођења планау чему су
укључени сви заинтересовани актери, надлежне службе и оперативнисистеми за
спровођење плана.

Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност реализације плана као и
фазност у реализацији где би се обим изградње сваке од етапа – идејним и главним
пројектима дефинисала.
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Приоритет приликом реализације плана је решење правно-имовинског статуса земљишта
и изградња саобраћајне мреже (површина за јавне намене). Фазе везане за реализацију
планираних површина јавне намене се могу одређивати и реализовати у складу са
потребама потенцијалних инвеститора и корисника планираних површина.
I фаза развоја - потребно је решити правно-имовински статус земљишта, за потребе
утврђивања површина јавне намене и инфраструктурно (комунално) опремити и уредити
грађевинско земљиште. Остала предложена решења се могу реализовати према потреби
и налажењу финансијских средстава.
II фаза развоја – представља активирање планиране саобраћајне мреже и повезивање
мрежом саобраћајница окружења
III фаза развоја - представља развој и формирање објеката и садржаја планираних
основних намена и компатибилних намена.
IV фаза развоја – представља допуњавање и заокруживање структуре предвиђених
блокова, пратећим и допунским наменама, озелењавање и пејзажно уређење подручја и
активирање незаузетих делова земљишта.

6.3. УЧЕСНИЦИ – АКТЕРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Најважније актере за имлементацију овог плана можемо поделити у неколикоосновних
група:
 Општинска управа и јавна предузећа (Јавно предузеће за одржавање улица и

путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта, ЈКП ,Одељење за
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске,стамбене и инспекцијеске
послове; Остала општинска одељења и Јавна предузећа.

Општинска управа требало би да има доминантну улогу у процесу спровођења плана и да
представља основну спону између јавног и приватног сектора. Важно је да у процесу
спровођења плана буду укључена сва одељења локалне самоуправе и Јавна предузећа.
Расподелом обавеза и надлежности креира се квалитетно спровођење планског
документа. Средства са којима општина располаже пре свега треба да буду усмерена ка
решавању имовинско-правних односа, инфраструктурном и саобраћајном опремању, како
би се подстакао процес развоја различитих облика инвестиција, изградње и
запошљавања становништва и тиме створили предуслови њиховог привредног односно
економског просперитета и задовољавајућег квалитета живота.
 Предузетници и приватни домаћи и инострани инвеститори
Предузетнике треба укључити у све фазе израде планских аката, како би се у што већој
мери приближили ставови општинске управе и предузетничке иницијативе. Са друге
стране у овој групи треба тражити партнера за евентуална улагања  јер локалитет може
ући у одређене аранжмане са предузетницима и на тај начин постати активнији учесник у
деловању тржишта. Такође, посебним законским одредбама треба створити прецизне
услове финансирања и улагања у различите економске програме и пројекте којима би се
заштитиле потребе и интереси јавног сектора и приватни капитал.
 Грађани
Домен иницијативе грађана као познавалаца и корисника потенцијала простора  веома је
битан и у оквиру њега могуће је препознати и даље активирати или развити одређене
делатности, службе, објекте и сл.
 Међународне организације
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Искуства из других земаља често могу бити од помоћи како би се предупредили
евентуални пропусти који могу да настану у процесу доношења планова или њихове
имплементације. Са друге стране међународна заједница, преко својих организација,
може да нађе интерес и у кредитирању инфраструктуре и саобраћајне мреже. На тај
начин непосредно се утиче на повећање стандарда и приближавање наше земље
Европској унији. У процесу имплементације, значајна је и помоћ одређених организација у
процесу координирања и остваривања планова и њихових смерница.
 Инвестициони фондови
Приватни предузетници, имовинске компаније попут "трустова" (баве се улагањима у
развој, урбаном реконструкцијом), страни инвеститори, акционарска и деоничарска
друштва, ортачка удружења (конзорцијум чији се чланови удружују око заједничког
интереса).

 Приватни предузетници - директни улагачи, ради обрта капитала и остваривања
директног профита.

 Страни инвеститори - директан обрт капитала и остваривање профита.

 Акционарска и деоничарска друштва - располажу својим капиталом који улажу у
профитабилне послове.

 Ортачка удружења - конзорцијум чији се чланови удружују око заједничког интереса -
остварење профита, продаја, рентирање и слично.


