
    ОПШТИНСКА УПРАВА 
                                                      ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

                                                                                                                

ППЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
В Л А С О Т И Н Ц АВ Л А С О Т И Н Ц А

- НАЦР- НАЦРТ ПЛАНА -Т ПЛАНА -

април, 2014. година
                                                                 

                                                                 « А Р Х И П Л А Н » Д.О.О.
                                                                  за планирање, пројектовање и консалтинг
                                                                         34 300 Аранђеловац, Кнеза Михаила бр.66

                                                                                                                                                                   Тел: 034/70-30-10, 70-30-11,
                                                          Sertifikat izdat 27.03.2013.g.                                                                   Тел./факс: 034/70-30-10,
                                                          Trenutno valjanost proverite                                                        Жиро рачун: 205 – 134175 – 16 
                                                          putem QR koda.                                          Е-mail: office@arhiplan.org

                                                                                 web: www.arhiplan.org

http://www.arhiplan.org/
mailto:office@arhiplan.org


ПРЕДМЕТ:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ВЛАСОТИНЦА

- НАЦРТ ПЛАНА - 

НАРУЧИЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ, Трг Ослобођења бр.12

ОБРАЂИВАЧ
 ПЛАНА:

“АРХИПЛАН” Д.О.О.
за планирање, пројектовање и консалтинг
Аранђеловац, Кнеза Михаила бр.66

ОДГОВОРНИ 
УРБАНИСТА:

ДРАГАНА БИГА, дипл.инж.арх.

РАДНИ ТИМ:

   
     ДРАГАНА БИГА, дипл.инж.арх.
      МАЈА СТОШИЋ, дипл.инж.арх.
      ЈЕЛЕНА МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж.арх.
      АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВИЋ, грађ.инж.
      ДАНИЈЕЛА МИШКОВИЋ, дипл.инж.грађ.
      ГОРДАНА ЛОМИЋ, дипл.економиста
      АЛЕКСАНДАР ГАВРИЛОВИЋ, дипл.инж.грађ.
      МИЛОРАД ДОБРИЧИЋ, дипл.инж.електро.
      ДУШАН ДОБРИЧИЋ, дипл.инж.ел. птт смера 

     
      ECOlogica URBO - Заштита животне средине 

ДИРЕКТОР: ДРАГАНА БИГА, дипл.инж.арх.



С А Д Р Ж А Ј

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈАОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• Решење Агенције за привредне регистре 
• Лиценца одговорног урбанисте

ТЕКСТУАЛНИ ДЕОТЕКСТУАЛНИ ДЕО      

П О Л А З Н Е   О С Н О В Е 
1. УВОДНИ ДЕО....................................................................................................................... 1

1.1. Правни и плански основ............................................................................................... 1

1.2. Повод и циљ израде Плана.......................................................................................... 1

1.3. Обухват Плана и грађевинског подручја..................................................................... 2

1.3.1. Опис границе обухвата Плана.......................................................................... 3

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја............................................................... 5

1.4. Извод из усвојеног концепта плана у виду закључка................................................. 8

П Л А Н С К И   Д Е О
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА......................................................................................................... 11

2.1. Концепција уређења и изградње................................................................................. 11

2.2. Карактеристичне урбанистичке целине...................................................................... 12

2.3. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина............................................ 13

2.4. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене...................................... 14

2.4.1. Грађевинско земљиште јавних намена........................................................... 14

2.4.2. Грађевинско земљиште осталих намена........................................................ 22

2.4.3. Биланс површина грађевинског земљишта.................................................... 25

2.5. Трасе, коридори и регулација саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре. 27

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура......................................................................... 27

2.5.2. Водоснабдевање.............................................................................................. 31

2.5.3. Одвођење отпадних и кишних вода............................................................... 33

2.5.4. Регулација водотокова.................................................................................... 34

2.5.5. Електроенергетика.......................................................................................... 35

2.5.6. Телекомуникације и поштански саобраћај..................................................... 39

2.5.7. Гасификација.................................................................................................... 42

2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите......................................................... 43

2.6.1. Заштита животне средине.............................................................................. 43

2.6.1.1. Мере за спречавање негативних и увећање позитивних утицаја 
на животну средину........................................................................... 43

2.6.1.2. Еколошка валоризација простора.................................................... 57



2.6.2. Заштита културних добара............................................................................. 61

2.6.3. Мере заштите од елементарних непогода.................................................... 64

2.6.4. Мере заштите од ратних разарања................................................................ 64

2.6.5. Мере енергетске ефикасности изградње...................................................... 65

2.6.6. Мере и стандарди приступачности................................................................ 66

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.......................................................................................................... 66

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена............................... 66

3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена................... 66

3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе................................................. 67

3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру....................................... 70

3.1.4. Правила грађења за комуналну инфрастуктуру............................................ 74

3.1.4.1. Правила грађења за водопривредну инфраструктуру................... 75

3.1.4.2. Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру.............. 78

3.1.4.3. Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру............ 79

3.1.4.4. Правила грађења за гасификацију.................................................. 80

3.1.5. Заштитни појасеви линијских инфраструктурних система........................... 83

3.2. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена............................ 84

3.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена............... 84

3.2.2. Општа правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена..... 85

3.2.3. Посебна правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена.. 92

3.2.4. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта....................... 99

3.3. Правила грађења на пољопривредном земљишту.................................................. 99

3.4. Правила грађења на водном земљишту................................................................... 99

3.5. Правила грађења на шумском земљишту................................................................ 99

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА.......................................................................... 99

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.......................................................................................................... 100

5.1. Садржај графичког дела............................................................................................. 101

5.2. Садржај документације.............................................................................................. 101

5.3. Остало......................................................................................................................... 101

ГРАФИЧКИ ДЕОГРАФИЧКИ ДЕО    

1. Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и 
грађевинског подручја................................................................................................ 1:5.000

2 Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са 
претежном постојећом наменом у грађевинском подручју..................................... 1:5.000

3. Планирана функционална организација простора са претежном планираном 
наменом површина у грађевинском подручју.......................................................... 1:2.500

4. Подела на урбанистичке целине............................................................................... 1:5.000

5. Функционална организација саобраћајне инфраструктуре.................................... 1:5.000

6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне 
намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама...................................................................................................................... 1:2.500



7. Еколошка валоризација............................................................................................. 1:5.000

8. Генерално решење за водопривредну инфраструктуру и гасификацију............... 1:2.500

9 Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру.......................................................................................................... 1:2.500

10. Спровођење плана.................................................................................................... 1:5.000



О П Ш Т А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј АО П Ш Т А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

• Решење Агенције за привредне регистре
• Лиценца одговорног урбанисте



            Т Е К С Т У А Л Н И   Д Е ОТ Е К С Т У А Л Н И   Д Е О      



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

На основу члана 35. став 7. 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,  54/2013-одлука УС и 98/2013 – одлука УС),  члана 32. став 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  број 129/2007), члана .......... 
Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број .....) и Одлуке о 
изради Плана генералне регулације Власотинца („Службени гласник  града Лесковца“, 
број 18/2009),  на предлог Општинског већа општине Власотинце, Скупштина општине 
Власотинце, на седници одржаној дана..............2014. године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА

План генералне регулације Власотинца (у даљем тексту: План) се састоји од: 
СВЕСКЕ 1. – правила уређења, правила грађења и графички део
СВЕСКЕ 2. – документација

П О Л А З Н Е   О С Н О В Е

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. Правни и плански основ 

Правни основ за израду и доношење је:
• Закон 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, 54/2013-одлука УС и 98/2013 – одлука УС);

• Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских  докумената 
(„Службени гласник РС“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011);

• Одлука  о  изради  Плана  генералне  регулације  Власотинца,  број  06-64/09 од 
17.12.2009.године („Службени гласник града Лесковца“, број  18/2009).

Истовремено са израдом овог Плана, урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја 
плана  генералне  регулације  Власотинца  на  животну  средину,  на  основу  Закона  о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 
и 88/2010).

Плански основ за израду и доношење је:
• Просторни план општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца”, број 

31/2011).

Плански документи ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, су:
• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020.године („Службени гласник 

РС“, број 88/2010);
• Регионални план Јужног Поморавља (“Службени гласник РС”, број 83/2010);
• Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике 

Македоније („Службени гласник РС“, број 77/2002),  на основу Одлуке о изради 
измена  и  допуна  просторног  плана  инфраструктурног  коридора  Ниш-граница 
Републике Македоније (“Службени гласник РС”, број 102/2010, верификована је 
фаза нацрта плана и обављен јавни увид. 

1.2. Повод и циљ израде Плана 

Доношењем Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

81/2009-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,  50/2013-
одлука УС, 54/2013-одлука УС и 98/2013 – одлука УС), прописана је обавеза израде 
планова генералне регулације за седиште једнице локалне самоуправе које има мање 
од  30.000  становника.  На  основу  ове  обавезе,  донета  је  Одлука  о  изради  Плана 
генералне  регулације  Власотинца  (број  06-64/09)  на  седници  Скупштине  општине 
Власотинце,  која  је  одржана 17.12.2009.године  и  објављена у  „Службеном гласнику 
града Лесковца“, број  18/2009. 

Основни циљеви израде Плана су:
• дефинисати и  ангажовати све просторне могућности  градског  насеља 

Власотинце за дугорочни уравнотежени, одрживи економски и социјални развој;
• одредити оптимално  грађевинско  подручје насеља,  уз  рационалније  и 

интензивније коришћење грађевинског земљишта;
• дефинисати концепт развоја у простору, као надградњу постојеће урбанистичке 

матрице, као и јасне границе грађевинског подручја, у оквиру кога се формирају 
различите  намене  на  грађевинским  земљишту  јавних  и  осталих  намена,  у 
складу  са  нормама  за  оптимално  коришћење  земљишта  у  планирању 
организације простора;

• омогућити формирање пословања у зонама становања, увођењем делатности 
које  не  ометају  основну  функцију  становања  и  не  утичу  на  стање  животне 
средине;

• дефинисати  капацитете  објеката  за  јавно  коришћење,  који  мора  да  прате 
потребе  сталног,  повременог  и  становништва  из  гравитационог  подручја; 
омогућити реконструкцију постојећих и определити простор за изградњу нових 
објеката, у складу са статусом насеља у мрежи центара; 

• планирати саобраћајну матрицу у захвату плана као реконструкцију и надградњу 
постојеће мреже градских улица и обезбедити њено укључивање у саобраћајни 
систем државних путева;

• планирати  опремање  целог  подручја  плана  свом  потребном  комуналном 
инфраструктуром,  у  складу  са  развојем  насеља  и  програмима  надлежних 
институција,  формирати  дистрибутивне  системе  и  обезбедити  њихово 
прикључење  на  системе  крупне  инфраструктуре,  уз  могућност  континуалне 
реализације; 

• планирати мере заштите и даљег унапређивања животне средине, природних 
вредности и вредне градитељске баштине.

План се доноси за период до 2025.године.

1.3. Обухват Плана и грађевинског подручја 

Границе Плана  и  грађевинског  подручја дефинисане су и  координатама преломних 
тачака, означених на графичком прилогу број 1.-  „Катастарски и топографски план, са 
границама планског обухвата и грађевинског подручја“. 

Границе Плана  и  грађевинског  подручја су утврђене по  границама  постојећих 
катастарских парцела (када оне у целини припадају подручју Плана) и као линија преко 
постојеће  катастарске  парцеле  (када  она  у  целини  не  припада  подручју  Плана,  по 
правилу спајања постојећих међних тачака).
У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог 
у графичким прилозима, као предмет овог Плана, важи граница утврђена у графичком 
прилогу број 1. -  „Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и 
грађевинског подручја”.
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Учешће површина КО у обухвату Плана                                                                         Табела бр.1. 

Редни 
број Катастарска општина

Површина ПГР-е 
Власотинца

(ha)
1 КО Власотинце варош 357,01 (цела КО)

2 КО Власотинце ван варош  562,59 (део КО)

3 КО Бољаре 32,27 (део КО)

4 КО Брезовица 28,59  (део КО)

5 КО Јастребац 8,54  (део КО)

Укупно (од 1 до 5) – обухват плана 989,00

1.3.1. Опис границе обухвата Плана

Граница обухвата Плана полази од полази од тачке тромеђе КО Власотинце варош, КО 
Власотинце ван варош и КО Шишава. Од ове тачке граница обухвата плана се креће ка 
југозападу,  пратећи границу између КО Власотинце варош и КО Шишава, а затим и 
границом између КО Шишава и КО Власотинце ван варош.  Граница плана прелази 
преко к.п.бр.7292 КО Власотинце ван варош по принципу са постојеће међне таке на 
постојећу међну тачку до тачке тромеђе к.п.бр. 2264, 2195 и 7292 КО Власотинце ван 
варош.  Од  те  тачке  наставља  на  југ  пратећи  границе  парцела  обухватајући  их: 
к.п.бр.2195, 2196, 2197, 2198, 2263 и 2322 КО Власотинце ван варош. Граница прелази 
преко пута - к.п.бр.2284 КО Власотинце ван варош по принципу са постојеће међне 
тачке на постојећу међну тачку све до тачке тромеђе к.п.бр.  2284,  2320 и 2285 КО 
Власотинце ван варош. Од те тромеђе граница скреће на запад по границама парцела 
обухватајући их: к.п.бр.2320 и 2319 КО Власотинце ван варош. Граница плана долази 
до тромеђе к.п.бр. 2319, 2318 и 7293 КО Власотинце ван варош и од те тачке наставља 
на југ прелазећи преко к.п.бр. 7293 и 7295 КО Власотинце ван варош, по принципу са 
постојеће међне тачке на постојећу међну тачку, обухватајући њихове источне делове, 
све  до  тачке  тромеђе  к.п.бр.  7295,  3722  и  3723  КО Власотинце  ван  варош.  Од те 
тромеђе, граница плана скреће ка западу пратећи границе парцела обухватајући их: 
к.п.бр.3722,  3705,  3703,  3652,  3653,  3655   3641  и  3640  КО Власотинце  ван варош. 
Прелази преко к.п.бр.7300 КО Власотинце ван варош, пут за Белу Воду, по принципу са 
постојеће међне тачке на постојећу међну тачку до тачке тромеђе к.п.бр. 7300, 3635 и 
3636 КО Власотинце ван варош. Граница плана даље наставља по границама парцела 
обухватајући их: к.п.бр.3636, 3627, 3626, 3625, 3614, 3610, 3609, 3607 и 3608, све у  КО 
Власотинце ван варош. Граница даље наставља на југ, прелазећи преко к.п.бр.7301 КО 
Власотинце ван варош (пут Батуловце-Власотинце), по принципу са постојеће међне 
таке  на постојећу  међну тачку  све  до  тачке  тромеђе  к.п.бр.  7301,  3542  и  3463  КО 
Власотинце  ван  варош.  Од  те  тромеђе  граница  наставља  по  границама  парцела 
обухватајући их: к.п.бр.3542, 3481, 3483, 3487, 3489, 3450, 3449, 3448 и 3446, све у  КО 
Власотинце ван варош.  Даље,  граница плана наставља на запад,  прелазећи преко 
парцеле потока Орашачка долина, по принципу са постојеће међне тачке на постојећу 
међну  тачку  и  наставља по  границама  парцела  обухватајући  их:  к.п.бр.3033,  3054, 
3048, 3047, 3046, 3045, 3044, 3043, 3066, 3067, 3062 и 3061, све КО Власотинце ван 
варош.  Потом граница плана прелази преко к.п.бр.  7297 КО Власотинце ван варош 
(парцела државног пута Лесковац-Власотинце), по принципу са постојеће међне тачке 
на постојећу међну тачку обухватајући њен источни део, све до тачке тромеђе к.п.бр. 
7297, 3208 и 3214  КО Власотинце ван варош. Од те тромеђе граница плана наставља 
на  југ  пратећи  границе  парцела  обухватајући  их:  к.п.бр.3214,  3213,  3212,  3226, 
3227,3228, 3229, 3230, 3231, 3232 и 3233, све у КО Власотинце ван варош. Од западне 
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границе парцеле број 3233 КО Власотинце ван варош, граница плана наставља на југ 
по граници катастарске општине између КО Власотинце ван варош и КО Орашје, све до 
тачке  тромеђе  к.п.бр.  6463,  6476  и  границе  катастарских  општина.  Од  те  тромеђе 
граница наставља на исток по границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 6463,  6475, 
6477, 6478, 6483, 6494, 6497, 6500, 6501, 6502, 6509, 6511 и 6512, све КО Власотинце 
ван варош. Од тромеђе к.п.бр. 6511, 6512 и 6528 КО Власотинце ван варош, граница 
прелази преко к.п.бр. 6528 КО Власотинце ван варош обухватајући њен североистични 
део, до тачке тромеђе к.п.бр. 6548, 6547 и 6528 КО Власотинце ван варош. Граница од 
те тромеђе наставља на југ по границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 6549, 6550, 
6554 и 6553 КО Власотинце ван варош. Од тачке тромеђе к.п.бр. 6553, 6559 и 6355 КО 
Власотинце ван варош, граница, по принципу са постојеће међне тачке на постојећу 
међну тачку, прелази преко к.п.бр. 6355 КО Власотинце ван варош обухватајући њен 
источни део и долази до северозападне границе парцеле број 6354 КО Власотинце 
обухватајући је. Од тачке тромеђе к.п.бр. 6355, 6354 и 6607 КО Власотинце ван варош, 
граница наставља на југ  по границама парцела обухватајући их:  к.п.бр.  6354,  6607, 
6611, 6614, 6613, 6618, 6619, 6633, 6635, 6637, 6638, 6640, 6641, 6694 и 6683 све  КО 
Власотинце ван варош. Граница плана, од тачке тромеђе к.п.бр. 6682, 6683 и пута, по 
принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну тачку прелази преко парцеле 
пута, наставља јужном границом к.п.бр.6744 КО Власотинце ван варош обухватајући је, 
прелази преко к.п.бр.6739 КО Власотинце ван варош по принципу са постојеће међне 
тачке на постојећу међну тачку обухватајући њен већи северни део, и поново наставља 
по  границама  парцела  к.п.бр.6743,  6738,  6789  и  6788  КО  Власотинце  ван  варош, 
обухватајући  их.  Од тромеђе  к.п.бр.  6788,  6787  и  6801  КО Власотинце  ван  варош, 
граница прелази преко к.п.бр. 6801 обухватајући њен источни део, до тачке тромеђе 
к.п.бр. 6801, 6795 и 6797 КО Власотинце ван варош. Граница од те тромеђе наставља 
на  југ  по  границама  парцела  обухватајући  их:  к.п.бр.  6795  и  6796,  прелази  преко 
парцеле број 7318,  по принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну тачку 
обухватајући њен северни део и наставља даље по границама парцела обухватајући 
их: к.п.бр.6955, 6954, 6983, 6984, 6978, 6977 и 6976, све у КО Власотинце ван варош, 
прелази преко парцеле број 7319, по принципу са постојеће међне тачке на постојећу 
међну тачку обухватајући њен североисточни део, наставља по граници пареле број 
7028 коју обухвата, прелази преко парцеле број 7038 по принципу са постојеће међне 
тачке на постојећу међну тачку обухватајући њен источни део. Од тачке тромеђе к.п.бр. 
7318,  7230  и  7034  КО  Власотинце  ван  варош,  граница  наставља  на  југоисток  по 
границама  парцела  обухватајући  их:  к.п.бр.  7034,  7072,  7065  и  7066,  све  у  КО 
Власотинце ван варош, прелази преко к.п.бр. 7320, по принципу са постојеће међне 
тачке на постојећу међну тачку, и наставља даље по границама парцела обухватајући 
их: к.п.бр.6976, 5978, 5979, 5980, 5982, 5984, 5985 и 5986 КО Власотинце ван варош. 
Граница од тачке тромеђе к.п.бр. 5986, 5987 и 7321, прелази преко парцеле број 7321 
по принципу са постојеће  међне тачке  на постојећу  међну тачку  до  тачке  тромеђе 
к.п.бр.  7321,  5905 и 5912,  обухватајући њен северни део,  све у КО Власотинце ван 
варош. Од те тромеђе граница наставља по границама парцела к.п.бр.5905, 5904/1, 
5906, 5907 и 5908 КО Власотинце ван варош, обухватајући их. Од јужне границе к.п.бр. 
5908  КО  Власотинце  ван  варош  граница  плана  наставља  на  исток  по  граници 
катастарских општина између КО Власотинце ван варош и КО Јастребац. Од пресека 
к.п.бр.  5525,  5523  КО  Власотинце  ван  варош,  91,88  и  173  КО  Јастребац,  граница 
прелази  у  КО  Јастребац.  Граница  од  те  тачке  наставља   по  границама  парцела 
обухватајући их: к.п.бр.173, 172, 171, 169, 181, 200, 199, 229, 228, 227, 226, 207 и 208 
КО  Јастребац.  Од  тачке  тромеђе  к.п.бр.  208,  209  и  4530/1  КО  Јастребац,  граница 
прелази преко к.п.бр. 4530/1 по принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну 
тачку  и  долази  до  тачке  тромеђе  к.п.бр.  4530/1  КО  Јастребац,  2441  и  2457  КО 
Брезовица и наставља да прати границу парцеле број 2441 КО Брезовица обухватајући 
је. Од тачке тромеђе к.п.бр. 2441, 2457 и 4273 КО Јастребац, прелази преко парцеле 
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број 4273, до тачке тромеђе к.п.бр. 2442/1, 2456 и 4273 КО Јастребац, обухватајући њен 
северни  део.  Од  те  тачке  граница  наставља  на  исток  по  границама  парцела 
обухватајући их: к.п.бр. 2442/1, 2452, 2451, 2391, 2390, 2386, 2385, 2397, 2378, 2376, 
2375, 2357, 2358, 2363 и 2365, све у КО Брезовица, прелазећи при том преко к.п.бр. 
2392/2 и 4277 КО Брезовица по принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну 
тачку.  Од  тачке  четворомеђе  к.п.бр.  2368,  2365  и  287  КО  брезовица  и  3990/3  КО 
Бољаре,  граница  прати  границу  катастарских  општина  измеђи  КО  Брезовица  и  КО 
Бољаре све до тачке тромеђе к.п.бр. 4263 КО Брезовица, 3644 и 3990/3 КО Бољаре. Од 
те тромеђе граница прелази у КО Бољаре, прелазећи преко к.п.бр. 3990/3 КО Бољаре 
до тромеђе к.п.бр. 3497, 3534 и 3990/3 КО Бољаре. Граница наставља на север по 
границама парцела обухватајући их:  к.п.бр.  3497,  3498,  3499,  3501,  3502 и 3503 КО 
Бољаре.  Од тачке тромеђе к.п.бр.  3503,  3504 и  4007 КО Бољаре,  граница прелази 
преко к.п.бр. 4007 КО Бољаре до тачке тромеђе к.п.бр. 3287, 3288 и 4007 КО Бољаре. 
Граница од те тромеђе наставља по границама парцела број 3288 и 3292 КО Бољаре, 
обухватајући их, прелазећи при том преко 3290  по принципу са постојеће међне тачке 
на постојећу међну тачку. Наставља даље на запад по границама парцела обухватајући 
их:  к.п.бр. 3293, 3282, 3281/2, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275/1, 3274/1, 3274/2,  3271, 
3270, 3268, 3267, 3193, 3371, 3190 и 3373, све у КО Бољаре. Од тромеђе к.п.бр. 3373 и 
3188 КО Бољаре и 3345 КО Власотинце ван варош граница прати границу катастарских 
општина између КО Бољаре и КО Власотинце ван варош,  до тачке тромеђе к.п.бр. 
3182,  3178 КО Бољаре и 5343 КО Власотинце ван варош. Од ове тромеђе граница 
прелази  у  КО  Власотинце  ван  варош.  Граница  наставља  по  границама  парцела 
обухватајући их: к.п.бр. 5343, 5337, 5331, 5328, 5323, 5329, 5316, 5315, 5314, све у КО 
Власотинце  ван  варош,  прелазећи  при  том  преко  к.п.бр.  5340,  5348  и  5332  КО 
Власотинце ван варош по принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну тачку, 
обухватајући  њихове  југоисточне  делове.  Наставља  даље  по  границама  парцела 
обухватајући их: к.п.бр. 4765, 4795, 4796, 4806, 4805, 4804, 4803/1, 4847, 4848, 4971, 
4972, 4967, 4966, 4965, 4964, 4910, 4909, 4899, 4897, 4898, 4900, 4671, 4670/1, 4670/2, 
4669, 4607, 4592, 4591, 1855, 1856, 1863, 1884, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 и 1908, све 
у КО Власотинце ван варош, прелазећи при том преко к.п.бр. 4764, 4853, 4981, парцеле 
пута, 4915, 4747, 1787/3, 7289, 7279, све у КО Власотинце ван варош.  Од к.п.бр. 1908 
КО Власотинце ван варош граница плана прати регулацију новопланираних улица све 
до тачке тромеђе к.п.бр.  1516,  1512 и 7286 КО Власотинце ван варош. Од те тачке 
граница  наставља по границама парцела обухватајући  их:  к.п.бр.  1516,  1517,  1518, 
1519,  1522,  1523, 1508,  1506,  1503, 1278,  1279,  1280, 1282,  1284,  1442, 1437,  1436, 
1435, 1434, 1433 и 1432, све у КО Власотинце ван варош, прелазећи при том преко 
к.п.бр.  7284  КО  Власотинце  ван  варош,  по  принципу  са  постојеће  међне  тачке  на 
постојећу  међну  тачку.  Граница  долази  до  тачке  тромеђе  к.п.бр.  1432,  1428/2  КО 
Власотинце ван варош и к.п.бр. 4524 КО Власотинце варош. Од те тачке граница прати 
границу катастарских  општина између КО Власотинце ван варош и КО Власотинце 
варош и долази до тромеђе од које је опис и почео.

1.3.2. Опис границе грађевинског подручја 

Граница грађевинског  подручја полази од тачке тромеђе КО Власотинце варош,  КО 
Власотинце ван варош и КО Шишава, код тачке четворомеђе к.п.бр. 2051 и 2052 КО 
Шишава, к.п.бр. 1382 КО Власотинце ван варош и к.п.бр. 4411 КО Власотинце варош. 
Од ове тачке граница грађевинског подручја се креће ка југозападу, пратећи границу 
између КО Власотинце варош и КО Шишава,  све до тачке тромеђе КО Власотинце 
варош, КО Шишава и КО Власотинце ван варош код тачке тромеђе к.п.бр. 4978 КО 
Власотинце варош, к.п.бр. 3324 КО Шишава и к.п.бр. 2089 КО Власотинце ван варош. 
Од ове тромеђе граница грађевинског  подручја  наставља на југ  по граници између 
катастарских општина КО Власотинце варош и КО Власотинце ван варош до тачке 
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тромеђе к.п.бр. 5058/1 КО Власотинце варош и к.п.бр. 2093 и 2097 КО Власотинце ван 
варош. Граница,  од ове тачке прелази у КО Власотинце ван варош, и наставља по 
границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 2097, 2170, 2171, 2167, 2166, 2165 и 2164 
КО Власотинце ван варош. Од тачке пресека регулационе линије новопланиране улице 
и  границе  парцела  између к.п.бр.  2164  и  2221  КО Власотинце  ван варош,  граница 
грађевинског подручја прати регулациону линију новопланиране улице на југ, прелазећи 
при том преко  к.п.бр.  7293 КО Власотинце ван варош.  Граница  долази  до западне 
границе к.п.бр. 4326 КО Власотинце ван варош, обухвата је и наставља по границама 
парцела обухватајући их: к.п.бр. 4334, 4335, 4336 и 4345 КО Власотинце ван варош. Од 
тачке четворомеђе к.п.бр. 4345, 4325, 4300 и 7295 КО Власотинце ван варош, граница 
наставља на запад и прати регулациону линију новопланиране улице, све до детаљне 
тачке на граници парцела између к.п.бр. 4301 и 4282 КО Власотинце ван варош. Од те 
тачке , граница прелази преко новопланиране улице, реке Власине и к.п.бр. 4261 КО 
Власотинце  ван  варош  обухватајући  њихове  југоисточне  делове,  по  принципу  са 
постојеће  међне  тачке  на  постојећу  међну  тачку  и  долази  до  међне  тачке  на 
североисточној  граници парцеле број  4238  КО Власотинце  ван варош.  Од те  тачке 
граница наставља на северозапад по границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 4238, 
4260, 4258, 4257, 3791, 3792 и 3794, све у КО Власотинце ван варош. Од тачке тромеђе 
к.п.бр.  3794,  3793 и  7299 КО Власотинце ван варош,  граница прати новопланирану 
регулациону  линије  улице,  све  до  тачке  тромеђе  к.п.бр.  5973,  3798  и  3808  КО 
Власотинце  ван  варош.  Од  те  тачке  граница  наставља  по  границама  парцела 
обухватајући их:  к.п.бр.  3798,  3799,  3800,  3801,  3802,  3880,  3881,  3882,  3883,  3884, 
3885, 3886, 3887, 3870, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867/2, 3867/1, 3859, 3866, 3865, 3864, 
3863,  3862/1,  3862/2,  3847,  3846,  3845  и  3844,  све  у  КО  Власотинце  ван  варош, 
прелазећи при том преко к.п.бр.  7300 КО Власотинце ван варош,  обухватајући њен 
јужни део.  Граница од тачке тромеђе к.п.бр.  3844,  3843 и 7801 КО Власотинце ван 
варош прелази преко к.п.бр. 7801 КО Власотинце ван варош и наставља даље на југ 
пратећи регулациону линију новопланиране улице, све до тачке тромеђе к.п.бр. 3442, 
3438 и 3439 КО Власотинце ван варош. Од те тачке граница наставља по границама 
парцела обухватајући их: к.п.бр. 3439, 3426, 3427/1, 3427/2 и 3429 КО Власотинце ван 
варош, прелазећи при том преко к.п.бр. 3436 КО Власотинце ван варош, по принципу 
са  постојеће  међне  тачке  на  постојећу  међну  тачку,  обухватајући  њен  јужни  део, 
прелази преко новопланиране улице, обухвата простор планиране кружне раскрснице и 
спушта се на југ по регулацији новопланиране улице, обухватајући је, прелази преко 
парцеле  потока  –  к.п.бр.  7296  КО  Власотинце  ван  варош  и  наставља  на  југ  по 
границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 3246 и 3245 КО Власотинце ван варош. Код 
тромеђе к.п.бр. 3245, 3253 и ташке бр.18, граница грађевинског подручја се поклапа са 
границом катастарских општина КО Власотинце ван варош и КО Орашје, прати је до 
јужне међне тачке к.п.бр. 6463 КО Власотинце ван варош. Обухвата к.п.бр. 6463 КО 
Власотинце ван варош и наставља на исток по границама парцела обухватајући их: 
к.п.бр. 6477, 6479, 6473, 6448, 6440, 6433, 6418, 6417, 6400, 4027, 4029, 4030, 4036 и 
4037, све у КО Власотинце ван варош, прелазећи при том преко  к.п.бр. 6528, 6434, 
6431, 6397, 6399, 7308, 4025 и 7316, све у КО Власотинце ван варош, обухватајући 
њихове северне делове.  Од тачке тромеђе к.п.бр.  4037 и  4076 КО Власотинце ван 
варош  и  878  КО  Власотинце  варош  граница  наставља  по  границама  парцела 
обухватајући их: к.п.бр. 878, 895/4 КО Власотинце варош, 4073/1 КО Власотинце ван 
варош и долази до јужне међне тачке где се спајају к.п.бр. 895/4 и 895/3 КО Власотинце 
варош,  прелазећи при том преко к.п.бр.  4049/2 и  4049/1 КО Власотинце ван варош 
обухватајући њихове западне делове.  Граница наставља даље по граници парцеле 
к.п.бр. 895/3 КО Власотинце варош – обухватајуће је и к.п.бр. 7318 КО Власотинце ван 
варош – обухватајући њен северни део. Граница долази до тачке тромеђе к.п.бр. 6228, 
6709 и 7318 КО Власотинце ван варош, прелази преко к.п.бр. 7318 и даље наставља по 
границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 6220, 6221, 6215, 6214, 6213, 6212, 6211, 
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6210 и 6209 КО Власотинце ван варош. Наставља даље по граници парцеле број 6206 
не  обухватајући  је,  прелази  преко  к.п.бр.  6200  обухватајући  њен  северни  део,  по 
принципу са постојеће међне  тачке  на постојећу  међну тачку и  даље наставља по 
границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 6199, 6192, 6193, 6196, 6197, 6154, 6156, 
6157, 7051, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6033, 6035, 6037, 6038, 5889, 5886, 5873, све 
у КО Власотинце ван варош, прелазећи при том преко к.п.бр. 6167, 6160, 6161, 6162, 
6166, 7319, 7052, 7320, 6049, 6048, 7321, 5888, 5887, 5874, 5853, све у КО Власотинце 
ван варош,  обухватајући  њихове делове,  по  принципу са  постојеће међне  тачке на 
постојећу међну тачку. Од тачке тромеђе к.п.бр. 3909/1 КО Власотинце варош, 5873 и 
7315 КО Власотинце ван варош, граница се поклапа са границом катастарских општина 
КО Власотинце ван варош и КО Власотинце варош до тачке где се секу к.п.бр. 3900 КО 
Власотинце варош и 7315 КО Власотинце ван варош,  прелази преко к.п.бр.  7315 и 
наставља  даље  пратећи  регулациону  линију  новопланиране  бициклистичке  стазе, 
обухвата к.п.бр. 5791, 5696, 5698, 5690, 5702, 5703, 5719, 5720, 5724, 5722/2, 5141/2, 
5144 и 5149/2, све у КО Власотинце ван варош, прелазећи при том преко к.п.бр. 5703, 
5704,  5706,  5712,  5722/1,  7314 и 5622,  све у КО Власотице ван варош, обухватајћи 
њихове делове по принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну тачку. Код 
тромеђе к.п.бр. 5149/2, 5621, 5619 КО Власотинце ван варош и 2787 КО Власотинце 
варош,  граница  се  поклапа  са  границом катастарских  општина  КО Власотинце  ван 
варош  и  КО  Власотинце  варош,  обухватајући  к.п.бр.  2787  КО  Власотинце  варош. 
Граница прелази у КО Власотинце варош код четворомеђе к.п.бр. 2787, 2784, 2782 КО 
Власотинце варош и 5619 КО Власотинце ван варош и даље наставља по границама 
парцела  обухватајући  их:  к.п.бр.  2784,  2783,  2773/1,  2777,  2774  и  2752,  све  у  КО 
Власотинце  варош.  Наставља  да  прати  регулациону  линију  новопланиране  улице 
прелазећи при том преко к.п.бр. 2751/1 и 2751/2 КО Власотинце варош, по принципу са 
постојеће међне тачке на постојећу међну тачку, обухватајући њихове северне делове. 
Код к.п.бр.  2751/2  КО Власотинце варош и к.п.бр.  5165 КО Власотинце ван варош, 
граница прелази у КО Власотинце ван варош, по принципу са постојеће међне тачке на 
постојећу међну тачку, и наставља на исток пратећи регулациону линију новопланиарне 
улице до западне границе парцеле број 5522 КО Власотинце ван варош. Од западне 
границе парцеле број 5522 КО Власотинце ван варош, по принципу са постојеће међне 
тачке на постјећу међну тачку,  граница наставља на исток,  прелазећи преко к.п.бр. 
5522, 5521, 5468, 5448, 5447 и 5446/2 КО Власотинце ван варош а обухвата целу к.п.бр. 
5469 КО Власотинце ван варош. Даље наставља по границама парцела обухватајући 
их: к.п.бр. 5445, 5444, 5443, 5442, 5440, 5453, 5454, 5455, 5456 и 5435, прелази преко 
к.п.бр.  5434 по принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну тачку,  прати 
границу катастарских општина КО Власотинце ван варош и КО Брезовица. Код пресека 
граница  катастарских  општина  КО  Власотинце  ван  варош  и  КО  Брезовица  и 
регулационе  линије  новопланиране  улице  (који  ће  бити  дефинисан  координатама) 
граница  грађевинског  подручја  прелази  у  КО  Брезовица  и  наставља  да  прати 
регулациону линију  до  југозападне  границе  парцеле  број  287  КО Брезовица.  Прати 
границу те парцеле не обухватајући је и долази до границе катастарских општина КО 
Брезовица и КО Бољаре. Прати границу катастарских општина на север, све до тачке 
тромеђе к.п.бр. 250 и 249 КО Брезовица и 3990/3 КО Бољаре. Граница даље наставља 
по границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 3462, 3464, 3478, 3487/2, 3487/1 и 3486 
КО Бољаре, прелазећи при том преко к.п.бр. 3470 и 4700 КО Бољаре, по принципу са 
постојеће међне тачке на постојећу међну тачку до источне границе парцеле 3294 КО 
Бољаре. Граница наставља на југозапад по границама парцела које не обухвата: к.п.бр. 
3294 и 3296 КО Бољаре.  Од тачке тромеђе к.п.бр.  3296,  3298 и  4007 КО Бољаре, 
граница наставља на запад по границама парцела обухватајући их: к.п.бр. 3298, 3297, 
3305/1,  3306,  3281/1,  3281/2,  3274/4,  3274/2,  3268,  3267/1  и  3267/2  КО  Бољаре, 
прелазећи при том преко  к.п.бр. 3279, 3278/1, 3277/1, 3276/1, 3275/1, 3272/1, 3271/1, 
3270/1,  3325,  3324,  3322 и  3318 КО Бољаре обухватајући њихове јужне делове,  по 
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принципу  са  постојеће  међне  тачке  на  постојећу  међну  тачку,  спушта  се  на  југ  по 
регулационој  линији  новопланиране  улице  и  прати  је  до  пресека  са  границом 
катастарских  општина  КО  Бољаре  и  КО  Власотинце  ван  варош  (који  ће  бити 
дефинисан  координатама).  Код  тог  пресека  граница  прелази  у  КО  Власотинце  ван 
варош  и  наставља  да  прати  јужну  регулациону  линију  новопланиране  улице.  По 
принципу са постојеће међне тачке на постојећу међну тачку граница се спушта на југ 
обухватајући целе к.п.бр. 5276, 5275 и 5274 КО Власотинце ван варош, и делове к.п.бр. 
4765,  4766,  4783  и  4782  КО  Власотинце  ван  варош.  Граница  долази  до  западне 
регулационе линије заштитног зеленила, прати је на север и долази до јужне границе 
регулационе линије новопланиране улице, прати је на запад и долази до пресека те 
регулационе линије и границе катастарске општине КО Власотинце ван варош и КО 
Власотинце варош, наставља да прати регулациону линију кроз КО Власотинце варош 
и долази до границе катастарске општине КО Власотинце ван варош и КО Власотинце 
варош.  Код  пресека  регулационе  линије  и  границе  катастарских  општина,  граница 
грађевинског  подручја  прелази  у  КО  Власотинце  ван  варош,  наставља  да  прати 
регулациону линију и поново улази у КО Власотинце варош, прати је и даље на север и 
поново улази у КО Власотинце ван варош, и даље прати регулациону линију све до 
јужне границе к.п.бр. 4925 КО Власотинце ван варош, обухвата је и наставља да прати 
регулациону линију  обухватајући  подручје  планиране  кружне  раскрснице  код  к.п.бр. 
4747 КО Власотинце ван варош. Поново на кратно улази у КО Власотинце варош код 
тачке бр. 20 која дефинише границу катастарске општине, и даље наставља кроз КО 
Власотинце  ван  варош  пратећи  регулациону  линију  новопланиране  улице  све  до 
источне  границе  к.п.бр.  1909  КО Власотинце  ван  варош,  прати  је  на  север  све  до 
регулационе линије новопланиране улице. Наставља да прати регулациону линију све 
до тачке тромеђе к.п.бр. 1512, 1516 и 7286 КО Власотинце ван варош. Од те тромеђе, 
по  принципу  са  постојеће  међне  таке  на  постојећу  међну  тачку  граница  обухвата 
парцеле: целу к.п.бр. 1512, делове к.п.бр. 1509, 1508, 1506 и 1502 КО Власотинце ван 
варош, прелази преко к.п.бр. 7284 КО Власотинце ван варош и долази до тачке број 5 
која  дефинише  границу  катастарске  општине.  Од  те  тачке  граница  грађевинског 
подручја прати границу катастарске општине КО Власотинце варош и КО Власотинце 
ван варош и долази до тромеђе од које је опис и почео.

1.4. Извод из усвојеног концепта у виду закључка 

За  потребе  израде  фазе  концепта  Плана,  обављена  је  сарадња  и  прикупљени  су 
подаци и услови надлежних институција и извршено је анкетирање јавних служби и 
привредних субјеката. 

Концепт  плана,  као  први  корак,  у  припреми  нацрта  плана  генералне  регулације, 
разматран је и верификован на седници Комисије за планове СО Власотинце, која је 
одржана 29.03.2013.године. 

Положај, место и функција насеља у окружењу 

Градско  насеље  Власотинце се  налази  у  југоисточном делу  Србије  у  долини  реке 
Власина, удаљено око 5 km од аутопута Е-75, са којим је повезано државним путем IБ 
реда број 39. (М-9). Овај путни правац чини једну од значајнијих саобраћајних веза овог 
дела  Србије  са  суседном Бугарском.  Такође,  са  саобраћајног  аспекта,  у  окружењу, 
значајан  је  и  државни  пут  IIA  реда  број  231.  (Р-122)  Свође-Црна  Трава-Власина 
Округлица-Босилеград-државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци). Као 
општински  центар,  део је  ФУП-а  Лесковац,  од којег  је  удаљено око 10  km. Овакав 
положај у односу на центре у ближем и ширем окружењу омогућава низ компаративних 
предности за привредни, културни и социјални развој насеља. Близина паневропског 
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коридора X даје шансу Власотинцу за укључивање у транснационалне пројекте.
 
Основни правци досадашњег просторног развоја 

Градско насеље Власотинце се развило, прво у правцу запад – исток, дуж коридора 
државног пута и реке Власине,  а потом на југ  на брдовитом терену и на север,  на 
десној  обали реке  Власине,  формирајући  се  у  компактној  форми насеља,  са  јасно 
диференцираном  производном,  радном  зоном  на  улазном  правцу  из  Лесковца  и 
аутопута. 

Градско насеље Власотинце је у доброј мери сачувало свој градитељски фонд, који се 
стварао почев од краја 18. века, када се Власотинце развило у варошко насеље, у 19. и 
почетком 20. века када су се стекли услови за архитектонско-урбани преображај, као и 
у  периоду  између  два  светска  рата,  када  је  била  присутна  изразита  градитељска 
активност.

Просторни развој се одвијао у складу са планском документацијом – ГУП-ом  из 1996. 
године, Генералним планом Власотинце 2020. из 2006.године (којим је потврђен један 
део  планских  решења  из  претходног  ГУП-а,  али  је,  истовремено,  извршена 
рационализација  коришћења простора  и  саобраћајне  мреже,  као  и  усклађивање са 
започетим тенденцијама трансформације простора) и плановима нижег реда рађеним 
на основу овог плана. На десној обали реке Власине, у новијем делу насеља, где је 
заступљена  претежно  породична  стамбена  изградња,  формирани  су  релативно 
правилни  блокови,  с  тим  што  је  евидентно  да  није,  до  краја,  завршен  процес 
“просецања” нових градских улица. 

Развој насеља није пратила одговарајућа комунална опремљеност, тако да је већи број 
градских улица без адекватног застора, нерешено је питање одвођења отпадних вода 
са пречишћавањем, а постоје и озбиљни проблеми у области водоснабдевања. 

Приказ стања демографског развоја 

Демографска кретања на планском подручју, током последњих деценија, карактерише: 
смањење  укупног  броја  становника,  пад  наталитета,  пораст  морталитета, 
концентрација становништва у урбаним срединама и пражњење руралних подручја и 
изразито  демографско  старење  становништва.  Демографски  показатељи  старосне 
структуре становништва упозоравају да је дошло до старосног дебаланса, константног 
раста учешћа старије популације у укупној,  што се одразило на виталност локалног 
становништва,  предузетничку  активност  и  величину  активног  и  радно-способног 
контигента.

Према попису становништва, домаћинстава и станова у 2011.години (први резултати), 
званични подаци за територију општине Власотинце су следећи:

• укупно пописана лица.........................................30.397
• укупан број становника.......................................29.669
• лица у иностранству..............................................651 
• укупан број домаћинстава...................................9.133
• укупан број станова.............................................12.127

За градско насеље Власотинце, према попису становништва, домаћинстава и станова 
у 2011. години (први резултати), подаци су следећи:

• укупно пописана лица.........................................16.099
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• укупан број становника.......................................15.830
• лица у иностранству..............................................248
• укупан број домаћинстава...................................4.705
• укупан број станова.............................................5.395

Подручје  општине  Власотинце  спада  у  емиграциона  и  депопулациона  подручја. 
Позитиван демографски тренд трајао је до 1971.године, после чега долази до смањења 
укупног  становништва  и  погоршања  свих  виталних  демографских  карактеристика. 
Поред  градског  насеља,  пораст  броја  становника  имало  је  још  5  насеља општине 
(Батуловце,  Бољаре, Прилепац, Стајковце и Шишава). Имајући у виду чињеницу да 
демографско  пражњење  одликује  одлив  млађег,  радно  способног  становништва, 
поједина  рурална  насеља  би  у  дугорочном  периоду  могла  да  остану  без  сталних 
становника (Јаворје, Козило и Тегошница). У периоду 1991-2002.г., запажа се смањење 
броја  становника  на  нивоу  општине  за  717  становника  или  2,1%.  Истовремено,  у 
градском подручју бележи се раст броја становника за 1759 или 12,2%. На смањење 
броја становника утицао је и пад привредних активности, који је имао за последицу 
миграцију ка већим градским центрима у окружењу и шире. Општина Власотинце је 
емиграционо подручје, посебно њен рурални део, док општински центар има позитиван 
салдо миграције.

Индекс  промене  стопе  природног  прираштаја  показује  да  природни  прираштај 
континуирано опада и износи –7,2‰. Негативан природни прираштај ће у будућности 
представљати ограничење за демографски, економски и социјални развој.

Демографске  прилике  говоре  у  правцу  опадања  удела  младих  и  последично 
сразмерног раста удела старих у укупном становништву, што се негативно одражава на 
обим  радно  активног  становништва  и  на  очекиване  економске  перформансе 
целокупног подручја у наредном периоду. 

На  основу  индикатора  демографске  старости,  становништво  општине  Власотинце 
сврстава се у  6 стадијум – дубока демографска старост,  док становништво самог 
градског центра задовољава критеријуме 5 стадијума – демографска старост.

Приказ стања економског развоја 

Привредна  структура  општине  показује  да  је  доминатна  делатност  пољопривреда 
(45,1%),  затим грађевина  (18,7%),  следи трговина  (14,2%),  прерађивачка индустрија 
(12,1%).

Пољопривреда,  пре свега производња раног поврћа,  традиционално виноградарство, 
воћарство и сточарство са пратећом агроиндустријом  (млекара,  кланице и пекаре у 
приватном власништву) представља актуелну економску снагу општине.

У  равничарском  делу  општине  од  највећег  значаја  је  повртарство,  пре  свега 
производња раног поврћа, док су у побрђу и брдско планинском пределу, заступљени 
виногради, воћњаци и ливаде.

Агроиндустрија  (млекаре,  кланице  и  пекаре),  трговина  и  транспорт  су  потпуно 
приватизовани  и  представљају  виталне  делатности  општинске  привреде.  Велика 
предузећа  (Милош Диманић,  Подруми,  Трикотажа,  Беско...)  која су у прошлости била 
носилац  привредног  развоја  са  великим  бројем  запослених  и  предимензионисаним 
капацитетима нису могла да поднесу тренутне услове привређивања па су престала са 
радом, у стечају су или су приватизована. Тешка ситуација настала је губитком великог 
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броја радних места и недовољним отварањем нових у малим и средњим предузећима.

Ситуација  је  делимично  поправљена  у  последњих  неколико  година,  пошто  су  на 
територији  општине  остварене  директне  стране  инвестиције,  што  је  допринело 
отварању више од 500 радних места (Manifatura europea – производња предмета од 
текстила,  Elrad Srbija –  производња електроделова за мале кућне апарате,  Gruner – 
производња  електро  делова  за  ауто  индустрију,  Grupo  Fiorentino  – производња 
предмета од текстила).

У  складу  са  општим  трендом  раста  приватне  својине,  као  резултат  спровођења 
процеса приватизације, али и подстицања развоја сектора малих и средњих предузећа 
и ширења предузетничких активности,  општину Власотинце карактерише доминација 
приватног сектора у локалној привредној структури.

О  значају  приватног  сектора  за  економски  развој  општине  Власотинце  сведоче  и 
подаци о сталном порасту удела НД који се формира у приватној својини (око 82,7%).

Оријентационо предвиђено грађевинско подручје 

Оријентационо грађевинско земљиште, према концепту плана, заузима око 596,00 ha. 
Норма потрошње грађевинског земљишта износи око 550 m²/становнику, што се може 
оценити као оптимално,  имајући у виду досадашњи развој,  карактер насеља, као и 
значајно планиране површине за развој производно-пословних делатности.

П Л А Н С К И   Д Е О

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

2.1. Концепција уређења и изградње 

По функционалном рангу, градско насеље Власотинце је у категорији локалних урбаних 
центара у фунционалном урбаном подручју  са центром у Лесковцу, коме припадају и 
општине Лебане и Бојник. 

Према демографској пројекцији, предвиђено је,  до краја 2025. године, на територији 
општине Власотинце  око 32.000 становника,  а у самом градском центру  око 18.000 
становника, односно око 6.000 домаћинстава са просечно 3 члана по домаћинству. 

Под његовим директним утицајем развијала би се и насеља у његовој непосредној и 
ближој  околини  (Бољаре,  Јастребац,  Брезовица,  Дадинце  и  Градиште).  Власотинцу 
директно гравитирају и Стајковце, Орашје и Свође, као центри заједнице насеља, са 
насељима  из  свог  гравитационог  подручја,  као  и  локални  центри  Доња  Лопушња, 
Шишава  и  Крушевица,  док  му  везом  преко  Шишаве,  односно,  Свођа,  посредно 
гравитира локални центар Горњи Присјан.

За све становнике општине,  општински центар остаје центар активности везаних за 
управу,  администрацију,  средње образовање,  културу,  спорт и  рекреацију,  социјалну 
заштиту, трговину и услуге. 

Јачање улоге општинског центра односи се превасходно на унапређење постојеће и 
даљи  развој  планиране  јавно-социјалне,  привредне,  саобраћајне  и  комуналне 
инфраструктуре, сходно демографским и социоекономским прогнозама, посебностима 
подручја и принципима одрживог развоја.
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Акценат  се  ставља  на  јачање  његове  улоге  и  веза  у  регионалном  окружењу 
(субрегионални центар у оквиру функционалног урбаног подручја Лесковца), кроз већи 
степен  сарадње  са  општинама  и  градом  Лесковцем  на  нивоу  јачања  привредних, 
културних,  образовних,  спортско-рекреативних  и  других  веза  и  развој  специфичних 
привредних  функција,  које  би  допринеле  подизању  конкурентности  ширег  подручја 
општине.  Ова улога би се учврстила ефикаснијим активирањем потенцијала који се 
односе  на  близину  коридора  X и  значајног саобраћајног правца, који  пресецa 
територију  општине (ДП  -  IБ реда бр.39.),  када би Власотинце могло да постане и 
значајан транзитно услужни центар.

2.2. Карактеристичне урбанистичке целине

У односу на морфолошке карактеристике,  положај  у  односу на насеље и претежне 
намене, планско подручје је подељено на седам просторних целина.

Подела на урбанистичке целине                                                                                   Табела бр. 2.

Ред.
бр.

Целине и зоне Површина
(ha)

Део захвата
(%)

I Власотинце - центар 53,47 8,64
II Крива Лука 66,57 10,76
III Росуља 126,27 20,42
IV Власотинце југ - Каменица 63,52 10,27
V Власотинце запад - Слатина 135,47 21,90
VI Невит 114,33 18,48
VII Манастириште - Нерезине 58,87 9,53

Укупно – грађ.подручје 618,50 100

I – Просторна целина “Власотинце - центар”, површине око 53,47 ha

Ова целина обухвата језгро градског  насеља и у  њој  су сконцентрисани најважнији 
објекти јавних намена-објекти државне и локалне управе, образовања, културе, као и 
бројне комерцијалне и услужне делатности. 

Стамбена  структура  ове  целине  је  предвиђена  за  постепену реконструкцију  и  нову 
изградњу, са ревитализацијом и реконструкцијом објеката градитељског наслеђа, која 
ће се одвијати у компактним и отвореним блоковима, у складу са већ формираном 
урбаном матрицом. У оквиру стамбене намене, могуће је градити објекте, спратности 
од П+2 до П+5, уз усклађивање висинске регулације на појединим деловима уличног 
фронта.  Дуж  Душанове  и  Немањине  улице,  предвиђа  се  унапређење  постојећих  и 
развој нових централних садржаја, из области трговине, комерцијалних делатности и 
услуга.

II – Просторна целина “Крива Лука”, површине око 66,57 ha

Ова целина се налази западно у односу на градски центар и граничи се са производно-
пословном зоном “Запад”. Предвиђено је заокруживање постојеће стамбене зоне, са 
попуном неизграђених парцела, уз увођење пратећих и допунских намена на парцели, 
комплементарних основној намени простора. 
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III - Просторна целина “Росуља”, површине око 126,27 ha

Ова целина  обухвата  северни  и  североисточни  део  насеља,  на  десној  обали  реке 
Власине.  У оквиру ове целине, налази се, претежно плански регулисана, породична 
стамбена изградња, а по рубовима целине је земљиште намењено за изградњу нових 
стамбених објеката. У оквиру ове целине налазе се и објекти јавне намене-спортски 
центар и дечја установа. У оквиру породичног становања могу да се граде допунске и 
пратеће намене, које не угрожавају основну намену и животну средину (комерцијалне и 
услужне  делатности,  занатске  делатности,  јавне  службе  и  слично).  У  оквиру  ове 
целине,  предвиђено  је  формирање  локалног  центра  “Ногаја”,  у  циљу  бољег 
сервисирања потреба локалног становништва. 

IV - Просторна целина “Власотинце југ - Каменица”, површине око 63,52 ha 

Ова  целина  се  надовезује  на  просторну  целину  “Крива  Лука”  и  заузима  простор  у 
јужном делу градског насеља. Предвиђено је заокруживање постојеће стамбене зоне, 
са попуном неизграђених парцела.  Кроз ову целину пролази део јужног,  планираног 
обилазног полупрстена-саобраћајнице, која треба да омогући пролазак кроз насеље, 
избегавајући најужи центар града. 

V – Просторна целина “Власотинце запад - Слатина”, површине око 135,47 ha 

У  овој  целини  се  налази  радна  зона  “Запад”  која  обухвата  постојеће  пословно-
производне  капацитете,  као  и  земљиште намењено за  изградњу нових  капацитета. 
Предвиђено је инфраструктурно и комунално опремање, ради стварања повољнијих 
услова за бржи развој сектора малих и средњих предузећа. 

VI – Просторна целина “Невит”, површине око 114,33 ha 

Просторна целина обухвата крајњи, северни део простора у граници обухвата плана, 
односно  земљиште  уз  коридор  планиране  градске  обилазнице.  Намењена  је  за 
претежно стамбених породичних објеката (са пратећим и допунским комплементарним 
делатностима).

VII – Просторна целина “Манастириште - Нерезине”, површине око 58,87 ha 

Просторна целина обухвата крајњи, источни део простора у граници обухвата плана, 
односно излазни правац ка Пироту. Предвиђена је за породичну стамбену изградњу, а у 
оквиру ове целине предвиђено је формирање мањег, локалног центра “Манастириште-
Нерезине”. 

2.3. Основна намена у обухвату Плана и биланс површина

Грађевинско  земљиште  заузима  око  631,94  ha  (од  чега  је  618,50  ha  грађевинско 
земљиште  у  грађевинском  подручју  а  13,44  ha  грађевинско  земљиште  изван 
грађевинског  подручја). У  складу  са  режимом  коришћења  земљишта,  грађевинско 
земљиште  је  подељено  на  земљиште  за  јавне  и  остале  намене.  Грађевинско 
земљиште јавних намена заузима око 190,13 ha или 30,74% грађевинског подручја, а 
грађевинско  земљиште  осталих  намена  заузима  око  428,37  ha  или 69,26% 
грађевинског подручја. 
Водно  земљиште  изван  грађевинског  подручја заузима  8,64  ha или 0,87%  од 
територије у обухвату Плана. Водном земљишту припада река Власина са притокама, 
а већи део водног земљишта је обрачунат у оквиру грађевинског подручја (око 35,55 
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ha), тако да укупно водно земљиште, у граници обухвата Плана, заузима 44,19 ha.

Шумско земљиште заузима 182,74 ha или 18,48% од територије у обухвату Плана. 

Пољопривредно земљиште заузима 165,68 ha или 16,75% од територије у обухвату 
Плана.
 
Планирана основна намена површина                                                                             Табела бр. 3 
Редни 
број Основна намена Површина (ha) Проценат учешћа 

(%)
1 Грађевинско земљиште 631,94 63,90

1.1. планирано грађ. подручје 618,50 62,54

1.2. грађ. земљ. изван грађ. подручја 13,44 1,36

2 Шумско земљиште 182,74 18,48
3 Водно земљиште 8,64 0,87

3.1. река 5,44 0,55

3.2. поток 3,20 0,32

4 Пољопривредно земљиште 165,68 16,75
Укупно (од 1 до 4) 989,00 100

2.4. Подела грађевинског земљишта на јавне и остале намене

2.4.1. Грађевинско земљиште јавних намена

Грађевинско  земљиште  јавних  намена  обухвата  површине одређене планским 
документом за уређење или изградњу објеката јавне намене  или јавних површина за 
које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом.

Претшколско васпитање и образовање

Претшколско васпитање и образовање је организовано у оквиру Претшколске установе 
“Милка  Диманић”  РЈ  “Дечја  радост”  (која  је  лоцирана  у  централном  делу  градског 
насеља) и РЈ “Колибри” (која се налази у североисточном делу насеља).  Укупан број 
корисника Претшколске установе “Милка Диманић” је око 700, од чега је 382 у РЈ “Дечја 
радост” и 318 у РЈ “Колибри”.

Основни принципи при планирању објекта претшколског образовања и васпитања су: 
да  омогућавају  лак  приступ  корисницима,  да  се  налазе  изван  зона  са  јаким 
интензитетом саобраћаја и да радијус опслуживања буде од 800-1000 m.

Нормативи за реконструкцију постојећих и планирање нових објеката су:
• капацитет: око 270 деце; 
• БРГП: 6 до 8 m² по детету;
• комплекс: 10 до 15 m² по детету;
• спратност: до П+1;
• паркинг место: 1 ПМ/100m² БРГП.

За очекивани број деце од око 1188, до краја планског периода, потребне су минимално 

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             14



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

2 дечје установе (за обухват око 50% популације овог узраста), а перспективно и три, 
за  обухват  око  70%  популације  овог  узраста.  Могуће  је  градити  и  додатне  дечје 
установе, у оквиру површина намењених становању, с тим да се обезбеди независан 
приступ и око 5 m²/кориснику за боравак и игру деце на отвореном, као и одговарајући 
ниво инфраструктурне опремљености. 

У  планском  периоду,  предвиђена  је  реконструкција  и  доградња  постојећих  дечјих 
установа, а резервисана је локација за изградњу нове дечје установе, у северном делу 
насеља, у оквиру просторне целине III - “Росуља”.

Основно образовање 

На подручју  градског  насеља,  основно  образовање  је  организовано  у  две  матичне 
Основне  школе  “Синиша Јанић”  (коју  пођаха око  852  ученика  у  33 одељења)  и  “8. 
октобар (коју похађа око 1.000 ученика у 39 одељења). 

Осим ученика из градског насеља Власотинце, ОШ “Синиша Јанић” похађају и ученици 
из гравитационе зоне (Брезовица, Дадинце, Јастребац, Ладовица и Орашје), док ОШ “8. 
октобар” углавном похађају ученици из стамбеног дела Власотинца на десној обали 
реке Власине. 

Нормативи  за  реконструкцију  постојећих  и  изградњу  нових  објеката  основног 
образовања су:

• оптимални капацитет: 24 одељења (око 720 деце);
• радијус опслуживања: 1000-1500 m;
• БРГП: 6 до 8 m² по ученику;
• комплекс: 20 до 25 m² по ученику (у једној смени);
• спратност: до П+1;
• паркинг место: за 10% запослених. 

У планском периоду, предвиђена је реконструкција и доградња постојећих објеката, са 
увођењем  недостајућих  садржаја  (фискултурне  сале,  кабинети  за  аудиовизуелне 
методе,  лабораторијске  часове,  интернет учионице)  и  перспективно изградња  новог 
објекта основног образовања у северном делу насеља, у оквиру просторне целине III - 
“Росуља”. 

Очекивани број корисника је око 2.186 у градском насељу, а укупно са гравитационом 
зоном око 2.380. 

Средње образовање

На подручју градског насеља,  средње образовање је органовано у Гимназији “Стеван 
Јаковљевић” и Техничкој школи “1. октобар”. Укупан број ученика је око 846, од чега 385 
ученика похађа Гимназију  “Стеван Јаковљевић”  а  око  461 ученика похађа Техничку 
школу “1. октобар”.

Средњим школама гравитирају и ученици из Лесковца, Бојника, Лебана и Медвеђе. 

Под претпоставком да се врста и број школа (утврђених Уредбом о мрежи средњих 
школа  у  Републици)  неће  мењати  до  краја  планског  периода,  планира  се  само 
проширење постојећих комплекса (Гимназија „Стеван Јаковљевић“ и Техничка школа 
„1. октобар“). Демографском анализом процењено је да ће, до краја планског периода, 
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бити око 1002 деце узраста 15-19 година на територији општине Власотинце.

Нормативи за реконструкцију постојећих објеката средњег образовања су:
• БРГП: 10 до 12 m² по ученику у смени;
• комплекс:15 до 20 m² по ученику у смени;
• спратност: до П+2;
• паркинг место: 1 ПМ/100m² БРГП.

У  планском  периоду,  у  комплексима,  могу  се  вршити  адаптација,  реконструкција  и 
доградња постојећих капацитета у складу са расположивим просторним капацитетима, 
као  и  осавремењавање  у  циљу квалитетнијег  извођења  наставе,  уколико  се  укаже 
потреба исказана од надлежних институција за образовање.  

Здравствена заштита

Примарна здравствена заштита се обавља у Дому здравља Власотинце, у објекту који 
је  наменски  грађен  1980.  године.  Дом здравља Власотинце има и  огранак  у  Црној 
Трави, тако да су корисници услуга са територија општина Власотинце и Црна Трава. 
Укупан број запослених је 217 (187 – Дом здравља Власотинце и 30 – огранак у Црној 
Трави), од чега је 60 лекара. Просечан број корисника дневно је око 852 пацијента. 

Постојећи  Дом  здравља,  по  свом  капацитету  и  функционалној  структури  одговара 
стандардима здравствене заштите за градско насеље Власотинце и гравитациону зону, 
односно  целокупно  подручје  општине.  Комплекс  Дома  здравља  ће  се  у  планском 
периоду проширити за потребе боље организације унутар комплекса, а планирана је 
изградња паркинг простора унутар комплекса. 

Ради  подизања  квалититета  примарне  здравствене  заштите  и  обезбеђења  веће 
доступности и равномернијег приступа корисницима, пожељно је изградити минимално 
две  нове  здравствене  станице,  у  оквиру  просторних  целина  III-”Росуља”  и 
V-”Власотинце запад-Слатина”.  Просторни капацитети здравствених станица се могу 
обезбедити у оквиру других садржаја (стамбена зона, зона рада), под условом да имају 
независан приступ и да буду смештени у приземљу објекта. 

Нормативи за изградњу су:
• БРГП: 0,003-0,09m²/кориснику;
• комплекс: 0,05-0,12m²/кориснику;
• спратност: до П+2;
• паркинг место: за 20% запослених.

Социјална заштита 

Просторна  дистрибуција  објекта  социјалне  заштите  може  се  реализовати  на  свим 
просторима  на  којима  је  њихова  функција  компатибилна  претежним  планираним 
наменама (становање, јавне службе).

Локалне аспекте социјалне политике треба поставити у контекст реформских циљева 
дефинисаних у стратешким документима на националном нивоу, којима су предвиђене 
системске  промене  са  уважавањем  стандарда  европског  модела  развоја  услуга  и 
служби. 

На подручју градског насеља, потребна је развијенија мрежа услуга социјалне заштите 
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у односу на постојеће стање, са квалитетнијим услугама.  Приоритети у побољшању 
услуга  социјалне  заштите  су  у  областима  унапређења  положаја  старих,  особа  са 
посебним потребама и деце и младих. 

Нормално  функционисање  Центра  за  социјални  рад  омогућено  је  након  завршене 
реконструкције  зграде  бившег  интерната.  Центар  за  социјални  рад  опслужује 
територије општина Власотинце и Црна Трава.  Рад Центра је  организован кроз рад 
стандардних  служби  на  територијама  општина  Власотинце  и  Црна  Трава,  као  и 
специфичних  услуга,  као  што  је  недавно  промовисан  пројекат  “Помоћ  у  кући  за 
становнике  руралних  области”.  Неопходно  је  унапредити  постојеће  и  развити  нове 
механизме  пружања  социјалних  услуга,  уз  обједињавање  активности  различитих 
институција (локалне управе, образовања, запошљавања, здравства).

У Власотинцу недостају капацитети за дневни боравак за децу и одрасле са посебним 
потребама, за рад са осталим корисницима социјалне заштите,  за смештај  ученика 
средњих школа из других средина, за смештај старих лица и слично. 

Социјално  категорисани  тип  становања  (станови  за  трајно  расељене,  за  лица  са 
посебним  потребама,  сигурне  куће,  и  др.)  подразумева  побољшање  квалитета 
животних услова посебних категорија становника, који живе на  територији општине. 
Станови за овакве потребе се могу реализовати на основу посебних програма локалне 
заједнице и републике у  свим зонама становања. У складу са принципима одрживог 
развоја, програм развоја социјалног становања треба организовати и као инструмент за 
подстицање економског  развоја  подручја,  уз  поштовање права  сваког  грађанина  на 
квалитетно становање.  
 
Планирана  је  и  изградња  Центра  за  едукацију  ромске  популације  у  улици  Николе 
Тесле, у просторној целини I – Власотинце центар, површине око 700m². 

Црвени  крст у  Власотинцу  се  бави  социо-хуманитарним  радом,  здравствено-
превентивним радом, добровољним давалаштвом крви и кроз акције различитог типа 
едукативним радом са омладином.  Делатност  обавља у  објекту  у  улици Димитрија 
Стојановића.

Нормативи за изградњу су:
• БРГП: 3m²/кориснику;
• комплекс: 5m²/кориснику;
• спратност: до П+2;
• паркинг место: за 20% запослених.

Култура и информисање 

Од културних установа у Власотинцу функционише Културни центар, који има укупно 
17  запослених,  на  више  локација:  биоскоп  који  је  у  фази  адаптације,  Раднички 
универзитет (који се користи за потребе редакције билтена “Власина”), локал у објекту 
“Нови Земун” који се стално користи за потребе културних активности, градски музеј (са 
собом  старе  српске  графике  из  16.  и  19.  века).  Сваке  године  одржава  се 
манифестација “Лето у Власотинцу”, а у оквиру ње и традиционални “Вински бал”, са 
мноштвом културних и забавних садржаја. 

Народна библиотека “Десанка Максимовић” функционише у објекту спратности П+1, 
који није комплетно завршен и има 16 запослених. 
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У области информисања, активно је више локалних телевизијских и радио станица (ТВ 
“Власотинце”, РТВ “Росуља”, Гага радио, Џокер радио).

Планом  је  предвиђено  интензивније  коришћење постојећих  капацитета  и  отварање 
нових, у складу са развојним програмима и плановима, у оквиру површина намењених 
другим  претежним  наменама,  под  условом  да  је  обезбеђена  компатибилност  са 
културним садржајима. 

У  наредном  периоду,  неопходно  је  оријентисати  се  на  развијање  програма 
компатибилних туризму и манифестацијама из области културе и туризма. 

Државни органи и локална управа 

Од државних органа, у Власотинцу функционишу: 
• Служба за катастар непокретности, смештена у згради Општинске управе; 
• Основни суд из Лесковца, Судска једница у Власотинцу; 
• Републички  фонд  за  здравствено  осигурање,  Испостава  Власотинце  и 

Републички  фонд  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање,  Филијала  Лесковац, 
Испостава Власотинце; 

• Пореска управа, Власотинце, у којој је запослених 31, а смештена је у приземљу 
зграде Општинске управе;

• Прекршајни суд из Лесковца,  Одељење суда у Власотинцу,  са 3 запослених, 
смештен у згради суда;

• Полицијска станица у Власотинцу.

Од органа локалне управе, заступљени су:
• Општинска управа;
• ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу”;
• ЈКП “Водовод”;
• ЈКП “Комуналац”, који газдује градском пијацом и градским гробљем.

Објекти државних органа и локалне управе задржавају своје постојеће локације.  За 
потребе адекватног функционисања, могуће је у оквиру постојећих комплекса, у складу 
са потребама, вршити адаптације, реконструкцију и доградњу, у складу са просторним 
могућностима локације. 

Спорт и рекреација 

Простори  намењени  спорту  и  рекреацији  су  планирани  као  самостални  простори, 
интегрисани и повезујући рекреативни простори.

Постојећи објекти спорта и рекреације су смештени на две локације:
• у оквиру СРЦ “Власина”, који заузима око 8,30 ha;
• у оквиру комплекса фудбалског стадиона, који заузима површину од 2,43 ha.

Активности  спорта  и  рекреације,  у  планском  подручју,  одвијаће  се  у  оквиру 
специјализованих  центара,  интегрисаних  рекреативних  садржаја  (рекреативни 
простору  у  оквиру  становања,  образовања,  дечјих  установа  и  слично),  као  и 
повезујућих рекреативних и зелених простора. 

Спортско-рекреативни  центар  “Власина”  се  налази  на  десној  обали  реке  Власине, 
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обухвата око 8,30 ha и садржи спортску халу, започету атлетску стазу, терене за мале 
спортове и летњу позорницу. Предвиђена је допуна и надоградња постојећих садржаја 
и изградња спортско-рекреативних објеката са пратећим садржајима и објектима. 

У комплексу фудбалског стадиона, који садржи главни и помоћни терен, у складу са 
просторним могућностима локације,  могуће је  вршити доградњу постојећих објеката 
пратећег садржаја.  

У свим деловима градског насеља, предвиђеним за развој становања, уколико постоје 
просторне  могућности,  треба  реализовати  просторе  за  рекреацију  на  нивоу 
суседства/блока.  Препоручују  се  следећи  садржаји:  терени  за  мале  спортове, 
игралишта за децу, простор за одмор и пратеће зелене површине. Просторним мерама 
обезбедити  заштиту  и  безбедност  корисника  рекреативног  простора,  као  и  заштиту 
околног  становништва  од  негативних  утицаја  реализације  рекреативних  активности 
(бука).  Већина  рекреативних  простора  не  угрожава  стамбене  зоне,  већ  доприноси 
квалитету тих зона. Сходно томе, могуће је лоцирати у стамбеним зонама отворене и 
затворене  комерцијалне  рекреативне  садржаје  различитих  врста  (теретане,  фитнес 
сале, играонице и слично). Већи програми (комплекс базена, аква парк, забавни парк) 
се лоцирају тако да не угрожавају основну намену простора, као ни квалитет животне 
средине. 

Уређење  мреже  повезујућих  рекреативних  простора  у  градском  ткиву  подразумева 
подржавање  мреже  најзначајних  пешачких  и  бициклистичких  токова,  повезивање 
зелених,  рекреативних,  културно-историјских  и  туристичких  простора  у  градском 
насељу. 

Уз реку Власину, резервисан је коридор за одвијање бициклистичког саобраћаја (који 
може бити вишенаменски по квалификацији корисника-за бициклисте, џогере, стаза за 
ролере  и  слично), као  и  дуж  путног  правца  (ОП-2)  који  води ка  Доњој  Лопушњи и 
Бистрици.  Оба  коридора  су  део  општинских  бициклистичких  рута.  У  долини  реке 
Власине,  у  источном  делу  планског  подручја,  предвиђен  је  специфичан  комплекс 
рекреативног зеленила, повезан са ванградским зеленилом. 

Јавно зеленило

Постојеће парковске површине и скверови су заступљене на обалама реке Власине. 
На десној обали, код Плавог моста (између ул. Виноградарске и реке Власине) је  сквер 
површине око  0,60  ha.  На  левој  обали,  на  локацији  “Старо  гробље”,  код  постојеће 
бране, је паркoвска површина од око 2,20 ha.

Предвиђено је  унапређење постојећих и  подизање нових јавних,  зелених површина 
(паркова,  скверова,  интегрисаних  зелених  површина,  линеарног  зеленила  дуж 
саобраћајница и водотокова).

Структуру планираних зелених површина у градском насељу формирају:
• самосталне зелене површине (паркови, скверови, заштитно зеленило);
• интегрисане  зелене  површине (зеленило  интегрисано  у  становање,  зеленило 

интегрисано  у  комплексе  јавних  служби,  зеленило  интегрисано  у  комплексе 
производних и комерцијалних делатности);

• повезујуће зелене површине (дрвореди, зелени коридори дуж водотокова)
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Самосталне зелене површине 

Уређење  постојећих  и  нових  паркова  се  може  вршити  након  израде  пројектне 
документације,  са  функционалним зонирањем простора,  уз  адекватну концентрацију 
садржаја.  У  парку  је  могуће  планирати  следеће  садржаје:  угоститељске,  мањи 
амфитеатар за културне манифестације, дечја игралишта, спортске терене, трим стазе, 
теретане на отвореном,  панорамске телескопе на видиковцима, полигоне за скејт  и 
слично.  У оквиру уређења,  планирати постављање споменика,  изградњу фонтана и 
слично. Предложени односи заступљености функционалних зона су:

• миран одмор и шетња......................55-66%
• спорт..................................................15-20%
• дечја игралишта................................7-12%
• пратећи садржаји..............................10-15%

Мање зелене површине, скверове, уређивати тако да садрже три основна елемента: 
платое, стазе и различите типове засада. Правилан однос основних елемената зависи 
од основне намене сквера,  места у насељу, рељефа и карактера околних објеката. 
Оквирно,  стазе  могу  заузимати  до  35%,  зелене  површине  60-65%  а  објекти  0-5%. 
Приликом одабира садног  материјала,  тежити да се постигне  пуна декоративност у 
току целе године.  У зависности од расположивог простора, сквер се може опремити 
стандардним урбаним мобилијаром. 

Дуж водотокова, око комплекса гробља и постојења за пречишћавање отпадних вода, 
предвиђено је подизање заштитног зеленила.

Интегрисане зелене површине 

Зеленило  становања поред  санитарно-хигијенске  функције  мора  имати  функцију 
обогаћивања  укупне  урбанистичко-архитектонске  композиције.  Пажња  се  поклања 
композицији и обогаћивању природног пејзажа, очувању аутохтоних биљних заједница 
и  њиховом  укључивању  у  укупно  композиционо  решење.  У  оквиру  једне  стамбене 
парцеле могу се издвојити површине са посебним уређењем зеленила; улаз треба да је 
истакнут  раскошним  зеленилом  и/или  цветњаком,  простор  за  одмор  и  врт  треба 
обезбедити према потребама корисника и површине које се налазе уз саобраћајнице и 
до  површина  осталих  коришћења  (образовне  установе,  спортске  површине, 
комерцијалне зоне), треба уредити у виду заштитних појасева зеленила. 

Зеленило образовних и спортских површина има основну функцију да се корисницима 
ових површина обезбеди мир, минимизирање буке и повољни микроклиматски услови, 
здравa и пријатнa срединa. У овим зонамa могуће је комбиновати густу садњу живе 
ограде  са  дрвенастим  и  жбунастим  врстама,  водећи  рачуна  о  карактеристикама 
биљних  врста  (биљке  са  отровним  деловима  и  трновима  избегавати,  као  и  лако 
ломљиве врсте и оне које не подносе савијање). Препоручују се врсте које су аутохтоне 
и карактеристичне за овај крај, које могу имати образовну функцију. Комбинација врста 
са интересантним обликом плода и листа омогућава активну игру и развијање маште 
деце и личности. На улазима у објекте пожељно је садити високо раскошно дрвеће, 
жбуње,  па  и  цвеће. Поред  високог  зеленила  неопходно  је  оставити  слободне 
затрављене површине за игру. 

Спортске површине треба раздвојити од улице како би се омогућила несметана игра, 
што се постиже густим редовима дрвећа и жбуња око самих терена,  што утиче на 
минимизирање  буке  и  побољшање  микроеколошких  услова али  и  безбедности 
корисника ових површина.
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Зеленило  уз  остале  објекте  јавних  намена  и  функција има  улогу  стварања 
повољнијих микроклиматских услова, наглашавања појединих доминантних пешачких 
праваца,  решавања визуелног  конфликта  са  суседним наменама,  као  и  раздвајања 
функција (код уређења и озелењавања површине гробља).

Уређење зеленила интегрисаног у комерцијалне и производне комплексе заснива се 
на испуњавању санитарно-хигијенских функција, али пре свега декоративне функције. 
У овим зонама могуће је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе ограде 
као  и  цветних  површина.  За  зелене  масиве  треба  бирати  врсте  са  декоративним 
стаблима и крошњама, интересантним цветовима, необичних облика листова и боје. 
Може се применити и слободан, пејзажни начин комбиновања биљних група. Обавезни 
део ових површина су травњаци, који заузимају највећи део површине, који заједно са 
високим растињем из зеленог масива омогућавају ублажавање оштрих контура зграда. 
Обавезно  се  формирају  зелени,  заштитни  појасеви  у  оквиру  компплекса,  према 
површинама друге намене, а препоручује се избор отпорних биљних врста. 

Повезујуће зелене површине

Важну категорију јавног зеленила представља „линијско зеленило“, односно зеленило 
улица  (дрвореди),  како  због  позитивних  санитарних  ефеката,  тако  због  естетског 
уобличавања насеља.

Код реконструкције и подизања нових дрвореда у улицама, придржавати се следећих 
услова:

• постојеће  дрвореде  у  улицама  обнављати  врстом  дрвећа  која  доминира,  уз 
редовно одржавање (санитарна сеча, нега стабала са корекцијом крошње);

• код нових дрвореда, избор врста прилагодити висини и намени објеката у улици, 
са најмањим растојањем између садница од 6m а садњу усагласити са синхрон 
планом инсталација у улици;

• дрворед  може бити  хомоген  и  нехомоген  (једна  иста  врста  или  комбинација 
више врста) и једностран и двостран, у зависности од типа улице. 

Зелени коридори представљају и линеарне коридоре земљишта и воде, који у систему 
градског зеленила имају важну улогу у повезивању зелених површина. Дуж вотокова, 
предвиђено  је  подизање  заштитног,  зеленог  коридора,  који  садрже  и  пешачке  и 
бициклистичке стазе са пратећим садржајима. 

Комунални објекти 

Зелена  и робна  пијаца су изграђене на локацији, поред реке Власине, на локацији 
површине  0,55  ha.  Комплекс  задовољава потребе у  планском периоду.  У  планском 
периоду, предвиђено је измештање зелене пијаце из ул. 12. октобра и формирање нове 
зелене пијаце, у целини I “Власотинце-центар”.

Сточна пијаца је  изграђена,  на површини од око 0,40 ha,  простор је уређен и није 
потребно проширење комплекса у планском периоду. 

Градско  гробље заузима  око  7,55  ha  и  попуњено  је.  Ппотребно  је  обезбедити 
проширење  у  планском  периоду  (за  око  2,74  ha),  опремање  недостајућом 
инфраструктуром  и  заштитним  зеленилом.  За  локацију  постојећег  гробља  у 
Манастиришту,  које  је  у  граници  обухвата  овог  Плана,  предвиђено  је  уређење  и 
опремање недостајућом инфраструктуром.
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Ватрогасна станица је  лоцирана у оквиру радне зоне,  са 7 запослених. У наредном 
периоду, треба обезбедити проширење постојећег објекта. 

Ветеринска станица је заступљена у градском насељу,  тако да у овој области није 
потребно проширење у планском периоду. 

Постојеће извориште водоснабдевања  је лоцирано  изван  градског  насеља. 
Становништво и привредни погони се снабдевају водом из фабрике воде “Нерезине” 
(око 1,90 ha), која захвата воду из Власине. Вода се пумпама пребацује на постројење, 
где  се  физичко-хемијским  поступком  доводи  до  квалитета  воде  за  пиће.  Из  овог 
система,  осим  градског  насеља,  водом  се  снабдевају  и  насеља  Бољаре,  Орашје, 
Кукавица, Шишава и Доња Ломница. Водозахват на реци Власини спада у водозахвате 
високог ризика.  

Постројење  за  пречишћавање отпадних  вода је  лоцирано  низводно  од  градског 
насеља, с тим да је завршена и изграђена прва фаза овог комплекса (око 0,25  ha). 
Предвиђено је проширење комплекса и изградња новог постројења за пречишћавање 
отпадних вода.

Депоновање смећа - Према Стратегији управљања отпадом, општина Власотинце, са 
општинама Лебане, Бојник, Медвеђа и Црна Трава, припада Регионалном центру за 
управљање  комуналним  отпадом  „Жељковац” у  Лесковцу.  Овај  центар  обухвата 
234.018 становника и годишњу количину отпада од 55.889 t/год. Неопходно је извршити 
санацију  и  рекултивацију  простора  депоније  на  локацији  “Ногаје”,  а  у  припреми  је 
изградња трансфер станице. 

У планском периоду, предвиђена је изградња азила за псе луталице, на предложеној 
локацији на потезу Ногаја (кп.бр.4326 КО Власотинце-ван варош).

Остали  комунални  објекти припадају  објектима  водопривредне  (црпне  станице, 
резервоари)  и  енергетске  инфраструктуре  (комплекс  ТС  35/10kV,  трафостанице 
10/0,4kV, мерно-регулационе станице).

Саобраћајнице и саобраћајни објекти

У обухвату плана,  око  96,50 ha  заузимају коридори постојећих и планираних улица, 
површине  за  паркирање  возила и  аутобуска  станица.  Концепција  саобраћајне 
инфраструктуре је детаљније обрађена у поглављу 2.5. - Трасе, коридори и регулација 
саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре.

2.4.2. Грађевинско земљиште осталих намена 

Становање 

У постојећем стању:
• Вишепородично  становање је  сконцентрисано  у  централној  зони  насеља,  у 

улицама  Душановој  и  Немањиној,  по  типологији,  углавном  слободностојећи 
објекти,  различите  спратности  (П+2+Пк,  П+3+Пк,  П+4,  П+4+Пк  и  П+5)  са 
пословним  простором  у  приземљу.  Објекти  су  углавном  грађени  у  другој 
половини 20. века. 

• Породично становање чини већи део стамбеног ткива, углавном спратности до 
П+1+Пк.  У  односу  на  положај  у  насељу,  у  централном  делу  заступљени  су 
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блокови са неправилном катастарском парцелацијом, а у јужном делу насеља, 
као и на десној обали реке Власине, где се развој одвијао плански, заступљени 
су  правилни  блокови  са  правилно  формираним  грађевинским  парцелама, 
претежне површине од 4 до 6 ари. Пратећи и допунски садржаји су заступљени 
местимично  у  блоковима ближим градском центру,  а  само понегде у  рубним 
деловима насеља. 

• Објекти социјалног  становања нису  заступљени  на  територији  обухвата 
Плана,  осим једног  започетог  објекта  ове  врсте  у  близини  локације  "Старе 
циглане".

Становање  је  планирано  као  основна  функција,  али  се  подразумева  могућност 
изградње и свих других делатности, које су са становањем компатибилне, као пратећи 
садржаји, с тим што делатност може бити и једина и доминантна намена на парцели. 

Дозвољене пратеће  делатности  су:  дечје  установе,  здравствене  установе,  спортски 
комплекси,  трговина на мало,  локали за  различиту занатску производњу,  предузећа 
чија  делатност  не  угрожава  суседство,  услуге,  туристичко-смештајни  капацитети, 
канцеларијско  пословање  и  слично.  Поред  тога,  у  зони  становања  се  налазе  и 
саобраћајне површине, улице, скверови, комунална инфраструктура и зеленило. 

Намене које нису дозвољене су производња и обрада сировина, складишта, робни и 
дистрибутивни транспорт, садржаји који изазивају велику буку и слично. 

Концепт развоја становања, у планском периоду,  обухвата унапређење постојећих и 
развој нових стамбених зона. 

Унапређење постојећих и изградња нових зона становања обухвата: 1) погушћавање 
постојећих  зона,  пре  свега  у  центру  градског  насеља  (доградња,  надградња, 
реконструкција);  2)  изградњу  нових  стамбених  објеката  у  зонама  и  потезима,  на 
периферији  насеља,  по принципу “заокруживања започетих  зона”;  3)  функционално 
унапређење  –  увођењем  пратећих  и  допунских  намена  (трговина,  пословање, 
угоститељство,  занатске  делатности),  који  ће  допринети  бољем  функционисању 
стамбених зона.

Предвиђено је да се функција становања, у планском подручју, одвија у оквиру:
• мешовитог  становања  (вишепородично-спратности  до  П+5  и  породично-

спратности до П+2), у оквиру целине I “Власотинце центар”, уз усклађивање на 
одређеним потезима са вредним објектима градитељског наслеђа, као и на делу 
целине III “Росуља”; 

• породичног, урбаног становања, у оквиру целина II “Крива Лука”, III “Росуља”, IV 
“Власотинце-југ (Каменица)”, VI “Невит” и VII “Манастириште-Нерезине”.

У  складу  са  савременим  тенденцијама  и  принципима  одрживог  развоја,  квалитет 
изграђеног  стамбеног  простора  треба  да  буде  заснован  и  на  коришћењу еколошки 
прихватљивих  материјала  и  технологија,  енергетској  ефикасности  и  коришћењу 
обновљивих  извора  енергије,  што  као  коначни  резултат  има  угодност  боравка  и 
очување  здравља,  дуготрајност  и  јефтиније  одржавање,  као  и  очување  животне 
средине и предела.

Радне зоне / привређивање 

Развој  пословно-производних  делатности  је  организован  у  две  зоне.  Концепт 
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организације ових делатности условљен је постојећим стањем и формираним радним 
зонама на улазном правцу из Лесковца и излазном ка Пироту, али и потребом да се 
обезбеде  нове  површине  за  развој  пословно-производних  делатности,  у  циљу 
стварања  просторних  предуслова  за  бржи  развој  и  привлачење  потенцијалних 
инвеститора. 

Радна зона “Запад”, површине око 117,02 ha, обухвата изграђене пословно-производне 
објекте на улазном правцу из Лесковца,  као и планиране површине за ширење ове 
зоне.  У  овој  зони  је  предвиђена  реконструкција  и  модернизација  постојећих 
технолошких процеса, као и изградња нових, уз обавезу увођења “чистих” технологија, 
у циљу заштите квалитета животне средине. 

Радна зона “Исток”, површине око 4,25 ha, лоцирана је на излазном правцу ка Пироту 
(Манастириште) и обухвата постојеће, изграђене производно-пословне капацитете. 

Мања сервисна зона (намењена за производно занатство), предвиђена је у целини III 
“Росуља”  и  обухвата  површине  где  је  већ  започета  изградња  објеката  производне 
намене.  У  оквиру  ове  зоне  могу  да  се  граде  објекти  производног  занатства,  мали 
занатски и производни погони, сервисне радионице, с тим да су дозвољене и друге 
компатибилне намене (комерцијални садржаји и становање).

Комерцијалне делатности и туризам

Под комерцијалним  делатностима  подразумевају  се  делатности  у  домену  пружања 
услуга  свих  врста,  превасходно  усмерених  ка  задовољењу  најширег  спектра 
заједничких потреба  становништва:  од задовољења свакодневних потреба,  до  оних 
повремених  и  ванредних,  у  терцијарном  и  квартарном  сектору.  Делатност,  као 
претежну, обављају привредни субјекти који су регистровани за обављање трговине на 
мало и велико, угоститељство, саобраћај, извођење грађевинских радова, финансијско 
посредовање,  активности  у  вези  са  непокретностима,  осигурање,  образовање, 
здравство и социјални рад и остале услужне делатности.

Услужне делатности су присутне у централној зони насеља, често у комбинацији са 
становањем,  као  и  на  неколико  посебних  локација,  где  су  услужне  делатности 
доминантна или једина намена на парцели. 

На локацијама где је раније функционисало предузеће “Винарска-подруми” предвиђена 
је  трансформација  у  комерцијалне  делатности  (с  тим  што  је  дозвољена  и  обнова, 
уколико се укаже потреба, постојеће делатности).

Од туристичко-смештајних капацитета, у Власотинцу постоје:
• хотел  “Нови  Земун”изграђен  1993.  године,  који  је  у  фази  реконструкције  и 

адаптације;
• хотел  “Грозд”,  изграђен  1977.  године,  са  90  лежаја,  око  600  седишта  у 

затвореном простору,  око 800 седишта у отвореном простору,  са  оствареним 
бројем ноћења: 2008.г. - 900; 2009.г. - 700 и 2010.г. - 300, односно са око 50% 
коришћења капацитета;

• мотел “Гуњетинац”. 

У планском периоду, услужне делатности су предвиђене као комплементарна намена 
стамбеној  намени,  тако  да  се  могу  развијати,  као  пратећа  и  допунска  намена 
становању  или  као  доминантна  намена  на  парцели,  у  свим  зонама  становања, 
укључујући и изградњу нових смештајних капацитета (хотел, мотел, пансион), посебно 
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на правцима проласка државних путева кроз градско насеље, који су предвиђени за 
развој туристичких коридора.

Верски објекти 

У централној  зони насеља,  са  портом површине  око 0,73  ha,  налази се црква “Св. 
Духа”, која је и проглашено културно добро – споменик културе. Црква и звоник су у 
добром стању, а предвиђена је обнова црквеног дома и изградња црквеног културно 
духовног центра, на основу издатих дозвола од стране надлежних органа. 

Систем центара

Систем центара на подручју градског насеља Власотинце чине: 
• општи  центри  (градски  центар,  локални  центри  -  “Ногаја”  и  “Манастириште-

Нерезине”);
• специјализовани центри (пословно-производни,  пословно-услужни и  спортско-

рекреативни).

У градском центру, предвиђено је повећање степена централитета, са интегрисањем 
централних  активности  са  другим  функцијама  и  вишим  стандардом  организације 
простора за јавно коришћење. 

Због  боље  покривености  подручја  у  смислу  сервисирања  потреба  локалног 
становништва,  предвиђена  су  два  локална  центра  “Ногаја”  (образовање,  трговина, 
услужно занатство и слично) и “Манастириште-Нерезине” (култура, спорт и рекреација, 
трговина, занатство).

2.4.3. Биланс површина грађевинског земљишта

Биланс планиране намене грађевинског земљишта                                        Табела бр.4. 
Редни 
број

Грађевинско земљиште 
у грађевинском подручју 

Површина 
(ha)

Проценат учешћа 
(%)

ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
1 Јавни објекти 8,89 1,44

1.1. државни и општински органи 0,78 0,13

1.2. социјална заштита 0,02 0,01

1.3. здравствена заштита 1,04 0,17

1.4. предшколско образовање 1,09 0,18

1.5. основно образовање 1,27 0,20

1.6. средње образовање 2,00 0,32

1.7. објекти културе 0,13 0,02

1.8. остали јавни објекти 2,56 0,41

2 Спорт и рекреација 10,73 1,73

3 Јавно зеленило 20,32 3,28

4 Комунални објекти и површине 18,14 2,93
4.1. енергетски објекти 1,56 0,25

4.1.1. трафо станица 0,97 0,16

4.1.2. објекат хидроелектране 0,26 0,04

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             25



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

4.2. објекти водопривр.инфраструктуре 2,55 0,41

4.2.1. постројење за пречишћавање
          воде (ППВ) 1,90 0,31

4.2.2. резервоар за воду 0,38 0,06

4.2.3. црпна станица 0,27 0,04

4.3. комуналне површине 13,23 2,14

4.3.1. гробље 11,04 1,78

4.3.2. остале комун.површине 2,52 0,41

4.4. објекти фекалне инфраструктуре 0,80 0,13

4.4.1. постр.за пречишћавање
          отпад.вода (ППОВ)

0,76 0,12

4.4.2. препумпна станица 0,04 0,01

5 Саобраћај и саобраћајни објекти 96,50 15,60
5.1. државни путеви Iб и IIб реда 11,73 1,90

5.2. остале саобраћајнице 84,16 13,61

5.3. саобраћајни објекти – аутобус.станица 0,30 0,04

5.4. саобраћајни објекти – паркинг простор 0,31 0,05

6 Водно земљиште 35,55 5,76
6.1. река 27,25 4,41

6.2. потоци и канал 8,30 1,35

Укупно 1-6 (за јавне намене) 190,13 30,74
ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

7 Вишепородично становање 1,86 0,30

8 Мешовито становање 50,69 8,20

9 Породично становање
средњег интензитета изградње 163,24 26,39

10 Породично становање
ниског интензитета изградње 77,04 12,46

11 Радна зона/привређивање 121,27 19,61

12 Сервисна зона/производно занатство 2,90 0,47

13 Комерцијалне делатности 5,64 0,91

14 Туризам и угоститељство 0,96 0,15

15 Верски објекат - црква 0,73 0,12

16 Ветеринарска станица 0,20 0,03

17 Рекреативно зеленило 3,84 0,62

Укупно 7-17 (за остале намене) 428,37 69,26

УКУПНО (грађевинско земљиште у 
грађевинском подручју) 618,50 100
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2.5. Трасе, коридори и регулација саобраћајница и 
        јавне комуналне инфраструктуре

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Концепција путне и уличне мреже 

У циљу обезбеђења просторних услова за реконструкцију, опремање и функционисање 
државног пута IБ реда број 39. (М-9), у складу са концептом заштите простора, као и у 
погледу безбедности саобраћаја и обезбеђења довољне приступачности, у Просторном 
плану општине Власотинце, планиран је коридор за измештање овог путног правца, 
који са  северне стране обилази градско насеље Власотинце.  Позиција  планираног 
коридора  је  у  граници  обухвата  овог  Плана.  Након  изградње  овог  путног  правца, 
омогућиће се преусмеравање и измештање транзитних токова изван градског језгра. 
Веза градског насеља Власотинце са планираним коридором овог путног правца биће 
на укрштају са постојећим коридором овог путног правца, у западном и источном делу 
насеља, као и на овим Планом дефинисаним раскрсницама. 

Планирана концепција путне и уличне мреже заснива се на следећим принципима:
• оптималније  повезивање  подручја  Плана  са  ширим  окружењем,  ради  бољег 

раздвајања и расподеле саобраћајних токова;
• реконструкција по постојећим трасама путних и уличних праваца на примарној 

мрежи, што ће омогућити већу функционалност примарне мреже; 
• уклапање  саобраћајне  матрице  у  просторни  развој  урбанистичких  зона  и 

целина, односно планиране намене површина;
• омогућавање алтернативног међусобног повезивања појединих делова насеља 

без проласка кроз центар насеља, што ће смањити оптерећење у централној 
зони насеља.

Планираном концепцијом саобраћајница, у примарној мрежи, предвиђене су промене у 
генералној регулацији насеља, у северном и у јужном делу насеља, где су формирани 
“северни” и “јужни” полупрстен, што ће омогућити стварање алтернативног правца, без 
проласка кроз центар насеља. Градска деоница државног пута  IБ реда број 39. (М-9) 
кроз  Власотинце,  пружа  се  уз  реку  Власину  и  прелази  са  леве  на  десну  обалу,  у 
централној градској зони. 

Мрежа секундарних саобраћајница се надовезује на мрежу примарних саобраћајнице. 
Поштовани  су  следећи  принципи  за  формирање  мреже  секундарних  и  осталих 
саобраћајница: 

• побољшање веза у  зонама становања,  уз  поштовање стечених обавеза и  уз 
прихватање компромисних решења;

• корекција постојећих попречних профила саобраћајница  (где год је то могуће, 
имајући  у  виду  постојећу  изграђеност),  планирање  њихове  реконструкције,  у 
циљу санације постојећег стања;

• трасирање  нових  градских  улица,  тако  да  се  оствари  боља  саобраћајна 
функционалност  и  приступачност,  формирају  блокови  и  обезбеди приступ  до 
грађевинских парцела. 

Функционални ранг саобраћајница 

Категоризација уличне мреже је извршена функционално,  при чему је за сваки ранг 
предвиђен одговарајући техничко-експлоатациони стандард. 
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По функционалном рангу, саобраћајнице су подељене на:
• градску магистралу;
• градску обилазницу;
• градске саобраћајнице I реда;
• градске саобраћајнице II реда; 
• сабирне улице. 

Траса  градске  магистрале  прати  коридор  државног  пута  IБ реда  број  39.  (М-9),  на 
проласку кроз градско насеље и поклапа се са трасама градских улица 29.новембра, 
12.бригаде,  Душанова,  Немањина,  22.дивизије и  путном  деоницом  ка  Пироту  кроз 
Манастириште и Нерезине, дужине око 6,13 km.

Траса градске обилазнице полази од планиране кружне раскрснице (km  324+585),  са 
северне  стране  заобилази  градско  насеље  и  укључује  се  на  постојећи  коридор 
државног  пута  IБ реда  број  39.  (М-9)  на  стационажи  km  330+301),  Укупна  дужина 
градске  обилазнице  износи  око  6,45km.  Трасирана  је  имајући  у  виду  раније 
експроприсан коридор за ову намену. Грађевинске парцеле које се налазе непосредно 
до коридора  градске обилазнице, не могу користити предметну обилазницу за приступ 
на јавну саобраћајну површину, већ се усмеравају на јавне, планиране саобраћајнице у 
залеђу. Планирани су следећи саобраћајни прикључци градских улица на обилазницу и 
то:

• улица Марка Орешковића, четворокрака раскрсница (ОП -1 правац општинског 
пута за Батуловце);

• улица Конопничка, четворокрака раскрсница (ОП -32 правац општинског пута за 
Конопницу);

• улица Мије Миленковића (планирана кружна раскрсница на обилазници);
• планирана пешачка пасарела, преко коридора обилазнице;
• улица Јосипа Панчића, четворокрака раскрсница;
• улица  Милке  Диманића,  четворокрака  раскрсница  (ОП -7  правац  општинског 

пута ка Црној Бари);
• улица Власинска, кружна раскрсница;
• градска улица (саобраћајница 97-97), четворокрака раскрсница;
• градска улица (саобраћајница 85-85), четворокрака раскрсница;

Категорију  градских саобраћајница  I  реда  чине,  углавном,  путни правци општинских 
путева: 

• ГС I број 1, која прати трасу општинског пута ОП-1 ка селу Батуловцу и притом 
се поклапа са трасом градске улице Марка Орешковића и путном деоницом ОП-
1 ка Батуловцу, дужине око 1,63 km;

• ГС I број 2, која прати трасу општинског пута ОП-7 ка селу Црна Бара и поклапа 
се  са  трасама  градских  улица  Виноградарска,  Милке  Диманић  и  путном 
деоницом ОП-7 ка Црној Бари, дужине око 0,95 km;

• ГС I број 3, која прати трасу општинског пута ОП-32 ка селу Конопница и поклапа 
се  са  трасом  градске  улице  Конопничке  и  путном  деоницом  ОП-32  ка 
Конопници, дужине око 1,34 km;

• ГС  I  број  4,  чија  траса  се  поклапа  са  трасама  градских  улица  Милентија 
Поповића,  Максима  Горког  и  планираном  улицом,  која  са  поменутим,  до 
укрштања са ОП-32,  прави полупрстен у северном делу насеља,  дужине око 
2,60 km;

• ГС I број 5, која се трасира тако да чини полупрстен у јужном делу насеља, који 
повезује  ГС  I-1,  пресецајући  нову  радну  зону  "Власотинце  запад",  градску 
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магистралу, државни пут IIБ реда бр. 438. (Р-123а) ка Грделици, a затим улази у 
стамбени  део  насеља и  пресеца  градску  улицу  Драгољуба  Јовића  и  потоке 
Каменица  и  Пушкина  долина  и  затим  прати  реку  Власину  све  до  моста  у 
Манастиришту, дужине око 4,28 km.

Категорију  градских  саобраћајница  II  реда  чине,  углавном,  коридори  постојећих 
градских улица, као и коридор државног пута IIБ реда бр. 438. (Р-123а): 

• ГС II број 1, чија траса се поклапа са улицом Мије Миленковића, односно путним 
правцем који води ка Доњој Ломници (дужине око 1,35 km);

• ГС II  број 2, чија траса се поклапа са улицом Бабички одред (дужине око 0,85 
km);

• ГС  II  број  3,  чија  траса  се  поклапа  са  улицом  Власинском,  односно  путним 
правцем  ка насељу Бољаре (дужине око 0,93 km);

• ГС  II  број  4,  чија  траса  се  поклапа  са  улицом  Немањином  и  иде  до  Трга 
ослобођења (дужине око 0,39 km); 

• ГС II број 5, чија траса се поклапа са деоницом државног пута IIБ реда бр. 438. 
(Р-123а), односно путним правцем ка Грделици (дужине око 1,34 km);

• ГС II  број 6, чија траса се поклапа са улицама Косте Стаменковић и Радничка 
(дужине око 0,95 km); 

• ГС II број 7, чија траса се поклапа са улицама Милорада Вељковића, Драгољуба 
Јовића и путном деоницом опоштинског пута ОП-3 ка Дадинцу (дужине око 0,44 
km);

• ГС II број 8, чија траса се поклапа са путном деоницом општинског пута ОП-2 ка 
Јастрепцу (дужине око 0,44 km);

• ГС  II  број  9,  чија  траса  се  поклапа  са  улицама  Лоле  Рибара  и  Михајла 
Михајловића (дужине око 0,82 km);

• ГС II број 10, чија траса се поклапа са путном деоницом општинског пута ОП-21 
ка Брезовици (дужине око 0,30 km).

Категорију сабирних и осталих, приступних улица чине сабирнице (које имају функцију 
повезивања  више  улица,  ради  њиховог  заједничког  прикључења  на  мрежу  вишег 
ранга),  стамбене  и  приступне  улице.  Мрежа  ових  саобраћајница  формираће  се, 
углавном,  надоградњом  постојеће  мреже,  за  потребе  формирања  грађевинских 
блокова и приступа до грађевинских парцела.

Преко  реке  Власине  и  њених  притока  могу  се  градити  пешачки  мостови  у  циљу 
повећања доступности поједниних делова планског подручја, а преко притока Власине 
могу се градити колско-пешачки мостови,  у  циљу обезбеђења приступа за поједине 
грађевинске парцеле. 

Јавни градски превоз 

У  планском  периоду,  аутобуска  станица,  по  локацији  и  капацитету,  задовољава 
потребе,  па активности треба усмерити ка  модернизацији  и реконструкцији,  у  циљу 
квалитетнијег нивоа пружања услуга. 

Пешачки и бициклистички саобраћај 

За  потребе  несметаног  одвијања  пешачког  саобраћаја,  планирају  се  тротоари, 
посебно  у  градским  саобраћајницама  I  и  II  реда.  Правци  развоја  су  усмерени  ка 
обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од осталих видова саобраћаја, испуњењу 
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услова за несметано кретање лица са посебним потребама и постављању заштитних 
ограда  у  зонама интезивног  прелажења улице  (школе,  дечје  установе,  здравствене 
установе).

Дуж  реке  Власине,  од  моста  до  плаже  је  уређено  градско  шеталиште.  Могуће  је 
успоставити вишенаменску пешачку стазу дуж реке Власине,  намењену за спортско-
рекреативне сврхе и вишенаменску по квалификацији корисника (бициклисти, ролери, 
рекреативци, пешаци, џогери).

Бициклистички саобраћај је у експанзији у целом свету због умањења непогодних 
ефеката  које  носе  остали  видови  саобраћаја.  Територија  општине  Власотинце има 
изузетне  могућности  за  афирмацију  бициклистичког  саобраћаја  за  рекреативни 
туризам,  а  општинске  бициклистичке  стазе  треба  интегрисати  са  међународним 
коридором бициклистичке трансферзале EuroVelo 11,  који је предвиђен дуж коридора 
X.  

Бициклистичке стазе треба реализовати као самосталне објекте или уколико постоје 
просторна  ограничења,  у  коридору  постојећих  саобраћајница,  путем  успостављања 
одговарајућих  саобраћајно-регулативних  мера.  За  одвијање  бициклистичког 
саобраћаја, резервише се коридор уз реку Власину, као и дуж путног правца (ОП-2) који 
води ка Доњој Лопушњи и Бистрици, као део општинских бициклистичких рута, али и 
део туристичког пута ''Јастебац-Остозуб'' (ТПО), односно панорамског пута, претежно 
на траси општинског пута ОП-2, а истовремено и примарна планинарска/бициклистичка 
стаза: Власотинце (275mnm) – излетиште Јастребац (Чукарка, 695mnm) – видиковац 
Голош (726mnm) – видиковац Велики Морич (877mnm) – Доња Лопушња – видиковац 
Јелова чука (1092mnm) – Горња Лопушња – Новоселски рид (1290mnm) – даље, према 
с.  Бистрица,  општина Црна Трава и  даље испод Остозубске чуке  (1546mnm) преко 
Остозуба - Чобанац (1533mnm) и Раскрсје (1420mnm), према Чемернику,  Власинској 
висоравни до Бесне Кобиле. 

Паркирање возила 

За  потребе  стационираног  саобраћаја,  неопходно  је  увести  обавезност  изградње 
капацитета за паркирање, који се одређује у зависности од планиране намене, у оквиру 
сопствене грађевинске парцеле.

За  постојеће  паркинг  површине  у  оквиру  јавних  саобраћајница  треба  организовати 
увођење система наплате и  дефинисати режим паркирања на јавним саобраћајним 
површинама.  У градским улицама, чија се траса поклапа са трасом државних путева, 
није дозвољено паркирање возила у уличном профилу. 

Планирана је нова локација за изградњу јавног паркинг простора, у ул.Николе Тесле, 
површине 0,31ha, оријентационог капацитета 60-70 путничких возила. 

Станице за снабдевање горивом 

Као  комерцијална  намена,  могу  се  градити  у  свим  целинама,  осим  у  целинама  I 
“Власотинце-центар”, II “Крива Лука” и III “Росуља”  (осим на површинама намењеним 
производном занатству, где је дозвољена изградња ове врсте објекта). На постојећим 
локацијама, може се дозволити адаптација и санација,  у циљу побољања техничко-
технолошких карактеристика, саобраћајних и услова заштите животне средине,  као и 
доградња уз повећање капацитета. 
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Нове  локације  формирати  на  комплексима,  минималне  површине  10  ари,  уз 
обезбеђење адекватних саобраћајних, противпожарних и еколошких услова, уз израду 
урбанистичког  пројекта,  пре  издавања  локацијске  дозволе,  односно  плана  детаљне 
регулације,  уколико  је  потребно  дефинисани  саобраћајни  приступ  са  коридора 
државних путева и градске обилазнице.  

2.5.2. Водоснабдевање 

Постојеће стање 

Градско насеље Власотинце има делимично решено питање водоснабдевања, преко 
система  који  је  као  прелазно  решење  до  активирања  водоводног  система  “Барје”, 
пројектовао  Институт  за  водопривреду  “Јарослав  Черни”  1990.године,  а  на  основу 
Студије  водоснабдевања  Власотинаца,  коју  је  израдила  иста  пројектна  кућа 
1989.године. 

Ово прелазно решење обухвата извориште водоснабдевања – захват из живог тока 
реке Власине, пречишћавање на постројењу до кога се захваћена вода транспортује 
пумпањем, дистрибутивну мрежу и резервоар, запремине V=500m³.

Осим градског насеља, на овај систем су прикључена и сеоска насеља: Манастириште, 
Бољаре,  Доња Ломница,  Шишава,  Орашје и  Кукавица,  директним прикључењем на 
дистрибутивну  мрежу  градског  насеља  или  преко  црпних,  односно  хидрофорских 
станица. 

Изградњом  овог  система  прешло  се  са  старог  изворишта  водоснабдевања  преко 
бунара у алувијону реке Власине на локацији “Лука” у градској зони, али је задржан 
дистрибутивни систем насеља, а нови цевовод чисте воде је повезан на овај систем.

Систем снабдевања водом се састоји од:
• водозахвата;
• цевовода сирове воде;
• црпне станице сирове воде;
• потисног цевовода сирове воде;
• постројења за пречишћавање воде “Нерезина”;
• цевовода чисте воде;
• дистрибутивне мреже насеља;
• резервоара запремине V=500m³.

Извориште  водоснабдевања  је  живи  ток  реке  Власине,  из  кога  се  водозахватном 
грађевином са попречном преградом преко тока реке, лоцираном на око 1 km узводно 
од  насеља  Бољаре  и  таложном  грађевином  захвата  сирова  вода.  Пројектовани 
капацитет  водозахвата  је  110  l/s,  што  може  да  обезбеди  потребе  за  водом  до 
2015.године.

Сирова вода се гравитационо цевоводом сирове воде доводи до црпне станице сирове 
воде (капацитета 122-128l/s, што може задовољити потребе до 2015.године), одакле се 
препумпава  потисним  цевоводом  сирове  воде  до  постројења  за  пречишћавање 
“Нерезине”. Гравитациони цевовод је од PVC цеви, пречника Ø500 и дужине 1.799m. На 
траси  цевовода  су  и  два  испуста  за  муљ,  који  у  периодима  великих  мутноћа 
омогућавају испирање евентуално нагомиланог наноса у цевоводу.  Потисни цевовод 
сирове воде је од челичних цеви ND350 и дужине 400m. Постројење за пречишћавање 
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воде “Нерезине” је пуштено у погон 1995.године и релативно је у добром стању. 

Од постројења за пречишћавање, чиста вода се гравитационо транспортује до градске 
дистрибутивне мреже,  цевоводом чисте воде,  који  полази од дистрибутивне коморе 
резервоара  чисте  воде  на  постројењу  за  пречишћавање  и  води  до  прикључка  на 
дистрибутивну  мрежу  градског  насеља  Власотинце.  Цевовод  је  од  челичних  цеви 
DN400, укупне дужине 2.760m.

Дистрибутивна  мрежа  насеља  је  мешовита  –  прстенаста  и  разграната  и  врло 
разноврсна по параметрима врсте и пречника цеви, као и њихове старости. Виша зона 
градског насеља на југу, снабдева се водом преко црпне станице “Ровине” и резервоара 
за изравнање “Ровине”, који су међусобно повезани цевоводом дужине 650m.

У јужном делу градског насеља је изграђен резервоар за изравнање “Р1” запремине 
V=500m³.

Планирано стање 

Подручје  градског  насеља  Власотинце  обухваћено  је  Генералним пројектом 
снабдевања водом Власотинаца и околине (Предузеће за хидротехнику „Водотехника“ 
д.о.о. Београд,  август  2003.година),  који  је  коришћен за  потребе израде концепције 
планираног водоснабдевања. 

Водоводна  мрежа  треба  да  обезбеди  водоснабдевање  свих  садашњих  и  будућих 
корисника пијаће воде, као и да обезбеди противпожарну заштиту објеката.

Према одредбама Водопривредне основе РС ("Службени гласник РС", бр. 11/2002), као 
могућа изворишта водоснабдевања за Власотинце,  предвиђено је  за ближу и даљу 
перспективу коришћење подземних вода са своје територије и вода из реке Власине 
(из  живог  тока  и  из  акумулације  "Свође").  Просторним  планом  града  Лесковца 
остављена  је  могућност  водоснабдевања  корисника  у  западном  делу  општине 
Власотинце из водосистема „Барје“.

Генералним пројектом снабдевања  водом  градског  насеља  Власотинце и  околине, 
анализиране су потребе за водом и могућности за њихово задовољавање,  па је на 
основу истог прогнозиран број становника до 2030.године и то:  19.400 становника у 
градском насељу и 11600 сеоског становништва. Просечне потребе становништва за 
водом су за 2030.годину 320  l/s/дан за Власотинце,  односно  qsr=71,85 l/s,  за сеоска 
насеља норматив је 220 l/s/дан, односно qsr=29,54 l/s, а за индустријску потрошњу још 
16,50 l/s, што укупно износи 117,89 l/s.

Постројење  за  пречишћавање  воде  "Нерезине"  према  пројекту  Института  за 
водопривреду  "Јаросав  Черни"  из  Београда,  пречишћава  воду  преко  следећих 
технолошких целина:

• предхлорисање,
• бистрење (коагулација, флокулација, таложење),
• филтрација на брзим пешчаним филтерима,
• флуорисање,
• дезинфекција хлором.

Дистрибутивна  мрежа  градa је  мешовита,  прстенасто  разграната,  са  контра 
резервоаром "Р1" (V=500m³), у јужном делу града.
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Уочени су следећи проблеми у водоснабдевању:
• неусаглашен  рад  таложника  на  водозахвату  при  врло  честим  променама 

протицаја у кориту реке Власине и сметњи које причињавају пливајући предмети 
и речни нанос у живом току реке,

• повећана  мутноћа  сирове  воде  отежава  процес  пречишћавања  и  повремено 
изазива и прекиде уз веће последице,

• недовољан  резервоарски  простор  за  изравнање дневне  неравномерности 
потрошње, прави непланиране повремене прекиде водоснабдевања појединих 
делова града.

Стога  је  и  најпречи  захтев  за  повећање  капацитета  за  захватање  сирове  воде  (и 
издвајање талога) и обезбеђење неопходног резервоарског простора на месту самог 
постројења "Нерезине", ради покрића часовних максимума потрошње конзума, односно 
изградња  резервоара "Нерезине" запремине V=1000m³ чисте воде.

2.5.3. Одвођење отпадних и кишних вода 

Постојеће стање 

Канализациона мрежа у насељу  Власотинце је изграђена по сепарационом систему, 
односно посебно се сакупљају отпадне, а посебно кишне воде. 

Постојећа  фекална канализациона мрежа,  конципирана по сепарационом систему, 
покрива  значајан  део  градске  територије,  недовољних  је  пречника,  са  недовољном 
повезаношћу леве и десне обале, што доводи до честих загушења и изливања. Осим 
тога,  постојање  растеретног  испуста,  којим  се  у  случају  преоптерећења  постојећег 
колектора, канализациони садржај директно улива у реку Власину, је недопустиво, не 
само с обзиром на високу категоризацију овог водотока, већ и из разлога континуалног 
загађења  и  деградације  животне  средине.  Постојеће  градско  постројење  за 
пречишћавање отпадних вода, изграђено 1974.године, је недовољног капацитета, па из 
тог разлога не може да обави планиране задатке. Утврђени постојећи капацитет једва 
достиже 2.250 ES, тако да је читаво постројење изузетно високо оптерећено. Техничка 
документација,  на  основу  које  су  санирани  и  дограђени  објекти  и  опрема  овог 
постројења,  није  обухватила  ни  један  привредни  субјекат  на  територији  градског 
насеља, па је евидентно да ово постројење не може да задовољи ни тренутне потребе. 
Из наведених разлога,  постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода треба 
одржавати  у  раду,  са  минималним  трошковима  одржавања,  до  изградње  новог 
савременог система одговарајућег капацитета и перформанси. 

Кишна  канализација  је  изграђена  само  у  појединим  улицама  и  не  обезбеђује 
адекватну заштиту простора од атмосферских вода.

Планирано стање 

Концепција одвођења отпадних и кишних вода насеља Власотинце је сепарациона, по 
коме се посебно врши одвођење отпадних, а посебно атмосферских вода.

Подручје  градског  насеља  Власотинце  обухваћено  је Генералним пројектом 
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Власотинце 
(Предузеће за  пројектовање,  инжењеринг  и заступање  „Водо-инжењеринг“- Београд, 
2006.година), који је коришћен за потребе израде концепције одвођења отпадних вода. 

Фекална  канализација треба  да  омогући  прикупљање  и  одвођење  употребљене 
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санитарне  воде  преко  постојећих  колекторских  праваца  до  постројења  за 
пречишћавање отпадних вода.  Мрежа се планира до свих постојећих и  планираних 
објеката на предметном подручју, а трасе канализационих водова дуж саобраћајница, 
користе расположиве просторе и падове терена.

На  основу  анализе  у  Генералном пројекту сакупљања,  одвођења  и  пречишћавања 
отпадних вода насеља општине Власотинце, неопходно је  изградити постројење за 
пречишћавање  отпадних  вода  -  уређај  за  потребни  капацитет  од  2x22500ЕS,  а 
реализовати га етапно, тако да се фазно гради и повезује у складну целину.

Што  се  тиче  хидрауличног  димензионисања,  будуће  градско  постројење  треба  да 
задовољи  услове  за  средње  дневне  количине  отпадних  вода  за  градско  насеље 
Власотинце од 107,21 l/s за 2030.год., док би максималне дневне количине биле 162,35 
l/s за 2030.год.

За технологију пречишћавања отпадних вода на градском постројењу у Власотинцу, 
предлаже се SLR лагуна или SBRc систем, како из разлога најнижих инвестиционих и 
експлоатационих  трошкова,  тако  и  из  разлога  могућности  биолошког  уклањања 
нутрицијената применом нитрификационо-денитрификационог процеса.

Кишна  канализација треба  да  омогући  одвођење  атмосферских  вода  са 
саобраћајница, кровова и осталих уређених површина унутар посматраног подручја до 
реципијената, реке Власине или неких њених притока. Атмосферске воде, у зависности 
од порекла, упустити у реципијент тек након адекватног третмана, односно третирања 
на одговарајућем уређају.

Развој  атмосферске  канализације  има за  задатак  заштиту урбанизованих површина 
унутар подручја и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну 
канализацију  конципирати  за  меродавне  услове  (временски  пресек,  урбанизованост 
простора, рачунска киша и слично), а етапно је реализовати, тако да се већ изграђена 
мрежа рационално уклапа у будуће решење.

2.5.4. Регулација водотокова

Доминантни водоток је река Власина, са својим притокама: лева притока – Пушкинова 
долина  и  десна  притока  –  Црнобарски  поток  (у  који  се  уливају  Ломнички  и 
Белокаменачки поток). Река Власина је водоток I  реда, а њене притоке су водотоци II 
реда.  Сходно чл.  23  Закона о  водама (“Службени гласник  РС”,  број  30/2010),  јавно 
водопривредно  предузеће  управља  водним  објектима  за  уређење  водотока  и  за 
заштиту од поплава на водама I  реда и водним објектима за одводњавање, који су у 
јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању, а 
водним  објектима  за  уређење  водотока  и  заштиту  од  поплава  на  водама  II  реда, 
објектима за заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној својини, управља, брине се о 
њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању једница локалне самоуправе. 

Од значајнијих регулационих радова и грађевина, на водотоцима у граници обухвата 
плана, урађено је следеће:

• регулациони  радови  на  реци  Власини,  по  Главном  пројекту  регулације  реке 
Власине кроз Власотинце,  који је израдио “Југопројект”  Београд,  у дужини од 
1.400 m;

• регулациони радови на Пушкиновој долини, по пројекту који је израдило Д.П. 
“Ерозија” Ниш, у дужини од 1.200 m;
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• регулациони радови на Црнобарском потоку, по пројекту који је израдило Д.П. 
“Ерозија” Ниш, у дужини од 700 m;

• делом урађена регулација Ломничког потока од бетона, а делом од камена у 
цементном малтеру, у дужини од 720 m;

• регулациони радови на Белокаменачком потоку, у дужини од 380 m, цеви Ø1000;
• на  месту  код  старог  млина,  1983.године,  изграђена  је  брана  са  сегментним 

уставама, првобитно за потребе водоснабдевања (за подизање нивоа воде у 
бунарима), а данас се објекат бране користи као мала акумулација за градско 
купалиште у летњим месецима; од бране узводно, дошло је до нагомилавања 
речног  наноса,  јер  је  река  Власина  бујичног  карактера,  те  је  потребно  исту 
очистити.

У планском подручју,  неопходно је  спровести радове на регулацији  свих притока,  у 
циљу заштите подручја од бујичних вода и поплава. 

2.5.5. Електроенергетика 

Постојеће стање 

На  планском  подручју  су  заступљени  електроенергетски  објекти  напонског  нивоа 
110kV,35kV,10kV I 1kV.

Примарни  извор  електричне  енергије  је  трафостаница  110/35kV  „Власотинце“  снаге 
1x31,5MVA,  прикључена на шири електроенергетски систем далеководом 110kV  број 
1198. из трафостанице „Лесковац 2“ 400/220/110kV.  Из трафостанице „Власотинце“ се 
напајају све постојеће трафостанице  35/10kV и то:  

• трафостаница „Власотинце 1“, снаге 4+2,5 MVA
• трафостаница „Невит“, снаге 2x4MVA
• трафостаница „Батуловце“, снаге 1x4MVA
• трафостаница „Свође“, снаге 2x4MVA

 
Из трафостанице  35/10kV “Грделица” лоциране на територији града Лесковца, напаја 
се део конзума градског насеља Власотинце..

У ванредним условима део конзума Власотинаца се може напајати и из трафостанице 
110/35KV „Лесковац 1“ са ограниченом снагом до максимално 12MW. 

Проблеми  који  онемогућавају  безбедно  напајање  подручја  електричном  енергијом 
проистичу  из  једностраног  напајања  трафостанице  110/35kV  “Власотинце”,  без 
могућности обезбеђења резервног напајања за цео конзум.

На  планском  подручјуне  постоје  електроенергетски  објекти  виших напонских  нивоа 
220kV и 400kV, у надлежности ЈП “Електромреже Србије”.

Постојећа  10kV   мрежа  се  напаја  из  трафостанице  35/10kV,  радијална  је,  без 
могућности  обезбеђења  резервног  напајања  за  поједине  трафостанице 10/0,4kV. 
Углавном је изведена као надземна, изузев централног дела где је претежно кабловска.

На планском подручју постоји већи број трафостаница 10/0,4kV, инсталисане снаге око 
26 MVA, које задовољавају потребе потрошача електричне енергије, али се за наредни 
плански период мора обезбедити изградња нових капацитета овог напонског нивоа.
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Нисконапонска мрежа је најслабији сегмент електродистрибутивног система, у знатној 
мери дотрајала и са недовољним пресеком  проводника, што не обезбеђује потребну 
безбедност и квалитет напајања електричном енергијом.

У претходном периоду су недовољно коришћени обновљиви извори енергије, мада за 
исте  постоје  значајни  потенцијали  као  што  су  коришћење  енергије  ветра  и  сунца, 
енергије из био масе и разградивих отпадака.

Такође су неискоришћени потенцијали са расположивих водотокова.  Катастром МХЕ 
(малих ходроелектрана) из 1987. године, предвиђена је изградња истих на територији 
општине Власотинце,  укупно 12,  инсталисане снаге 10,185MW  од чега су изграђене 
само две и то: 

• Тегошница, снаге 640KVA на реци Власини
• Поштица, снаге 800 kW  на реци Поштици.

На планском подручју није изграђена ни једна  MХE.

Планирано стање 

У циљу задовољавања будућих потреба за електричном енергијом,  треба извршити 
реконструкцију  постојећих  електроенергетских  објеката,  у  циљу  повећања  снаге  и 
изградити нове, за потребе нових потрошача.
 
Примарна  трафостаница  110/35kV  “Власотинце”  инсталисане  снаге  1x31,5MVA 
задовољавања  тренутне  потребе,  али  се  до  краја  планског  периода  мора 
реконструисати за снагу 2x31,5MVA, посебну имајући у виду да се из исте електричном 
енергијом напаја и подручје Грделице.
 
Постојећи  далековод  110kV  на  који  је  прикључена  трафостаница  „Власотинце“  са 
трафостаницом  „Лесковац  2“  400/220/110kV  је  изграђен  на  челично-решеткастим 
стубовима  са  Alč водовима  3x240mm²  и задовољава  потребе  до  краја  планског 
периода.

У циљу безбеднијег напајања подручја  електричном енергијом, потребно је изградити 
нови  110kV  далековод,  од  трафостанице  „Лесковац  2“  до  трафостанице  10/35kV 
“Власотинце” а планирана је и изградња две нове трафо станице 35/10kV “Власотинце 
3”, „Власотинце 5“, снаге 2x4MVA.
 
У  постојећим  трафостаницама  35/10kV  треба  реконструкцијом  извршити  повећање 
снаге: 

• у трафостаници „Власотинце 1“на 2x4MVA и 
• у трафостаници „Невит“ на 4+8 MVA 

Потребно је изградити нове кабловске водове 35kV типа XHE 49/A 3x(1x150)mm² и то:
• за везу трафостанице „Власотинце1“ са трафостаницом „Невит“
• за везу трафостанице „Власотинце 3“ са трафостаницом 110/35kV „Власотинце“, 

и са повезивањем у прстен са трафостаницом  35/10kV “Невит“, 
 
Тиме се значајно повећава безбедност напајања подручја електричном енергијом .

Траса планираног  35 kV  кабла од трафостанице “Невит“ до планиране трафостанице 
35/10kV  “Власотинце 1”  се укршта са водотоком реке Власине. На месту укрштања, 
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кабл се полаже на дно реке за шта морају бити испуњени одређени услови:
• да је брзина воде минимална;
• да не постоји могућност засипања муљем или одроњеном земљом;
• да примењени кабл мора имати појачану механичку заштиту, односно арматуру 

од челичних жица као што је кабл XHE 49/84-A или слични.

Све  то  значајно  утиче  на  цену  планираних  радова.  Зато  је  економичније  решење 
извршити премоштење реке надземним 35kV водом, што је могуће, јер је ширина реке 
релативно мала (не прелази 70m), а на осталом делу трасе би се користио кабловски 
вод.

Планирану трафостаница 35/10kV “Власотинце 5” треба прикључити на постојећи 35kV 
далековод,  који  повезује  трафостанице  110/35kV  „Власотинце“  са  трафостаницом 
35/10kV  “Невит“,  сечењем истог и увођењем у нову трафостаницу по систему „улаз-
излаз.“

На електроенергетским 10kV објектима треба отклонити констатоване недостатке:
• изградити нове повезане  10kV  водове из трафостаница  35/10kV до појединих 

трафостаница 10/0,4kV;
• заменити  дотрајале  кабловске  водове  10kV,  новим  кабловима  одговарајућег 

пресека  и  положити  нове,  у  циљу  обезбеђења  двостраног  напајања  трафо 
станице 10/0,4kV;

• Извршити реконструкцију постојећих  10kV  далековода,  уз  замену  недовољног 
пресека проводника и изградити нове далеководе за напајање трафо станица 
10/0,4kV и омогућавања резервног напајања;

• уградити  аутоматске реклозере  на  местима  преласка  10kV  мреже  из 
равничарског  у  брдско-планинско  подручје,  у  циљу  спречавања  преношења 
кварова на мрежу у зони Плана и по потреби извршити реконструкцију, у циљу 
повећавања снаге постојећих трафостаница;

• предузети  даље  активности  на  припреми  објеката  за  даљински  надзор  и 
управљање.

  
Нисконапонска  мрежа  на  планском  подручју  се  може  градити  као  надземна  на 
бетонским стубовима са одговарајућим пресеком проводника  Alč или са СКС-ом типа 
xoo/0-A  3x70+71,5mm² по потрби са додатним водовима 2x16mm².

У централној зони и за потребе већих потрошача електричне енергије, нисконапонску 
мрежу треба градити као кабловску са кабловима сличним типу ppoo-ASJ  или  xpoo-
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.

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  ppoo/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.
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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.

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.
 
Обновљиви извори енергије

Обновљиви  извори  електричне  енергије  су  у  ранијем  периоду  коришћени  у 
занемарљивом  обиму.  У  наредном  периоду  треба  интензивирати  коришћење 
расположивих потенцијала за ову врсту објеката.

Пре свега се рачуна на коришћење енергије из водотокова,  из биомасе и целулозних 
отпадака као и на коришћење енергије ветра и соларне енергије.  

Могућа је  изградња:
• MХE “Млин” на реци Власини, снаге 220 KVA, дефинисана Генералним планом 

“Власотинце 2020” године;
• МХЕ  II на месту постојећег руинираног објекта, укључујући потребни доводни 

канал, којим се обезбеђује потребни пад водотока, потребан за функционисање 
МХЕ.

Анализом,  пре  издавања  локацијске  дозволе,  мора  се  проверити расположива 
хидрологија водотока и оправданост изградње МХЕ.

Код изградње МХЕ, инвеститор је дужан да се придржава одредби техничке препоруке 
Електродистрибуције Србије бр.16 “Основни технички захтеви за прикључење малих 
електрана  на  мрежу ЕД Србије“  и  прибави сагласности  надлежних институција  као 
доказ  о  неугрожавању  осталих  корисника  у  погледу  заштите  животне  средине, 
водоснабдевања  и  других.  У  циљу  обезбеђења  прикључка  МХЕ  на 
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електродистрибутивни систем, инвеститор је дужан да прибави мишљење оператера 
дистрибутивног  система  о  условима  и  могућностима  прикључења  на 
електродистрибутивни систем, начину мерења потрошње и снаге електричне енергије 
испоручених у електродистрибутивни систем или преузетих из истог, као и потребним 
мерама заштитне, сигнализације и управљања МХЕ.

2.5.6. Телекомуникације и поштански саобраћај 

Постојеће стање 

Приступни чворови
Чворна централа Власотинце типа S/2000/224 у садашњој телекомуникационој мрежи 
ради као крајња централа. Приступни чворови су 100% дигитални и повезани су на 
оптичку транспортну мрежу.  На предметној територији учешће укључених двојничких 
прикључака  је  36,72% од  укупног  броја  укључених  прикључака,  што  је  неповољна 
ситуација, која се може отклонити инвестицијама у приступну мрежу.
Транспортна мрежа

Оптички каблови
Преглед дужина и инсталираног капацитета (дат је капацитет деонице са најмањим 
бројем оптичких влакана) главних каблова - постојећих магистралних оптичких каблова 
чије трасе пролазе кроз предметно подручје, дат је у табели бр.5.

Табела бр. 5.

Ред. 
број Релација Дужина ОК

(km) Тип кабла
Инсталирани 

капацитет
(број ов)

1 Власотинце-Бабушница 39,339 TOCM03 16

2 Лесковац-Власотинце 19,064 TOCM03 18

Коаксијални каблови
Кроз  предметну  локацију  пролази  коаксијални  кабл  Лесковац-Власотинце  TX06, 
TX16PS 2x1,2/4,4+TD11x4x0,9+TF4x4x0,9+TS1x4x0,9.  Овај кабл се више не користи за 
међумесни  саобраћај,  који  се  сада  одвија  преко  оптичких  каблова.  Наведени 
коаксијални кабл се сада користи као део бакарне приступне мреже, односно користе 
се бакарне парице из испуне кабла као претплатнички водови.

Системи преноса
Интерконекција  локалне  транспортне  мреже  на  територији  ИЈ  Лесковац  са 
магистралном SDH мрежом, реализована је преко STM-64 националног прстена C17, у 
чвору Лесковац (уређај ALU 1670SM).

Преглед  SDH  и PDH система реализованих по оптичким кабловима у локалној/метро 
равни на предметној територији, дат је у табели бр.6.

Табела бр. 6.
Ред. 
број Релација Технологија Конфигурација

1 Лесковац-Власотинце 16С1 SDH тачка-тачка

2 Лесковац-Свође 1С1 SDH тачка-тачка

3 Власотинце-Стајковце 120Л1 PDH тачка-тачка
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Поштански саобраћај 

У  градском  насељу  Власотинце,  Радна  јединица  поштанског  саобраћаја  има  једну 
јединицу ПТТ мреже (ул.Душанова бр.5).  У поштанској  јединици у Власотинцу ради 
деветнаест  запослених,  који  у  просеку  опслужују  1500  корисника,  док  једанаест 
поштоноша разносе пошту на осам доставних места. Ова поштанска јединица има два 
поштанска ковчежића и оба се налазе у Власотинцу, један на самом објекту поште, а 
други у ул.29.новембра бб.

Планирано стање 

Приступне мреже

Савремене приступне мреже којим се тежи, треба да:
• омогуће  различите  типове  корисничких  сервиса  (POTS,  triple  play, 

мултимедијални),
• буду флексибилне и изграђене модуларном опремом,
• обезбеђују ефикасно коришћење пропусног опсега,
• омогућавају  интегрисано  управљање  телекомуникационом  опремом  и 

сервисима,
• буду  једноставне  конфигурације  и  релативно  једноставне  за  одржавање  и 

експлоатацију,
• буду изграђене опремом која је компактна и поуздана (carrier grade),
• отворене  за  будуће  архитектуре  (како  би  подржале  сервисе  базиране  на 

технологијама као што су: point-to-point Ethernet, point-to-multipoint GPON),
• буду економски исплативе.

Телекомуникациона мрежа нове генерације  (Next  Generation  Network  NGN) мора да 
обезбеди широк спектар различитих сервиса корисницима:

• POTS сервис,
• IN сервис,
• дигиталне изнајмљене линије различитих протока,
• брзи приступ интернету,
• виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN),
• виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN),
• интегрисани пренос гласа, података и видео сигнала ("triple play" сервис),
• мултимедијалне асиметричне и симетричне сервисе са пропусним опсегом до 

100 Мbit/s по кориснику.

Поменути  сервиси  ће  се  реализовати  коришћењем  IP  приступних  уређаја  (са 
функцијом  MSAN/DSLAM) и  CPE корисничке опреме (кућни уређај  RGW, SIP IAD - 
Integrated Access Device, STB, switch-ева, терминала оптичке приступне мреже, рутера) 
у приступној мрежи.

Савремена архитектура приступних мрежа подразумева примену оптичких каблова у 
приступној мрежи (архитектуре  FTTH/B/C)  и  UTP или оптичке каблове на корисничкој 
локацији (стан, локација бизнис корисника).

С обзиром на преносне медијуме, приступна мрежа ће се реализовати као:
• приступна  мрежа  са  бакарним  кабловима  -  подразумева  FTTH мрежну 

архитектуру,  у  којој  се  IP  приступни  уређаји  везују са  централном 
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концентрацијом  коришћењем оптичких  каблова  (изузетно  се  могу  повезивати 
међусобно у конфигурацији ланца -  subtending до 3 уређаја у низу), док се за 
везу од концентрације до претплатника користе бакарни DSL-каблови према IEC 
62255 стандарду,

• оптичка приступна мрежа - подразумева  FTTB и FTTH мрежну архитектуру,
• бежична приступна мрежа - подразумева коришћење CDMA.

Приступни уређаји 

Поред  постављања  нових  телекомуникационих  уређаја  и  проширења  постојећих, 
планира се и даље постављање мултисервисних приступних платформи, као и друге 
телекомуникационе  опреме  у  уличним  кабинетима,  у  склопу  децентрализације 
телекомуникационе мреже.

Предвиђена је супституција свих застарелих комутационих система TDM осим система 
EWSD.  Конкретно  се  то  односи  на  Чворну  централу  Власотинце  типа SI2000. 
Супституција ће се извршити коришћењем IP приступних уређаја код којих је POTS под 
контролом SSW класе 5 и SIP под контролом IMS. Ради се о модуларној опреми, чији 
се капацитет дефинише према захтевима корисника. Примена ових уређаја омогућава 
пружање широкопојасних сервиса и услуга. 

У табели бр.7. су дати постојећи и планирани приступни чворови, тип објекта и њихове 
оријентационе адресе.

Табела бр.7.

Ред. 
бр.

Насељена 
места 

покривена 
децентр. 
приступ. 
мрежом

Назив
приступ.

чвора

Оријент.
адреса

приступ.
чвора

Тип објекта
за смештај 

опреме 
приступ. 

чвора

Капацитет 
прист.мреже
(у парицама)

Тип 
развод.
мреже

Планирани опт.кабл за 
повезивање 

прист.чвора на 
трансп.мрежу 

1 Власотинце
MSAN 

Власотинце 
центар

Власотинце,
ул.Душанова 

бр.5

indoor
(унутрашњи) 3200 подземнa

Постојећи 
ОК Лесковац – 
Власотинце 

2 Власотинце MSAN 
Манастириште

Власотинце,
ул.22.Дивизије

outdoor
(спољашњи) 300 подземнa Постојећи 

ОК Власотинце - Пирот

3 Власотинце MSAN 
Росуља

Власотинце,
ул.Милке 
Диманић

outdoor
(спољашњи) 1200 подземнa

Планирани 
ОК Власотинце – MSAN 

Росуља

4 Власотинце MSAN 
Слатина

Власотинце,
ул.29.новембра

outdoor
(спољашњи) 600 подземнa

Постојећи 
ОК Лесковац – 

Власотинце

Оптичка приступна мрежа

У планском периоду,  неопходна је  изградња оптичких приступних мрежа.  Приступна 
мрежа са оптичким кабловима подразумева FTTB (Fibre To the Building) и FTTH (Fibre to 
the Home) мрежну архитектуру. 

Планира се полагање оптичких каблова подземно, уз коришћење постојећих траса ТК 
канализације,  у рову или мини/микро рову.  На релацијама на којима је неисплатива 
изградња  подземне  мреже,  планирати  полагање  оптичких  каблова  ваздушно,  по 
постојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова. 
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Бежична приступна мрежа

Бежична  приступна  мрежа  се  примењује  када  урађена  техно-економска  анализа 
показује  оправданост  оваквог  начина  решавања  приступне  мреже (рурална  брдско-
планинска подручја) или као привремено решење где не постоје услови за кабловску 
приступну мрежу. Предвиђамо је коришћење CDMA технологије за бежичне приступне 
мреже.

Оптички каблови

Дугорочно  посматрано,  планским документом је  предвиђено  проширење капацитета 
постојећих  магистралних  оптичких  каблова.  Такође  се  планира  изградња,  односно 
реконструкција  оптичких  каблова за  повезивање нових локација  приступних уређаја 
(MSAN/DSLAM),  за потребе повезивања базних станица мобилне телефоније и CDMA 
базне станице, за потребе повезивања локација великих бизнис корисника, за потребе 
изградње редундантне и поуздане агрегационе мреже и за повезивање ТВ студија са 
IP/MPLS мрежом.  

Поштански саобраћај

У планском периоду се  предвиђа  задржавање и  модернизација  постојеће  поште,  с 
обзиром да нема неких већих потреба за проширењем капацитета. 

Постојећа  зграда је  довољне  површине,  како  за  тренутне  потребе,  тако  и  за 
проширење телефонских-комутационих и преносних система у планском периоду, до 
2025.године, уз неопходне адаптације. Пошто је зграда у центру насеља, складиште ТТ 
материјала, смештај  монтера,  као и простор за дневну негу и паркирање моторних 
возила треба изместити у радну зону. 

Уз извођење потребних адаптација, као и прерасподелом опслуживања корисника на 
постојећим  шалтерима,  у  планском  периоду,  створиће  се  услови  за  квалитетније 
опслуживање  корисника  из  асортимана  поштанских  и  ТТ  услуга.  Бољим 
димензионисањем, увођењем нових и прерасподелом постојећих доставних реона, у 
планском  периоду,  створиће  се  услови  за  квалитетније  опслуживање  клијената  на 
доставном подручју. 

2.5.7. Гасификација 

У граници обухвата Плана нису изграђене гасне инсталације.

У току је завршна фаза израде пројектне документације за ДГМ “Власотинце”-I  фаза, 
која  обухвата  трасу  дистрибутивног  гасовода  од  ГМРС  “Власотинце”  до  градског 
насеља Власотинце, у заштитном појасу државног пута IБ реда број 39 (М-9). 

Планира  се  изградња  главне  мерно  регулационе  станице  ГМРС  “Власотинце”,  ван 
обухвата  овог  Плана.  Унутар  граница  захвата  Плана, предвиђена  је  изградња 
дистрибутивне  гасоводне  мреже  (ДГМ),  која  ће  служити  за  снабдевање  природним 
гасом домаћинстава и индустријских потрошача, са припадућим кућним прикључцима 
(КГП) од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара. 
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2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите 

2.6.1. Заштита животне средине

2.6.1.1.  Мере за ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на
              животну средину 

Заштита  животне  средине  обухвата  план  мера  и  посебних  правила  за  превенцију, 
смањење,  спречавање и компензацију  негативних утицаја  планираног  развоја,  мере 
унапређења и побољшања стања,  мере и  посебна правила заштите и мониторинга 
животне средине. 

Заштита ваздуха

У циљу превенције и побољшања квалитета ваздуха, смањење нивоа емисије штетних 
материја у ваздух потребно је применити мере заштите ваздуха.

Опште мере заштите ваздуха: 
• одржавање емисије загађујућих материја у ваздух на подручју Плана генералне 

регулације Власотинца у законски дозвољеним границама; 
• реконструкција  градских  и  осталих  саобраћајница  за  меродавно  саобраћајно 

оптерећење; 
• изградња обилазница и измештање транзитног саобраћаја ван градског језгра;
• подстицање  коришћења  еколошки  прихватљивијих  енергената,  обновљивих 

извора енергије и увођење енергетске ефикасности; 
• смањење броја индивидуалних котларница, ширењем система централизованог 

снабдевања енергијом, ширење гасификационог система; 
• обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и 

озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа); 
• реконструкција  постојећих  и  реализација  нових зелених  површина  свих 

категорија; 
• сви постојећи и планирани производни и други погони, који представљају изворе 

аерозагађивања  у  обавези  су  да  примене  најбоље  доступне  технике  и 
технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја 
у животну средину; 

• реконструкција постојећих и реализација нових пројеката (објеката, технологија, 
инфраструктуре)  потенцијалних  загађивача  ваздуха,  могућа  је  уз  обавезан 
поступак процене утицаја на животну средину;

• обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, објављивање резултата праћења и 
информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом; 

• стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 
животне средине. 

Посебне мере заштите ваздуха:

Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у обавези је: 
• да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, 

градње и  редовног рада  (коришћења) и мора га одржавати  и спровести мере 
тако да не испушта  загађујуће материје у ваздух у количини већих од граничних 
вредности емисије; 

• у  случају  прекорачења  граничних  вредности  емисије,  оператер  је  дужан  да 
прилагоди рад новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес како би 
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се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року; 
• за  случај  да  се  у  процесу  обављања  делатности  могу  емитовати  гасови 

непријатних мириса, оператер је дужан да примењује мере које ће довести до 
редукције мириса и ако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу 
испод граничне вредности емисије;  

• за  планирани,  новоизграђени  или  реконструисани  стационарни  извор 
загађивања за који није прописана обавеза израде студије о процени утицаја на 
животну средину, оператер је дужан да пре пуштања у рад прибави дозволу.

Заштита вода

Опште мере заштите вода: 
• спречавање  даљег  загађења  реке  Власине  и  њених притока  и  подизање 

квалитета воде на виши ниво; 
• изградња канализационог система за одвођење отпадних вода као сепаратног 

са посебним колектором за одвођење атмосферских вода; 
• проширење  и  реконструкција  постојеће  канализационе  мреже  и  повезивање 

свих делова насеља на канализациону мрежу; 
• као  прелазно  решење  до  изградње  канализационе  мреже,  дозвољене  су 

искључиво водонепропусне септичке јаме;
• реконструкција постојећег постројења за третман комуналних отпадних вода у 

складу са меродавним капацитетима; 
• изградња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних вода у 

оквиру појединачних радних комплекса; 
• уклањање „дивљих депонија” и пооштравање казнене политике из ове области, 

како би се спречило њихово поновно стварање; 
• заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа; 
• регулацију  мањих  водотока,  треба  обављати  по  принципима  „натуралне 

регулације”,  која  подразумева  што  мању  употребу  грубих  вештачких 
интервенција (кинетирања корита, облагања целог попречног профила каменом 
и бетоном итд.) како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно 
приобаље; 

• при  регулацији  водотока  у  зони  насеља,  поред  функционалних  критеријума, 
применити и урбане, естетске и друге услове, који оплемењују животну средину. 

Мере заштите и коришћења подземних вода 

Утврђивање и  разврставање резерви  подземних  вода  у  категорије  и  класе,  израда 
елабората  о  резервама  подземних  вода,  вођење  евиденције  о  стању  резерви 
подземних вода и приказивање података геолошких истраживања, представља обавезу 
у  циљу  одрживог  коришћења  природних  ресурса.  Коришћење  подземних  вода  као 
природног ресурса, може се остварити према: 

• условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања, 
• одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања, 
• елаборату о резервама подземних вода и термо-минералним извориштима. 

Посебне мере заштите вода - обавезе носиоца пројеката/оператера: 
• носиоци  пројеката  и  оператери  -  генератори  отпадних  вода  који  испуштају 

отпадне воде непосредно у реципијент дужни су да обезбеде пречишћавање 
отпадних вода до нивоа који одговара граничним вредностима емисије, односно 
до  нивоа  којим  се  не  нарушавају  стандарди  квалитета  животне  средине 
реципијента (комбиновани приступ), узимајући строжији критеријум од ова два; 
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• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода,  који  отпадне воде 
испуштају у реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или 
уређаје за пречишћавање отпадних вода до  захтеваног нивоа; 

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода,  који  отпадне воде 
испуштају у јавну (насељску)  канализацију дужни су да од надлежног органа 
општинске  управе    исходују  Акт  о  испуштању  отпадних  вода  у  јавну 
канализацију; 

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода,  који  отпадне воде 
испуштају у реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију,  дужни су да 
поставе уређаје за мерење, да врше континуирано мерење количине отпадних 
вода, да контролишу и испитују биохемијске и механичке параметре квалитета 
отпадних  вода  и  да  извештај  о  извршеним мерењима квартално  достављају 
јавном  водопривредном  предузећу,  министарству  надлежном  за  послове 
заштите животне средине и Агенцији за животну средину; 

• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за 
пречишћавање отпадних вода у обавези су да испитују квалитет отпадних вода 
пре и после пречишћавања, да обезбеде редовно функционисање уређаја за 
пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог рада; 

• мерења  количина  и  испитивање  квалитета  отпадних  вода  врши  овлашћена 
институција (правно лице), у складу са Законом о водама;

• носиоци  пројеката  и  оператери  генератори  отпадних  вода  у  обавези  су  да 
изврше накнаду за загађивање вода (за непосредно или посредно загађивање 
воде), а који испуштају отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канале, 
врше сакупљање, одвођење  и пречишћавање отпадних и атмосферских вода 
системом јавне  канализације,  испуштају  на пољопривредно,  грађевинско или 
шумско земљиште загађујуће супстанце које на непосредан или посредан начин 
загађују воде, производе, односно увозе ђубрива и хемијска средства за заштиту 
биља и уништавање корова, као и детерџенте на бази фосфата; 

• у  циљу заштите  реципијента  и  планираног  постројења,  Локална  самоуправа 
мора  донети  Правилник  о  техничким  и  санитарним  условима  за  упуштање 
отпадних  вода  у  јавну  канализацију,  као  саставни  део  Одлуке  о  коришћењу, 
управљању и одржавању водоводне,  фекалне и  атмосферске канализационе 
мреже на територији општине. Овим Правилником се прописују услови и ниво 
загађења отпадних вода, које поједини технолошки процеси морају испунити при 
упуштању у мрежу јавне насељске канализације. 

Заштита земљишта

Опште  мере  заштите  земљишта  обухватају  систем  праћења  квалитета  земљишта 
(систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење које се остварује 
применом мера системског праћења квалитета земљишта:

• праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;
• спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације 

и деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да 
су узроковани антропогеним активностима;

Опште мере заштите земљишта обухватају следеће обавезе:
• даље ширење насеља вршити у складу са правилима дефинисаним Планом 

генералне регулације  и заустављање бесправне изградње у угроженим зонама 
и локацијама;

• приликом  изградње  нових  објеката  и  легализације  постојећих,  обавезно  је 
прикључење на постојећу канализациону мрежу;
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• у  случају  непостојања канализационе  мреже у  делу насеља у  ком  се  гради 
објекат,  као  прелазно  решење  су  дозвољене  искључиво  водонепропусне 
септичке јаме;

• реконструкција  постојеће  канализационе  мреже  у  складу  са  меродавним 
оптерећењима, како би се спречило изливање отпадих вода у земљиште;

• уклањање  дивљих  депонија  са  свих  локација  и  увођење  строжије  казнене 
политике, како би се спречило поновно формирање дивљих депонија;

• организовано  управљање  отпадом  на  подручју  Плана  које  подразумева 
прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одлагање на санитарну депонију;

• контрола управљања отпадом и отпадним водама у оквиру појединачних радних 
и индустријских комплекса; 

• ремедијација  и  рекултивација  напуштених  локација  и  локација  угрожених 
историјским загађењем.

Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају: 
• обавезно  планирање  и  спровођење превентивних  мера  заштите  приликом 

коришћeња  земљишта  за  све  делатности  за  које  се  очекује  да  ће  знатно 
оштетити функције земљишта;

• обавезно је управљање отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом и 
подзаконским актима;

• обавезно је управљање отпадним водама у оквиру планског подручја,
• носилац  пројеката/оператер  (или  други  облици  промене  својине),  при  свакој 

промени власништва, је у обавези да спроводi процену стања животне средине 
и одређивање одговорности за загађење животне средине;

• носилац  пројекта/оператер  (продавац  или  купац)  је  у  обавези  да  изради 
извештај  о  стању земљишта,  а  за  сваку  трансакцију  земљишта,  на  коме  се 
дешава или се дешавала потенцијално загађујућа активност;

• носилац  пројекта/оператер,  потенцијални  загађивач  или  његов  правни 
следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или 
индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују 
трошкове  ризика  по  животну  средину  и  трошкове  уклањања  штете  нанете 
животној средини;

• носилац  пројекта/оператер,  потенцијални  загађивач  у  обавези  је  да  изради 
извештај  о  стању  земљишта  који  мора  бити  издат  од  стране  стручне 
организације,  акредитоване  за  узорковање  и  испитивање  земљишта  и  воде 
према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду;

• носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да изврши 
ремедијацију  или  санацију  деградиране  животне  средине,  у  складу  са 
пројектима  санације  и  ремедијације  на  које  ресорно  Министарство  даје 
сагласност;

Заштита и унапређење природе, природних добара и предела

Заштита природе обухвата: 
• заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, 
• одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима, 
• унапређење стања нарушених делова природе, 
• усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова 

и пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних 
ресурса, 

• дугорочно очување природних предела и природне равнотеже. 
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Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана: 
• обавезно  је  очување  и  унапређење  природног  и  вештачког  вегетацијског 

покривача у урбаном центру; 
• обавезна је заштита и очување вегетације у рубном делу урбаног центра, у циљу 

ублажавања екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова; 
• подизање зелених површина унутар градског центра и у оквиру осталих намена 

(паркови, скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења концентрације штетних 
гасова у ваздуху и побољшања општих микроклиматских услова; 

• обавезне  су  мере  за  спречавање  свих  радњи  и  поступака  који  утичу  на 
нарушавање  повољног  стања  популације  дивљих  врста,  уништења  њиховог 
станишта, легла, гнезда и нарушавање њиховог животног циклуса; 

• реализација  грађевинског  подручја  насеља,  грађевинског  земљишта  ван 
грађевинског  подручја,  инфраструктурних  коридора,  прилагодити  природним 
структурама и условима, тако да утицај на предеоне карактеристике буде што 
мањи; 

• све  природне  пределе  заштити  у  њиховој  разноврсности,  јединствености, 
лепоти и значају за доживљај и рекреацију становништва; 

• обавезне  су  мере  еколошке  компензације  у  циљу  ублажавања  штетних 
последица  на  природу  (мере  санације,  примарна  рехабилитација, 
успостављање новог локалитета или комбинацију мера). 

Мере  еколошке  компензације се  дефинишу  са  циљем  ублажавања  штетних 
последица  реализације  планских  решења на  животну  средину  и  здравље људи  на 
подручју  Плана.  Како  је  циљ  компензације  на  подручју  Плана  заштита  животне 
средине, здравља људи и квалитета живота, локалитете за формирање нових зелених 
површина треба утврдити на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих 
негативних  утицаја  постојећих  и  планираних  садржаја  на  животну  средину. 
Компензацију  зеленила  треба  спровести  тако  да  допринесе  смањењу  емисије 
загађујућих материја и прашине, као и смањењу нивоа буке и побољшњу пејзажних 
карактеристика подручја.

Мере компензације:
• промовисати пејзажно уређење појединачних парцела 
• успоставити појасеве заштитног зеленила између радних зона и зона осталих 

намена (стамбених, спортско-рекреативних и др.)
• извршити биолошку рекултивацију свих деградираних локација и зона;
• формирати појас зеленила дуж планираних и постојећих саобраћајница у складу 

са локацијским условима;
• уз границе парцела, опционо, формирати „зелене баријере” за заштиту од удара 

ветра, од жбуња, живе ограде висине 1,5-2m или високог дрвећа;
• одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе 

и валоризације постојећег зеленила на подручју Плана и окружењу;
• приликом формирања заштитног  зеленила  избегавати  алохтоне,  инвазивне и 

алергене врсте биљака, заступљеност аутохтоних врста не треба  бити испод 
50%,

• повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила;
• при стварању заштитних појасева користити врсте веома отпорне на загађења 

(Acer  rubrum,  Cornus  mas,  Corylus  colurna,  Platanus  sp,  Gleditsia  triacanthos, 
Populus  deltoides,  Robinia  pseudoacacia,  Pyracantha  coccinea,  Sorbus  japonica, 
Juniperus sp, Juglans nigra, Quercus robur, Populus nigra, Amorpha fruticosa, Ribes 
sp, Ligustrum ovalifolium, Sophora aucuparia, Rosa canina, Tilia americana, Hedera 
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helix,  Ulmus  campestris,  Chamaecyparis  lawsoniana,  Thuja  occidentalis,  Abies 
concolor, Alnus glutinosa, Acer platanoides).

Заштита од буке и вибрација

Заштита животне средине од буке за планско подручје обухвата: планирање мера и 
услова  заштите  од  буке  у  животној  средини,  мерење  буке  у  животној  средини  и 
слободан приступ информацијама о стању буке у животној средини.
Опште мере  заштите  становништва од буке  у  животној  средини на подручју  Плана 
генералне регулације Власотинца, обухватају одређивање акустичних зона у складу са 
наменом простора и граничним вредностима индикатора буке у тим зонама. 
Тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 
dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току ноћи, у којима је забрањена употреба извора буке 
који могу повисити ниво буке и обухватају подручја за одмор и рекреацију, болничке 
зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови.
Остале зоне – зоне са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке и 
обухватају:

• школске зоне,
• чисто стамбена подручја,
• пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта,
• градски  центар,  занатска,  трговачка,  административно-управна  зона  са 

становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница,
• индустријска,  складишна  и  сервисна  подручја  и  транспортни  терминали  без 

стамбених зграда.
У овим зонама и појасевима дуж саобраћајница обавезне су мере за спречавање и 
отклањање буке и мере заштите од утицаја буке на зоне становања и осетљиве објекте 
и садржаје: 

• носиоци пројеката/оператери који  у  обављању привредне делaтности емитују 
буку, одговорни су за сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од 
прописаних граничних вредности,

• носиоци пројеката/оператери генератори буке су у обавези да примењују мере 
техничке заштите од буке за све објекте и делатности генераторе буке;

• обавезно је подизање заштиних баријера (вештачких и/или природних)  према 
угроженим зонама,

• извори  буке  морају  поседовати  исправе  са  подацима  о  нивоу  буке  при 
прописаним условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу 
нивоа буке);

• извори  буке  се  изузетно  могу  користити  и  ако  прелазе  дозвољене  граничне 
вредности  у  случају  елементарних  непогода  и  других  непогода,  отклањања 
кварова који би могли изазвати веће материјалне штете, али само за време док 
те  околности  постоје  о  чему  је  корисник  дужан  да  обавести  Одељење  за 
инспекцијске послове; 

• мерење  буке  врше  стручне  организације,  овлашћене  од  стране  ресорног 
министарства  задуженог  за  послове  заштите  животне  средине које  уједно  и 
прописује услове и методологију мерења буке.

Заштита од нејонизујућег зрачења 

Извори  нејонизујућих  зрачења  су  уређаји,  инсталације  или  објекати  који  емитују 
нејонизујуће зрачење: 

• ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине 100-400nm),
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• видљиво зрачење (таласне дужине 400-780nm), 
• инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780nm - 1mm), 
• радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције 10kHz - 300GHz), 
• електромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0-10kHz),  
• ласерско зрачење,
• ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20kHz; 

Опште мере заштите од нејонизујућих зрачења у животној средини обухватају услове и 
мере  заштите  здравља људи  и  животне  средине  од  штетног  дејства  нејонизујућих 
зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и 
услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. 
Посебне  мере  заштите  од  нејонизујућих  зрачења  у  животној  средини  обухватају 
обавезе оператера да:

• примени мере и испуњава услове за коришћење извора нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса;

• изврши процену утицаја на животну средину, у складу са Законом;
• води прописану евиденцију о извору нејонизујућег зрачења;
• обезбеди  испитивање  зрачења  извора  нејонизујућих  зрачења  у  животној 

средини;
• у року обавести надлежни орган о ванредном догађају;
• спроводи све мере заштите од нејонизујућих зрачења;

Базна  станица  мобилне  телефоније  (БСМТ)  је,  по  својој  функцији  примопредајни 
систем и чине је  примопредајни уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема, 
која  служи  за  повезивање  базне  станице  са  осталим  деловима  мобилне 
телекомуникационе  мреже.  БСМТ  може  истовремено  бити  функционална  у  три 
мобилне телекомуникационе мреже (или три дела јединствене мреже) који се, поред 
технолошког нивоа и могућности преноса говора, података или слике, разликују и по 
фреквенцијским опсезима које  користе,  са реалним продором ка  4G и напреднијим 
технологијама:

• GSM-Global System for Mobile 900
• GSM 1800 и
• UMTS- Universal Mobile Telecommunications System (познат и као 3G - око 2100 

MHz).

Предајници  базних  станица  мобилне  телефоније  спадају  у  групу  са  малом  снагом 
(предајници  од  неколико  десетина  вати),  који  емитују  један  врло  узак  сноп 
радиофреквентних таласа. Снага зрачења (самим тим и ефективна израчена снага) је 
увек ограничена на оптималну, у зависности од оптерећења и услова пропагације али 
се, из разлога безбедности, при мерењу редовно узима и максимално оптерећење, при 
коме не смеју да се прекораче референтне граничне вредности ни у  једној  тачки у 
околини базне станице. Том приликом се редовно узимају у обзир и други предајници у 
зони, односно мора се мерити и емисија, али и укупна имисија. За услове простирања 
електомагнетних таласа, морају се испоштовати:

• техничке мере и захтеви,
• мере безбедности и заштите здравља људи 
• мере безбедности животне средине.

Избор  локације  за  постављање  базне  станице  мобилне  телефоније,  са  еколошког 
аспекта, мора бити у складу са смерницама, мерама и условима:

• стратешке процене утицаја плана (или секторских програма),
• процене утицаја на животну средину пројекта,
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• заштите од нејонизујућих зрачења.

Није  дозвољена изградња базних  станица  у  просторним целинама  I  “Власотинце  – 
центар” и III “Росуља”.

Мере  заштите  од  штетног  дејства  електомагнетних  таласа  базне  станице  мобилне 
телефоније при избору локације, постављањем:

• на стубовима висине 20-36m, 
• на највишим објектима који доминирају околином, 
• на  фасадама  објеката  (панелне  базне  станице  које  покривају  одређену 

микролокацију,  а  покретне  базне  станице  се  монтирају  за  време  одржавања 
разних скупова, концерата и сл.).

Оператер је у обавези да спроведе утврђене мере и услове заштите животне средине:
• опасности од директног додира делова који су под сталним напоном;
• опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном 

колу;
• опасности од пожара и експлозија;
• статички електрицитет услед рада уређаја;
• опасности од утицаја берилијум оксида;
• атмосферски електрицитет;
• нестанак напона у мрежи;
• недовољна осветљеност просторија;
• неопрезно руковање;
• опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима);
• механичка оштећења;
• утицај прашине, влаге и воде.

Посебне  мере  заштите  -  у  односу  на  тип  и  карактеристике  објекта  који  се  гради, 
посебно се морају примењивати следеће мере заштите:

• објекте  не  постављати  унутар  друге  зоне  опасности  од  пожара  у  близини 
отворених  складишта  лако  испарљивих,  запаљивих  и  експлозивних  материја 
без  одговарајуће  заштите  и  прибављених  услова,  односно  сагласности 
надлежног органа противпожарне заштите;

• ако се у  току извођења грађевинских и  других  радова наиђе на археолошка 
налазишта  или  археолошке  предмете  извођач  радова  је  дужан  да  одмах 
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе;

• ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког 
типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својство природног  споменика,  извођач радова је  дужан да о  томе обавести 
надлежну организацију за заштиту природе;

• обзиром да се антенски ситем базне станице инсталира на стубу који полази од 
тла, треба да се постави ограда око базне станице и антенског стуба. На огради 
поставити  табле  на  којима  је  исписано  упозорење  да  се  не  сме  прилазити 
антенском стубу;

• антенски систем базне станице се мора пројектовати тако да се у главном снопу 
зрачења  антене  не  налазе  антенски  системи  других  комерцијалних  или 
професионалних  уређаја,  као  ни  сами  уређаји,  што  се  постиже  оптималним 
избором висине антене, као и правилним избором позиције антенског система 
на смом објекту;

• отпадне  материје  које  се  јаве  током  изградње  објеката  базних  станица, 
приступних путева, довођења електришне енергије и слично, морају се уклонити 

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             50



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

преко овлашћеног комуналног предузећа;
• након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућег 

зрачења,  а  пре  издавања  дозволе  за  почетак  рада  или  употребне  дозволе 
изврши  прво  испитивање,  односно  мерење  нивоа  електромагнетног  поља  у 
околини извора;

• за  потребе  првог  испитивања  оператер  може  извор  електромагнетног  поља 
пустити у пробни рад у периоду не дужем од 30 дана или за телекомуникационе 
објекте може мерења извршити у оквиру техничког прегледа; 

• орган надлежан за издавање употребне дозволе за објекат који садржи извор 
нејонизујућег зрачења од посебног интереса, може пустити у рад тај извор ако је 
мерењем утврђено да ниво електромагнетног поља не прекорачује прописане 
граничне вредности и да изграђени, односно постављени објекат неће својим 
радом угрожавати животну средину;

• ако  се периодичним испитивањем,  систематским испитивањем или мерењем 
извршеним по налогу инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у 
околини једног или више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад 
прописаних  граничних  вредности,  надлежни  орган  може  кориснику  наложити 
ограничење  у  погледу  употребе,  реконструкцију  или  затварање  објекта  до 
задовољавања прописаних граничних вредности; 

• реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року од 
највише годину дана од дана када је наложена реконструкција извора од стране 
надлежне инспекције за заштиту животне средине.

Управљање отпадом и амбалажним отпадом

Стратегија  управљања отпадом за период 2010-2019.  године („Сл.  гласник  РС“,  бр. 
29/10) представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо 
управљање отпадом на нивоу Републике Србије:

• одређује  основну  оријентацију  управљања  отпадом  за  наредни  период,  у 
сагласности  са  политиком  ЕУ  у  овој  области  и  стратешким  опредељењима 
Републике Србије; 

• усмерава  активности  хармонизације  законодавства  у  процесу  приближавања 
законодавству ЕУ; 

• идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмеравања 
капитала; 

• поставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период; 
• утврђује мере и активности за достизање постављених циљева.

Према Стратегији управљања отпадом за период 2010-2019,  општина Власотинце, са 
општинама Лебане, Бојник, Медвеђа и Црна Трава, припада Регионалном центру за 
управљање комуналним отпадом у Лесковцу. Овај центар обухвата 234.018 становника 
и годишњу количину отпада од 55.889 t/год. 

Градско насеље Власотинце депонује чврст комунални отпад на локацији „Ногаје” 0,8 
km низводно од насеља.  На територији општине Власотинце, планирана је изградња 
објекта  сепарационе станице на којој  ће се вршити сепарација и третман примарно 
разврстаног комуналног отпада, као и објекта трансфер станице на којој ће се вршити 
истовар  неселектираног  комуналног  отпада  из  камиона  сметлара  и  претовар 
комуналног отпада у рол контејнере, као и одвоз рол контејнера вучним возилима на 
регионалну депонију „Жељковац”.

Општи услови за реализацију трансфер станице:
• потребна израда урбанистичке и пројектне документације за изградњу трансфер 
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станице;
• одлучивање о поступку процене утицаја на животну средину;
• није дозвољено дугорочно складиштење отпада на локацији,
• обавезно је брзо сакупљање/сабијање отпада,
• обавезан је брзи утовар у трансферно возило,
• трансфер возило мора напустити трансфер станицу за неколико сати,
• дозвољено је постављање контејнера за рециклабилне компоненте,
• дозвољено је одређивање простора за отпад који ће грађани доносити.

Критеријуми за локацију трансфер станице                                                          Табела бр.8. 
Критеријуми за избор локације трансфер станице
Дозвољено 
је градити

у грађевинском подручју  (на 
грађевинском земљишту)

Није 
дозвољено 
градити

у зонама заштите 
изворишта 
водоснабдевања

на  грађевинском  земљишту 
ван грађевинског подручја

у заштићеним 
подручјима и зонама 
заштите заштићених 
подручја

у  индустријским,  радним  и 
комуналним зонама

на плавном и мочварном 
терену
на пољопривредном и 
водном земљишту
у зонама високих густина 
становања
у зонама централних 
функција 
у зонама спорта и 
рекреације

Врсте отпада којима се рукује на трансфер станици
Дозвољено општински  отпад  (отпад  из 

домаћинстава)
Није 
дозвољено

инфективни медицински 
отпад

баштенски (зелени) отпад велики предмети у 
расутом стању

опасан кућни отпад опасан отпад
рециклабилни отпад радиоактиван отпад
обавезно је посебно
издвајање  грађевинског 
отпада

угинуле животиње
нафтни резервоари
азбест
течности, муљеви, 
прашкасте материје

Остале карактеристике
Карактерист
ике 
локације

централни положај у односу 
транспортне руте 

Опремање објекат

директан приступ 
камионским рутама и главној 
саобраћајници

плато за прихватање 
отпада, сабијање, 
пребацивање у већа 
возила и отпремање на 
регионалну депонију

на сеоском подручју - да 
може прихватити отпад у 
пречнику 20-30 km

возила за сакупљање 
(возила сакупљача)
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величина (капацитет) 
локације утврђује се на 
основу односа постојеће и 
максимално пројектоване 
количине отпада

претоварна-трансфер 
возила

могућност проширења у 
простору

интерне саобраћајнице 

топографске карактеристике 
(раван или терен у благом 
нагибу)

инфраструктурна 
опремљеност

положај у односу на ружу 
ветрова

партерно и пејзажно 
уређење
ограда са контролисаним 
улазом

Опште мере управљања отпадом - надлежни орган општине Власотинце: 
• доноси  Локални  план  управљања  отпадом,  обезбеђује  услове  и  стара  се  о 

његовом спровођењу;
• уређује,  обезбеђује,  организује  и  спроводи  управљање комуналним,  односно 

инертним и неопасним отпадом на својој територији;
• уређује  поступак  наплате услуга  у  области  управљања комуналним,  односно 

инертним и неопасним отпадом;
• издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом;
• води евиденцију и податке доставља ресорном Министарству;
• врши  надзор  и  контролу  примене  мера  поступања  са  отпадом  у  складу  са 

законом. 

Поступање  са  комуналним  отпадом –  мора  бити  у  складу  са  Локалним  планом 
управљања отпадом општине Власотинце. Сакупљање, транспорт, третман и одлагање 
комуналног  отпада  са  подручја  Плана  мора  бити  организовано  преко  надлежног 
комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом на 
подручју Плана, потребно је:

• успоставити  сакупљање,  транспорт  и  одлагање  комуналног  отпада  преко 
надлежног  комуналног  предузећа,  у  складу са  Локалним планом управљања 
отпадом;

• поставити  судове  (контејнере,  корпе)  за  сакупљање  отпада  уз  поштовање 
принципа примарне селекције отпада;

• редовно пражњење контејнера и корпи и транспорт отпада са локација у складу 
са условима надлежног комуналног предузећа;

• планирани објекти свих категорија који имају туристичку, спортско-рекреативну и 
комерцијално-услужну намену морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање смећа (комуналног отпада).  Величина просторије се утврђује према 
броју корисника,  а приступ овом простору мора бити везан за приступни пут 
(преко рампе за приступ  комуналног  возила).  Просторије се налазе у оквиру 
објеката, као засебне, без прозора, са електричним осветљењем, са  точећим 
местом за славину, холендером и Гајгер сливником са решетком;

• у блоковима где није могуће организовати посебну просторију за привремено 
одлагање комуналног отпада, обавезна је изградња објеката за смештај судова 
за привремено одлагање комуналног отпада. Минимални габарити објеката за 
привремено одлагање отпада,  за смештај  једног контејнера,  износе 2,5x2,0m, 
чисте унутрашње висине од 2,20m. Објекат се поставља на бетонску подлогу, 
подигнут минимум 15cm због прања. Конструкција, зидови, кровна конструкција 
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и покривач су дрвени. Фасадна облога је од дрвених талпи, постављених тако 
да штите од ветра, а да омогућавају проветравање.  

• комунални отпад, на микролокацијама ће са прикупљати постављањем корпи за 
смеће на локацијама окупљања (одморишта, паркинзи, шетне стазе). 

• стандард  за  сакупљање  отпада,  карактеристика  комуналног  отпада  (кућног 
смећа)  је  суд  -  контејнер,  запремине  1100l,  габарита  1,37x1,45x1,45m. 
Апроксимативно,  један  контејнер  се  поставља  на  800m2  корисне  површине 
(1000m2  бруто  површине  за  стационарну  намену). Чврст отпад са 
карактеристикама секундарних сировина (папир,  картон,  стакло,  пластика)  и 
други рециклабилни отпад је  потребно организовано прикупљати у  посебним 
контејнерима  (жичани  за  папир,  картон  и  пластику,  затворени  контејнери  за 
стакло).

Управљање  амбалажним  отпадом   -  опште  мере  за  управљање  амбалажним 
отпадом се спроводе у складу са: 

• условима  заштите  животне  средине  које  амбалажа  мора  да  испуњава  зa 
стављање у промет,  

• условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом,  
• обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду. 

Посебне мере за управљање амбалажним отпадом: 
• обавеза произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца је да обезбеди 

простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење 
амбалажног отпада ако укупна годишња количина амбалажног отпада (стакло, 
папир,  картон  и  вишеслојна  амбалажа  сa  претежно  папир-картонском 
компонентом,  метал,  пластика,  дрво,  остали амбалажни материјали)  прелази 
100 t; 

• обавеза  оператера  је  прибављање  дозволе  за  управљање  амбалажним 
отпадом; 

• обавеза  оператера  система,  произвођача,  увозника,  пакера/пуниоца, 
испоручиоца  и  крајњег  корисника,  достављања  извештаја  о  управљању 
амбалажним отпадом; 

• амбалажа  коју  није  могуће  поново  употребити,  као  ни  поновно  искористити 
путем  рециклаже,  биоразградње  или  контролисаног  спаљивања,  постаје 
амбалажни отпад намењен за одлагање;   

• амбалажа  мора  бити  пројектована  и  произведена  тако  да  када  постане 
амбалажни отпад омогући рециклажу материјала употребљених у производњи 
те амбалаже у одређеном масеном проценту;  

• амбалажа  се  идентификује  и  означава  према  природним  својствима 
амбалажних  материјала  који  су  коришћени  у  њеној  производњи  да  би  се 
олакшало сакупљање, поновна употреба и поновно искоришћење, укључујући и 
рециклажу,  компостирање,  биоразградњу и искоришћење у  енергетске  сврхе. 
Амбалажа носи одговарајућу ознаку или на самој амбалажи или на етикети, а 
уколико величина амбалаже то не дозвољава, на приложеном упутству; 

• произвођач,  увозник,  пакер/пунилац  и  испоручилац  дужан  је  да  бесплатно 
преузме  отп  од  секундарне  или  терцијарне  амбалаже  на  захтев  крајњег 
корисника;  

• крајњи корисник који набавља робу од произвођача, увозника, пакера/пуниоца и 
испоручиоца  може  отпад  од  секундарне  или  терцијарне  амбалаже  оставити 
непосредно на месту набавке или га касније бесплатно вратити; 

• произвођач,  увозник,  пакер/пунилац  и  испоручилац  дужан  је  да,  на  захтев 
крајњег  корисника,  бесплатно преузмe амбалажни отпад који  није  комунални 
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отпад, а потиче од 
• примарне амбалаже, уколико за такву амбалажу није прописан посебан начин 

преузимања и сакупљања; 
• крајњи  корисник  је  дужан  да  прикупи,  складишти,  одложи  или  проследи 

комунални  амбалажни отпад, у складу са законом којим се уређује управљање 
отпадом и законом којим се уређује комунална делатност; 

• крајњи  корисник  је  дужан  да  комунални  амбалажни  отпад  разврстава  и/или 
одвојено складишти, тако да не буде измешан са другим отпадом, како би могао 
да буде прослеђен или враћен,  сакупљен, поново искоришћен,  прерађен или 
одложен у складу са законом којим се уређује управљање отпадом; 

• забрањено  је  прослеђивање  или  враћање  амбалажног  отпада  који  није 
комунални отпад комуналним предузећима, осим када за то постоји закључен 
уговор;  

• крајњи корисник  мора да обезбеди да амбалажа и амбалажни отпад који није 
комунални отпад, који се прослеђује или враћа, не буде загађен опасним или 
другим материјама које нису садржане у упакованој роби, а које чине поновно 
искоришћење  или  рециклажу  немогућом  или  изводљивом  једино  по 
несразмерно вишем трошку; 

• крајњи корисник, као држалац отпада, мора да обезбеди да се са амбалажним 
отпадом, који је загађен опасним или другим материјама које нису саставни део 
упаковане  робе,  поступа  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  управљање 
отпадом; 

• произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац дужан je за амбалажу коју 
ставља у промет: 

• да обезбеди да комунално предузеће редовно преузима комунални амбалажни 
отпад;  

• да редовно преузима и сакупља амбалажни отпад који није комунални отпад од 
крајњих 

• корисника; 
• произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац може без дозволе ресорног 

министарства  да  прикупља  амбалажни  отпад,  уколико  се  радио  сопственој 
повратној амбалажи која је враћена од крајњег корисника, а није више погодна 
за поновну употребу; 

• трговац на велико као крајњи снабдевач и/или трговац на мало није дужан да 
обезбеди прописано управљање амбалажним отпадом ако се ради о амбалажи 
на  којој  постоји  декларација  претходног  снабдевача  о  томе  да  он  гарантује 
управљање амбалажн

• отпадом или ако се ради о амбалажи на којој постоји посебан знак путем кога 
оператер гарантује да је та амбалажа укључена у његов систем управљања;  

• произвођач и увозник хемикалије дужни су да, о сопственом трошку, од трговца 
прикупе  повратну амбалажу у коју је била смештена та хемикалија и настао 
амбалажни отпад.

Мере за унапређење енергетске ефикасности

Под  енергетском  ефикасношћу  подразумевају  се мере  које  се  примењују  у  циљу 
смањења потрошње енергије. Према Закону о  планирању и изградњи,  унапређење 
енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и 
обезбеђење  одрживе  градње  применом  техничких  мера,  стандарда  и  услова 
планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката.
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Опште мере за унапређење енергетске ефикасности:
• рационална  употреба  квалитетних  енергената  и  повећање  енергетске 

ефикасности  у  производњи,  дистрибуцији  и  коришћењу енергије  код  крајњих 
корисника енергетских услуга,

• рационално  коришћење  необновљивих  природних  и  замена  необновљивих 
извора енергије обновљивим где год је то могуће,

• побољшање  енергетске  ефикасности  и  рационално  коришћење  енергије  на 
нивоу  општине  –  у  јавним  комуналним  предузећима,  установама  и  јавним 
објектима у  надлежности општине применом мера на грађевинском омотачу, 
систему грејања и унутрашњем осветљењу;

• подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби 
за  рационалним  коришћењем  енергије  и  уштеди  која  се  може  постићи 
спровођењем информативних камaпања о енергетској ефикасности;

Европска  директива  EU  2002/91/EC  о  енергетској  ефикасности  зграда  има  за  циљ 
повећање  енергетских  перформанси  јавних,  пословних  и  приватних  објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. 
Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на питања из 
Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању енергијом. Овом директивом се постављају 
минимални  захтеви  енергетске  ефикасности  за  све  нове  и  постојеће  зграде  које 
пролазе кроз велике преправке.

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности:
• извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу 

повећања  енергетске  ефикасности  -  боља  изолација,  замена  прозора, 
ефикасније грејање и хлађење;

• подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби 
за  рационалним  коришћењем  енергије  и  уштеди  која  се  може  постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности;

• побољшање енергетске ефикасности јавне расвете - замена старих сијалица и 
светиљки новом опремом која смањује потрошњу,

• побољшање  енергетске  ефикасности  водовода  и  канализације  -  уградњом 
фреквентних регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја;

• побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних 
подстаница,  уградњом  термостатских  вентила,  делитеља  топлоте,  увођењем 
система наплате према потрошњи.

Обавезне мере заштите животне средине од хемикалија

У циљу заштите здравља људи и животне средине на подручју насеља  Власотинце 
обавезно је: 

• успостављање интегрисаног управљање хемикалијама; 
• класификација, паковање и обележавање хемикалија;
• интегрални регистар хемикалија; 
• регистар хемикалија које су стављене у промет; 
• ограничења  и  забране  производње,  стављања  у  промет  и  коришћења 

хемикалија; 
• увоз и извоз одређених опасних хемикалија;
• исходовање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење 

нарочиро опасних хемикалија; 
• исходовање дозволе за стављање у промет детергената; 
• успостављање систематског праћења хемикалија; 
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• обезбедити доступност података и надзор.
Обавезе оператера (лица) која управљају хемикалијама:

• оператер који управља хемикалијама треба да предузима мере да би се избегао 
штетни утицај хемикалија по здравље људи, животну средину и имовину; 

• произвођач, увозник  или  даљи  корисник  који  ставља  хемикалију  у  промет 
процењује  опасна својсктва те хемикалије  пре стављања у  промет и  о  томе 
обавештава остала правна и физичка лица у циљу руковања хемикалијом на 
безбедан начин; 

• опасна хемикалија се замењује безбеднијом алтернативом када год је то могуће;
• свака  хемикалија  и  одређени  производи  морају  бити  класификовани 

(класификује их произвођач, увозник или даљи корисник), обележени и паковани 
у складу са законом и прописима донетим на основу њега (обавеза снабдевача 
хемикалија);

• опасна хемикалија је хемикалија која се може класификовати у најмање једну од 
класа опасности;

• оператер - произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, који ставља у 
промет хемикалије  (снабдевач)  дужан је  да води евиденцију  о  хемикалијама 
(податке о идентитету, даљим корисницима и количинама које су испоручене у 
календарској години, као и податке о класификацији и обележавању) најмање 10 
година;

• снабдевач је дужан да достави безбедносни лист (на српском језику),  сваком 
другом дистрибутеру  или  даљем  кориснику,  када  ставља  у  промет  опасну 
хемикалију,  као  и хемикалије  за  које  је  утврђено  да  изазивају  последице  по 
здравље људи и животну средину;

• снабдевач  није  дужан  да  достави  безбедносни  лист  за  опасну  хемикалију 
намењену општој  употреби,  ако  је  за  ту  хемикалију  достављено  довољно 
информација о безбедности, заштити здравља људи и животне средине, осим 
ако то не захтева даљикорисник или дистрибутер;

• снабдевач је дужан да врши измене и допуне садржаја безбедносног листа у 
складу са новим сазнањима о хемикалији и да исти достави сваком у ланцу 
снабдевања коме је та хемикалија испоручена у претходних 12 месеци;

• оператер  (произвођач,  увозник,  дистрибутер  и  даљи  корисник) је  дужан  да 
складишти опасне хемикалије на начин да се не угрози живот и здравље људи и 
животна  средина,  а  са  њиховим остацима  и  празном  амбалажом  поступа  у 
складу са прописима којима се регулише управљање отпадом;

• снабдевач одређених врста, односно количина опасне хемикалије дужан је да 
обезбеди лице које се стара о правилном управљању тих хемикалија;

2.6.1.2. Еколошка валоризација простора

На  основу  сагледавања  стања  животне  средине  и  утврђивањем  потенција  и 
ограничења  у  простору,  карактеристика  непосредног  и  ширек  окружења,  као  и 
постојеће и планиране намене извршена је валоризација простора у обухвату Плана.
Циљеви еколошког вредновања простора су:

• дефинисање еколошке целина, зона и појасева,
• утврђивање  услова  за  реализацију  и  спречавање  просторних  и  еколошких 

конфликата,
• утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране 

намене  простора  на  основу  Плана  генералне  регулације  (директно)  и  за 
хијерархијски ниже нивое,

• утврђивање обавезних еколошких мера  и  услова  за  реализацију  планираних 
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целина,  зона,  појасева,  локација,  објеката,  радова,  делатности  и  осталих 
активности у простору.

У  складу  са  начелом  хијерархије  и  координације,  еколошка  валоризација  простора 
Плана генералне регулације је условљена и усклађена са валоризацијом и поделом 
простора на нивоу Просторног плана општине Власотинце. Према Стретешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Власотинце на животну средину,  подручје Плана 
генералне регулације Власотинца представља еколошку целину „Власотинце 1”.

Еколошка целина „Власотинце 1” представља простор обухваћен Планом генералне 
регулације Власотинца, при чему границе Плана представљају истовремено и границе 
еколошке  целине.  Овај  простор карактеришу различите намене,  садржаји,  функције 
(зоне  становања  различитих  густина,  индустријске  зоне,  радни  комплекси,  јавне 
намене  и  функције,  зеленило,  саобраћај,  комунална  инфраструктура,  спорт  и 
рекреација). У оквиру ове целине се издвајају еколошке зоне и еколошки појас реке 
Власине. 

Мере заштите животне средине за еколошку целину „Власотинце 1”:
• реализација  пројеката  (објеката,  садржаја  и радова)  мора  садржати 

инструменте директне заштите животне средине (спречавање и минимизирање 
потенцијално штетних утицаја и негативних ефеката по животну средину), због 
чега је  обавезан поступак процене утицаја за пројекте,  радове и објекте који 
могу утицати на квалитет и капацитет животне средине у складу са важећом 
законском регулативом; 

• обавезно је  исходовање и  поштовање услова надлежних органа и институција 
при  реализацији  планираних  намена,  радова,  објеката и  инфраструктурних 
система;

• обавезна је заштита форланда Власине и притока од свих облика угрожавања, 
загађивања и деградације;

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

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

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

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

• обавезно  је  линијско  (дрворедно)  једнострано,  обострано,  једноредно  или 
вишередно озелењавање у појасу саобраћајница, према локацијским условима;

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

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

• обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према 
угроженим зонама у циљу заштите од буке;

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

Еколошка  зона  „Радна  зона” обухвата  подручје  радне  зоне „Запад”  (у  оквиру 
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урбанистичке  целине  Власотинце-запад  (Слатина))  са  постојећим  пословно-
производним капацитетима, слободне површине - земљиште намењено за изградњу 
нових капацитета, као и подручје радне зоне позициониране у источном делу обухвата 
Плана  –  радна  зона  „Исток“  и  део  је  просторне  целине  „Невит”.  Ово  су  зоне  са 
умањеним  еколошким  капацитетом  обзиром  на  положај,  постојеће  и  планиране 
садржаје као и на  чињеницу да у оквиру постојећих производних комплекса није на 
адекватан начин успостављено управљање технолошким отпадним водама и отпадним 
материјама.

Еколошка зона „Сервисна зона“ се налази у оквиру урбанистичке целине „Росуља“ у 
којој  је  преовлађујућа  намена  породично  становање.  Ова  зона  је  од  реке  Власине 
одвојена  зоном  заштитног  зеленила,  што  је  позитивно  са  аспекта  заштите  вода  и 
водног  земљишта.  У  оквиру  ове  зоне  планиране  су  комерцијалне  и  услужне 
делатности,  занатске делатности,  производно занатство,  које  не угрожавају  основну 
намену и животну средину. 
Мере заштите животне средине за еколошке зоне „Радна зона” и  „Сервисна зона“:

• спровести  мере  санације  и  рекултивације  свих  деградираних  локација  и 
површина (микролокација) у оквиру радних комплекса и издвојених локација у 
циљу спречавања еманације прашкастих, таложних и суспендованих честица;

• применити  мере  за  смањење  и  спречавање  загађивања  ваздуха  избором 
најбољих  доступних  техника  и  технологија  код  постојећих  и  планираних 
пројеката и постројења;

• применити мере за спречавање загађивања ваздуха у поступку пројектовања, 
градње  и  редовног  рада  (коришћења)  пројеката  -  објеката  супра  и 
инфраструктуре  тако  да  се  не  испуштају  загађујуће  материје  у  ваздух  у 
количинама већим од граничних вредности емисије;

• смањити емисију  загађујућих  материја  пореклом од  саобраћајних  активности 
реконструкцијом постојећих и изградњом планираних насељских саобраћајница 
у складу са меродавним саобраћајним оптерећењем; 

• повећати  енергетску  ефикасност  и  повећати  степен  коришћења  еколошки 
прихватљивих извора енергије;

• обавезан је третман свих категорија отпадних вода пре упуштања у реципијент;
• oбавезно је управљање свим насталим врстама отпада;
• повећати учешће свих категорија зелених површина, реализовати планиране и 

одржавати  постојеће  зелене  површине  свих  категорија,  према  просторним  и 
локацијским условима;

• формирати  зону  дрворедног  зеленила  (једностраног/обостраног, 
једноредног/дворедног/једноспратног/вишеспратног),  у  складу  са  локацијским 
условима и рангом насељских саобраћајница;

• формирати заштитно зеленило у зонама утицаја радних и сервисних зона; 
• избор  врста  садног  материјала  прилагодити  основној  функцији  - заштити  од 

штетних утицаја и поправљању предеоних и пејзажних вредности (аутохтоне, 
брзорасуће, декотативне врста високих, средњих лишћара и четинара, жбунасте 
врсте и травне површине);

• успоставити комунални ред и одржавати комуналну хигијену у границама Плана,
• успоставити мониторинг – праћење стања квалитета ваздуха, вода, земљишта и 

нивоа буке у оквиру ових зона;
• за  све  постојеће  и  планиране  објекте,  садржаје  и  радове  који  представљају 

изворе  загађивања,  обавезно  покретање  поступка  процене  утицаја  према 
Уредби о  утврђивању Листе пројеката за  које  је  обавезна процена утицаја  и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС” бр. 114/08) и примена најбоље доступне технике и технологије 
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у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја у животну 
средину.

Еколошка зона „Ново гробље” се налази у оквиру просторне целине „Крива Лука“ у 
северозападном делу планског подручја. Ово је зона у којој је дефинисана специфична 
намена – простор за сахрањивање са пратећим садржајима и инфраструктуром. Начин 
коришћења и  управљања простором у  постојећем стању,  представља потенцијални 
извор неконтролисаних утицаја са могућим иреверзибилним последицама по животну 
средину и укупни еколошки капацитет. 

Мере заштите животне средине за еколошку зону „Ново гробље”: 
• обавезно је поштовање прописаних правила уређења и правила грађења; 
• обавезно је одлучивање о поступку процене утицаја на животну средину; 
• обавезан  је  пројекат  уређења  гробља,  исходовање  и  поштовање  услова 

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

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

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

нивоа пре упуштања у реципијент (канализациону мрежу или водотоку складу са 
условима надлежног предузећа; 

• обавезна је зона заштите и план пејзажног уређења, у складу са локационим 
условима; 

• препорука је увођење поступка еколошке компензације у простору.

Еколошки појас „Река Власина” обухвата простор у појасу дела тока реке Власине 
који  протиче  кроз  подручје  Плана.  Овај  еколошки  појас  се  одликује  великом 
осетљивошћу,  обзиром да се у  непосредној  близини  реке налазе радни комплекси, 
пољопривредне површине и зоне становања, као и да се користи као реципијент за 
употребљене санитарне воде делимично и неадекватно пречишћене на постројењу за 
пречишћавање недовољног капацитета. Обзиром да се ради о реци високе категорије, 
која се тренутно користи и као извориште водоснабдевања и за рекреативне сврхе, 
неопходно  je  спровођење  мера  заштите  како  у  фази  планирања,  тако  и  при 
реализацији планских решења.

Мере заштите животне средине у еколошком појасу „Река Власина”: 
• обавезно покретање поступка процене утицаја за све пројекте (објекте, радове) 

изворе могућих негативних утицаја на воде у реци Власини и њеним притокама);
• обавезно  комунално  и  инфраструктурно  опремање  целина  и  зона  које 

представљају непосредно окружење еколошким појасевима; 
• обавезан  катастар  отпадних  вода  које  угрожавају  водотокове  предметних 

појасева; 
• забрана упуштања свих непречишћених отпадних вода у  реку Власину и њене 

притоке; 
• обавезан  је  третман  (пречишћавање)  свих  отпадних  вода  (комуналних, 

технолошких, потенцијално-зауљених, атмосферских) до захтеваног нивоа, пре 
упуштања у реципијент; 

• рационална и контролисана употреба заштитних средстава на пољопривредним 
површинама; 

• обавезно је управљање свим врстама отпада, у складу са планом управљања 
отпадом; 
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• дозвољено је уређење форланда у складу са водним условима; 
• обавезан је поступaк еколошке компензације у простору.

Обавезне  смернице  Стратешке  процене  утицаја  Плана  генералне  регулације 
Власотинца за ниже хијерархијске нивое 

Спровођење Плана  генералне регулације  Власотинца и  Стратешке процене утицаја 
представља остваривање планираних  активности  и  обавеза  након  усвајања  Плана. 
Смернице и мере заштите простора и животне средине Стратешке процене утицаја 
Плана су обавезујуће и представљају саставни део Плана за који се врши процена 
стратешких утицаја на животну средину:

• Препоручује се, уколико се буду израђивали планови детаљне регулације којима 
се врше значајне промене у простору (инфраструктурни коридори, комунални 
објекти, радне зоне), израда Стратешке процене утицаја Плана, због значајних 
промена  у  простору,  утицаја  и  негативних  ефеката по  животну  средину, 
предеоно-пејзажне  вредности,  биодиверзитет,  заштићена   културна  добра  и 
здравље становништва;

• При  реализацији планираних  пројеката (реконструкција  и  изградња 
саобраћајница,  формирање  нових  стамбених  зона,  уређења  форланда  реке 
Власине, реализација  спортско-рекреативних садржаја,  реализација комуналне 
инфраструктуре, реализација планираних пројеката у оквиру нове радне зоне, 
изградња  постројења за  пречишћавање отпадних  вода),  а  који  представљају 
промене у простору са потенцијално штетним утицајима и негативним ефектима 
у животној средини, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08);

• Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета 
ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања отпадом 
и комуналне хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском регулативом 
и представља услов за одрживи развој подручја  Плана генералне регулације 
Власотинца;

• Смернице  Стратешке  процене  утицаја  су  обавезујуће  у  поступку 
имплементације  Плана генералне регулације Власотинца,  односно у поступку 
израде  урбанистичких  пројеката  и  у  и  поступку  директне  примене  одредби 
Плана генералне регулације;

• Обавезан је мониторинг и контрола над спровођењем обавезујућих смерница 
Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације Власотинца. 

2.6.2. Заштита културних добара 

У граници обухвата Плана, налази се проглашена културна добра-споменици културе, 
културна добра која уживају претходну заштиту и евидентирана културна добра.

Проглашена културна добра – споменици културе: 
• Гигина  кућа  (на  основу  Одлуке  о  проглашењу  за  културно  добро  СО 

Власотинце, број 06-73/79 од 24.06.1979. године);
• Црква  Сошествије  Св.  Духа  у  Власотинцу (на  основу  Одлуке  Владе 

Републике Србије,  05 број 633-15049/2002 од 31.10.2002.  године - “Службени 
гласник РС”, број 73/2002);

• Зграда старе општине “Кула”  (“Службени гласник  јужноморавског  региона”, 
број 37/86);
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• Централни градски сквер са спомеником (““Службени гласник јужноморавског 
региона”, број 37/86).

Добра која уживају претходну заштиту:
• Спаскина кућа у улици Николе Тесле бр. 3
• кућа у улици Душанова бр. 8
• куће у улици Немањиној бр. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 38, 54
• куће у улици Вука Караџића бр. 1-3
• кућа у улици Димитрија Стојановића бр. 16
• кућа у улици Марка Орешковића бр. 2
• кућа у улици Трг Ослобођења бр. 9
• кафана Земун (“Нови Земун”)

Евидентирана културна добра 
• Стари млин
• две зграде код Старог млина, власништво Петра Поповића и Богољуба 

Поповића
• куће у улици Немањиној број 7, 9, 11
• куће у улици Немањиној од броја 68-78 и број 75
• кућа у улици Немањиној број 2
• куће у улици Немањиној од броја 84-96
• куће у улици Димитрија Стојановића број 5-11, број 10
• кућа у улици Димитрија Стојановића број 14 (зграда Интерната)
• куће у улици Димитрија Стојановића број 72-78
• куће у улици 12. бригаде број 31 и 33
• вила “Зора” у улици Нешићев кеј број 11
• Стара чаршија, улица 22. дивизије од броја 1-23
• кућа у улици Душанова број 4
• кућа у улици Бранка Радичевића број 10
• кућа у улици Првомајској број 17
• кућа у улици Михајла Михајловића број 16
• кућа у улици Вука Караџића број 4
• вила Мишића (вила “Милче”) у улици Лоле Рибара број 40
• кућа у улици Ивана Милутиновића број 22.

Према Закону о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94) непокретна 
културна  добра  су  споменици  културе,  просторне  културно-историјске  целине, 
археолошка налазишта и знаменита места, која се утврђују и проглашавају одлукама и 
решењима надлежних органа и штите се одредбама поменутог Закона. 

Добра  која  уживају  претходну  заштиту  евидентирана  су  у  документацији  Завода  и 
штите се истим Законом.

Заштићена околина непокретних културних добара и добара која  уживају претходну 
заштиту, у погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција, има исти 
третман као и заштићена непокретна културна добра.

Споменици,  бисте,  спомен  плоче  и  друга  спомен  обележја,  посвећена  значајним 
личностима и догађајима, такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања 
у службеној документацији Завода у складу са Законом.
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Када су у питању утврђена непокретна културна добра, културна добра под претходном 
заштитом и евидентирана културна добра,  неопходно је  израдити Студију,  којом би 
биле обухваћене следеће активности:

• истраживање  података,  прикупљање  документације  и  валоризација 
споменичких вредности непокретних културних добара;

• дефинисање границе заштите и заштићене околине. 

Услови и мере заштите културних добара 

Опште мере и услови заштите подразумевају да се мере техничке заштите и други 
радови на непокретном културном добру могу изводити под условима, у поступку и на 
начин  који  је  утврђен  Законом о  културним добрима  („Службени  гласник  РС”,  број 
71/94).

Дозвољава се:
• Коришћење  непокретних  културних  добара  и  добара  која  уживају  претходну 

заштиту у њиховој изворној или одговарајућој намени, на начин који неће ни у 
чему угрозити њихова основна споменичка својства;

• Извођење  мера  техничке  заштите  (заштита,  конзервација,  рестаурација, 
санација,  реконструкција,  ревитализација)  и  презентације  правно  заштићених 
непокретних културних добара. 

• Ревитализација,  адаптација  и  хортикултурно  уређење  заштићене  околине 
непокретних  културних  добара  и  дозвољених  новоизграђених  објеката  до 
привођења простора трајној намени.

• Вршење даљих  истраживања  и  радова  у  циљу откривања,  евидентирања  и 
категорисања непокретних културних добара.

• Отклањање предходно унетих промена на заштићеним културним добрима које 
су  допринеле  измени  природних  услова  и  карактера  и  вредности  културних 
добара. 

Забрањује се:
• Рушење, преправљање, раскопавање, презиђивање или вршење других радова 

који  директно  нарушавају  или  могу  угрозити  својства  непокретног  културног 
добра (садржај,  природу,  изглед)  без  претходно  прибављених  услова  и 
сагласности Завода за заштиту споменика културе Ниш.

• Коришћење  или  употреба  непокретног  културног  добра  у  сврхе  које  нису  у 
складу са његовом природом, наменом и значајем или на начин који може да 
доведе до њиховог оштећења.

• Дислокација објеката осим када је то неопходно да би се исти очували и то у 
случајевима природних непогода и ризика као што су нпр. могућа ерозија тла 
или високе подземне воде које смањују носивост тла и прете да трајно угрозе 
стабилност објекта.

• Изградња  индустријских,  рударских  и  енергетских  објеката,  сточарских  и 
живинарских фарми, инфраструктурних и других објеката који својим габаритом, 
обликом и функцијом, односно, својом експлоатацијом и отпадним материјама 
могу да угрозе непокретно културно добро по било ком основу и да деградирају 
и наруше пејзажне одлике и природне елементе његове заштићене околине.

У заштићеној околини непокретног културног добра забрањује се и: депоновање отпада 
и  испуштање  отпадних  вода;  превођење  водова  високог  напона  35kV и  вишег; 
отварање каменолома,  експлоатација  материјала (камена,  шљунка и  сл.)  из  корита 
реке,  узимање и одвожење земље,  као  и  други  видови нарушавања конфигурације 
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терена. 

Када  су  у  питању  законом  заштићена  непокретна  културна  добра,  мере  и  услови 
техничке заштите и друге интервенције радити у складу са посебним условима које 
утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе у Нишу. 

2.6.3. Мере заштите од елементарних непогода 

Приликом утврђивања просторне организације насеља, размештаја виталних објеката, 
прописивања урбанистичких параметара,  планирања мреже саобраћајница и остале 
инфраструктуре, поштовани су општи принципи заштите од елементарних непогода и 
природних катастрофа. 

Заштита  од  земљотреса -  На  основу  података  прибављених  од  Републичког 
сеизмолошког  завода,  подручје  градског  насеља  Власотинце  припада  зони  8°MCS 
скале.  Догођени  максимални  сеизмички  интензитет  на  подручју  градског  насеља 
Власотинце је био  6°MCS  скале, као манифестација земљотреса Трн.. Жаришта која 
одређују  ниво  сеизмичке  угрожености  подручја  су  Трн,  Власотинце,  Сурдулица  и 
Врање. Заштита  од  земљотреса  се  спроводи  кроз  примену  важећих  сеизмичких 
прописа  за  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  објеката  (Правилник  о 
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, 
„Службени  лист  СФРЈ“,  број  31/1981,  49/1982,  29/1983,  21/1988  и  52/1990)  и  кроз 
трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених 
површина  на  одговарајућем  растојању  од  објеката.  Ради  заштите  од  земљотреса, 
планирани  објекти  мора  да  буду  реализовани  и  категорисани  према  прописима  и 
техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

Заштита  од  пожара - Заштита  од  пожара  се  обезбеђује  изградњом  планираног 
система  водоснабдевања  и  хидрантске,  противпожарне  мреже,  као  и  профилима 
саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила. 

Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за основну заштиту 
од пожара.

У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани 
објекти  треба  да  се  реализују  према:  1) Закону  о  заштити  од  пожара  („Службени 
гласник  РС“,  број  11/2009);  2)  Правилнику  о  техничким  нормативима  за  приступне 
путеве, окретнице и уређења платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/1995), према коме најудаљенија тачка 
коловоза није даља од 25 m од габарита објекта;  3) осталим законским прописима из 
предметне области.

Заштита од поплава и подземних вода – У циљу заштите од поплава, потребно је 
наставити радове на регулацији притока реке Власине,  као и заштити све потоке и 
канале  који пролазе кроз насеље од ненаменског коришћења.  Битно је и поштовање 
свих  важећих  прописа  приликом  пројектовања  и  изградње  хидротехничких  објеката 
(канала, мостова, пропуста).  Уз ове радове и остале активности (редовно чишћење и 
одржавање речних токова, уклањање препрека, уклањање растиња, стабала и чврстог 
отпада), знатно ће се побољшати стање и умањити штете од евентуалних поплава. 

2.6.4. Мере заштите од ратних разарања

У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких 
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планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 39/1995), за израду 
овог  Плана  прибављено  је  обавештење  од  Министарства  одбране,  Сектора  за 
материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, Инт.број 702-6 од 12.04.2011. године, у 
коме је прописано да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 
одбране земље.

На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник  РС”,  број  111/2009, 
92/2011  и  93/2012),  инвеститори  немају  обавезу  изградње склоништа,  нити  обавезу 
плаћања накнаде.

2.6.5. Мере енергетске ефикасности

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу свих врста енергије у насељима и 
зградама,  уз  смањење  енергетских  губитака,  ефикасно  коришћење  и  производњу 
енергије.

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:
• изградњом ефикасне мреже саобраћајница, као и пешачких и бициклистичких 

стаза,  за  потребе  обезбеђења  комуницирања  унутар  насеља  и  смањења 
коришћења моторних возила;

• пројектовањем  и  позиционирањем зграда  према биоклиматским аспектима  и 
подизањем одговарајућег уличног зеленила;

• ефикасним уређивањем јавних површина и објеката уз рационално формирање 
јавне расвете;

• изградњом  објеката  за  производњу  енергије  на  бази  алтернативних  и 
обновљивих  извора  енергије,  коришћењем  локалних  обновљивих  извора 
енергије  и  изградњом  даљинских  или  централизованих  система  грејања  и 
хлађења;

• изградњом објеката са сопственом производњом енергије, и др.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
• реализација  пасивних  соларних  система  (максимално  коришћење  сунчеве 

енергије  за  загревање  објекта  -  оријентација  зграде  према  јужној,  односно 
источној страни света, заштита од сунца, природна вентилација и сл.);

• формирање ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и 
подних  површина);  замена  или  санација  прозора  (ваздушна  заптивност, 
непропустљивост и друге мере);

• изградња објеката  са  рационалним односом запремине  и  површине омотача 
зграде;

• систем грејања за  припрему санитарне топле воде (замена и  модернизација 
котлова  и  горионика,  прелазак  са  прљавих  горива  на  природни  гас  или 
даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација 
температуре,  уградња термостатских  вентила,  делитеља и мерача топлоте и 
друге мере);

• коришћење ефикасних система за климатизацију (комбинација свих компоненти 
потребних  за  обраду  ваздуха,  у  којој  се  температура  регулише,  могућно  у 
комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);

• ефикасно  унутрашње  осветљење  (замена  сијалица  и  светиљки  ради 
обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Неке зграде, као што су споменици културе, могу бити изузете из примене ових мера.
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Пошто се планира коришћење обновљивих извора енергије, климатски услови подручја 
су погодни за коришћење сунчеве енергије.

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).

2.6.6. Мере и стандарди приступачности

Стандарди приступачности су техничке мере и стандарди који омогућавају несметан 
приступ и кретање  на јавним површинама и у  објектима, особама са инвалидитетом, 
деци  и  старим  особама.  Посебне  техничке  мере  и  стандарди  се  односе  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.

Обавезна је примена Правилника о техничким стандардима приступачности (Службени 
гласник РС, бр. 46/2013).

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по зонама и представљају основ за директну примену плана 
или за даљу разраду, за подручја у којима је прописана обавезна израда урбанистичког 
пројекта. 

Еколошки услови – мере и услови заштите животне средине су прописани у поглављу 
2.6.1.1.

3.1. Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена

3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, потребно је 
формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком прилогу број 
3.-“Планирана  функционална  организација  простора,  са  претежном  планираном 
наменом у грађевинском подручју” и графичком прилогу број 6.-„Саобраћајно решење 
са  регулационим  линијама  улица  и  површина  јавне  намене,  нивелациони  план  и 
урбанистичка регулација са грађевинским линијама“, а аналитичко-геодетски елементи 
су дати у Прилогу бр.4. овог Плана. 

Планом  је  одређена  и  дефинисана  регулациона  линија,  као  линија  која  раздваја 
површину  јавне  намене  од  површина  осталих  намена  и  као  линија  која  раздваја 
површине јавних намена међусобно. За потребе израде Плана, коришћен је дигитални 
катастарски план за подручје КО Власотинце варош и скенирана и геореференцирана 
катастарска подлога (1:2.500)  за подручја КО Власотинце ван варош, КО Бољаре, КО 
Брезовица  и  КО  Јастребац. Код  спровођења  Плана  (за  подручја  где  је  коришћена 
скенирана  катастарска  подлога),  дозвољена  су  одступања  од  датих  аналитичко-
геодетских  података,  а  ради  усклађивања  са  оригиналним  подацима  премера  за 
катастарско стање. 
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3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе

Концепција, нормативи и размештај објеката јавних намена одређени су у правилима 
уређења овог Плана. 

Објекти јавне намене (образовање, здравствена заштита, дечја заштита и слично) могу 
се  градити  и  у свим  зонама  намењеним  становању,  у  приватној  иницијативи,  под 
условом за задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове 
непосредног окружења. 

За  општа  правила  грађења  користити  правила  из  поглавља  3.2.2.  Општа  правила 
грађења на грађевинском земљишту осталих намена. 

Државни органи, органи локалне управе и ЈКП
• намена парцеле и врста објекта:  објекти државних органа,  локалне управе и 

јавних предузећа, пејзажно уређене зелене површине
• тип објекта: слободностојећи објекат 
• индекс заузетости: до 60%
• спратност објекта: до П+5;
• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m.

Основно образовање 
• намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско 

двориште,  спортско-рекреативни  простори  (отворени  и  затворени),  пејзажно 
уређене зелене површине

• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 50%
• спратност објекта: до П+1;
• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

Средње образовање 
• намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско 

двориште,  спортско-рекреативни  простори  (отворени  и  затворени),  пејзажно 
уређене зелене површине

• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 50%
• спратност објекта: до П+2  
• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

Претшколско образовање 
• намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру деце на 

отвореном, пејзажно уређене зелене површине
• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 40%
• спратност објекта: до П+1; 
• удаљење од граница парцеле: минимално 3,0 m.

Социјална и здравствена заштита 
• намена  парцеле  и  врста  објекта:  објекти  социјалне  и  здравствене  заштите, 

пејзажно уређене зелене површине
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• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 60%
• спратност објекта: до П+2;
• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

Култура 
• намена  парцеле  и  врста  објекта:  објекти  културних  делатности,  пејзажно 

уређене зелене површине
• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 60%
• спратност објекта: до П+2; 
• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

Спорт и рекреација 

Спортско-рекреативни центар
• намена парцеле и врста објекта:  отворени  и затворени спортско-рекреативно-

забавни објекти, са пратећим објектима у функцији основне намене; димензије 
спортских објеката, оријентација и остали услови – у складу са стандардима који 
се примењују за спортске објекте и терене;

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

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

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

Спорт и рекреација (комплекс фудбалског терена)
• намена  парцеле  и  врста  објекта:  отворени спортско-рекреативни  терен  са 

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

• пратеће намене: свлачиоца, трибине, помоћне просторије;
• тип објекта: слободностојећи објекти;
• индекс  заузетости: до 10% за затворене објекте, у обрачун индекса заузетости 

не урачунавају се отворени спортски терени и површине;
• спратност објекта: до П+1.

Рекреативно зеленило 
• намена  парцеле  и  врста  објекта:  отворени спортско-рекреативни  терен  са 

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

• пратеће намене: свлачиоца, помоћне просторије;
• тип објекта: слободностојећи објекти;
• индекс заузетости: до 5% за затворене објекте, у обрачун индекса заузетости не 

урачунавају се отворени спортски терени и површине;
• спратност објекта: до П+Пк.
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Комунални објекти 

Зелена пијаца 
Треба да буду ограђене и да имају контролисани улаз.  Део пијачног простора може 
бити наткривен. Дозвољава се изградња мањих пословно-продајних објеката (млечна 
пијаца,  рибарница и  сл).  Комплекс  мора бити  саобраћајно  приступачан,  а  улази за 
допремање  робе,  за  купце  и  службени  улаз  одвојени.  Садрже:  продајни  простор, 
интерне  саобраћајнице  и  пешачке  приступе,  санитарни  чвор,  плато  и  јавну  чесму, 
управу, заштитно зеленило. Паркирање за купце се предвиђа изван комплекса. Индекс 
заузетости је до 50% а спратност објекта је до П+1. Минимално удаљење од граница 
парцеле је 1,5 m. Паркинг места: 1ПМ на 100m² БРГП. 

Сточна пијаца
• Организација  грађевинске  парцеле  мора  да  омогући  функционисање  свих 

планираних  објеката  и  потребан  технолошки  процес  који  ће  се  одвијати  на 
парцели.

• На  парцели  обезбедити  простор  за:  портирницу,  зграду  пијачне  управе, 
надстрешницу за ваге, надстрешницу за креч, плато за жито и креч, плато са 
боксовима за ситну стоку и везовима за крупну стоку, санитарни објекат, интерну 
саобраћајницу, која омогућава кружни ток саобраћаја. 

• предвидети одвођење отпадних вода (вода од прања платоа и релативно малих 
количина осочних вода, које ће бити вишеструко разблажене прањем платоа) 
преко таложнице у мрежу градске канализације;

• индекс заузетости (који обухвата објекте вискоградње) износи до 30%, спратност 
објеката је до П+1. Минимално удаљење од граница парцеле је 1,5 m. Паркинг 
места: 1ПМ на 100m² БРГП. 

Гробље 
Кроз израду урбанистичког пројекта и пројектне документације, за комплекс гробља, 
дефинисати  коридоре  и  капацитете  за  интерне  саобраћајнице/стазе,  гробне 
парцеле/поља/места,  комуналну  инфраструктуру,  пратеће  садржаје  и  зеленило,  у 
складу са стандардима и нормативима за предметну област. 

Ватрогасна станица
• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 40%
• спратност објекта: до П+1;
• удаљење од граница парцеле: минимално 1,5 m.

Ветеринарска станица
• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 40%
• спратност објекта: до П+1;
• удаљење од граница парцеле: минимално 1,5 m.

Азил за псе 
• тип објекта: слободностојећи објекат
• индекс заузетости: до 40%
• спратност објекта: до П+1;
• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m.
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Трансфер станица и рециклажна дворишта
Врсте  отпада  којима  се  рукује  на  трансфер  станици:  општински  отпад  (отпад  из 
домаћинстава),  баштенски (зелени) отпад; опасан кућни отпад; рециклабилни отпад; 
обавезно је посебно издвајање грађевинског отпада.

Врсте  отпада  за  које  није  дозвољено  руковање  на  трансфер  станици:  инфективни 
медицински  отпад;  велики  предмети  у  расутом  стању;  опасан  отпад;  радиоактиван 
отпад;  нафтни резервоари;  угинуле животиње;  азбест;  течности,  муљеви, прашкасте 
материје.

Опремање локације трансфер станице: објекат; плато за прихватање отпада, сабијање, 
пребацивање  у  већа  возила  и  отпремање  на  регионалну  депонију;  возила  за 
сакупљање (возила сакупљача); претоварна-трансфер возила; интерне саобраћајнице; 
инфраструктура; партерно и пејзажно уређење; ограда са контролисаним улазом.

Услови  на  трансфер  станици:  није  дозвољено  дугорочно  складиштење  отпада  на 
локацији;  обавезно  је  брзо  сакупљање/сабијање отпада;  обавезан  је  брзи  утовар  у 
трансферно возило;  трансфер возило напушта трансфер станицу за  неколико сати; 
дозвољено  је  постављање  контејнера  за  рециклабилне  компоненте;  дозвољено  је 
одређивање простора за отпад који ће грађани доносити. У зависности од величине 
насеља,  броја  становника  који  гравитира  изабраној  локацији,  са  дефинисаном 
организацијом  и  потребном  опремом,  дозвољено  је:  формирање  сортирне  станице 
(сабирне,  сакупљачке  станице);  формирање  рециклажних  дворишта;  формирање 
рециклажних острва.

Индекс заузетости парцеле износи до 30%, спратност објекта до П+1,  а минимално 
удаљење од границе суседне парцеле 1,5m.

Остали комунални објекти
Објекти хидротехничке и енергетске инфраструктуре се граде у складу са потребним 
технолошким процесом који треба обезбедити у објекту и на парцели и према условима 
надлежних институција. 

3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру 

Друмски саобраћај

Путна и улична мрежа 

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)  и  техничких  прописа  и 
норматива,  у  делу  мреже  државних  путева,  изван  границе  грађевинског 
подручја;

• Закона  о  јавним  путевима  („Службени  гласник  РС“,  број  101/2005,  123/2007, 
101/2011  и  93/2012), 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 
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(„Службени гласник РС“ број  46/2013) 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).

Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи 
дати на графичком прилогу број  6.-„Саобраћајно решење са  регулационим линијама 
улица  и  површина  јавне  намене,  нивелациони  план  и  урбанистичка  регулација  са 
грађевинским  линијама” су  оријентациони,  а  дефинитивни  подаци  се  утврђују  при 
изради пројектне документације.  Нивелацију планираних саобраћајница прилагодити 
нивелационом решењу, које је дато у овом Плану и оријентационог је карактера, тако 
да су могуће измене, у циљу побољшања техничког решења. 

Рачунска брзина у насељу је (V rac) је 50 km/h. 

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, 
као  и  сарадња  у  вези  прибављања  водопривредних  услова  и  сагласности,  ако  је 
пројектном документацијом предвиђена изградња моста преко водотока. 

За  све  предвиђене  интервенције  (прикључци,  раскрснице,  реконструкција)  и 
инсталације  које  се  воде  кроз  земљишни  појас  предметног  пута  (парцела  пута), 
потребно је прибавити од ЈП „Путеви Србије“ услове и сагласности за израду пројектне 
документације, изградњу и  постављање истих.

Приликом планирања саобраћајних прикључака на предметни државни пут, потребно је 
водити рачуна о следећем:

• просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС;
• зоне потребне прегледности;
• планирани  број  возила  који  ће  користити  саобраћајне  прикључке  (на  основу 

којих ће се утврдити потреба за евентуалним додатним саобраћајним тракама 
за улив/излив и лева скретања);

• полупречници  лепеза  у  зони  раскрснице  утврдити  на  основу  криве  трагова 
меродавних возила која ће користити саобраћајни прикључак;

• укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на пут);
• рачунску брзину на путу;
• просторне карактеристике терена;
• обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу;
• адекватно  решење  прихватања  и  одводњавања  површинских  вода,  уз 

усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута;
• са  коловозном  конструкцијом  за  тежак  саобраћај  (осовинско  оптерећење  од 

најмање 11,50 t по осовини);
• коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно чл. 37. и 38. 

Закона  о  јавним  путевима  („Службени  гласник  РС“,  број  101/2005,  123/2007, 
101/2011 и 93/2012);

• коначне стационаже и геометрија саобраћајних прикључака (раскрснице), биће 
прецизно дефинисано приликом прибављања саобраћајно-техничких услова од 
стране ЈП “Путеви Србије” и израде Идејног пројекта;
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• предвиђено  је  да  трошкове  изградње  додатних  елемената  јавног  пута  сноси 
општина  која  је  захтевала изградњу тих  додатних елемената,  сходно чл.  78. 
Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11 и 
93/12).

Планирање зеленила,  изван  границе  грађевинског  подручја, у  коридору предметног 
државног пута мора  бити  усклађено  са  Правилником  о  условима  које  са  аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута („Сл. гласник РС“, бр.50/2011), односно у складу са следећим поглављима:

• Поглавље 5. Попречни профил, 5.2. Саобраћајни и слободни профил, у коме су 
дата  ограничења  за  озелењавање  и  ограничења  за  озелењавање  разделне 
траке, са графичким приказом,

• Поглавље  9.  Просторно  трасирање,  9.2.  Пут  и  околина,  9.2.1.  Пејзажно 
обликовање.

На  свим саобраћајницама  је  битно  остварити  проходност  меродавног  возила  –  за 
градску магистралу и градску обилазницу, то је тешко теретно возило са приколицом, 
док је за остале саобраћајнице - комунално возило.

Све  саобраћајне  површине  саобраћајница  решавати  са  флексибилном  коловозном 
конструкцијом од асфалт бетона.  Димензионисање коловозних конструкција извршити 
на основу ранга саобраћајнице.

Аутобуска станица и стајалишта

При  изради  пројектне  документације  за  аутобуску  станицу  и  аутобуска  стајалишта, 
придржавати  се  одредби  Правилника  о  ближим  саобраћајно-техничким  и  другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 
стајалишта („Службени гласник РС“, број 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06).

Аутобуска стајалишта на коловозу улице се пројектују под следећим условима:
• наспрамна аутобуска стајалишта пројектују се и граде, тако да се гледајући у 

смеру  вожње  прво  наилази  на  стајалиште  са  леве  стране  пута,  а  подужно 
растојање  два  наспрамна  аутобуска  стајалишта  (од  краја  десног  до  почетка 
левог) мора износити минимално 30 m;

• изузетно, аутобуска стајалишта могу да се пројектују, граде и реконструишу, тако 
да прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута, а 
међусобни размак  крајњих тачака аутобуских  стајалишта (од краја  десног  до 
почетка левог) не сме бити мањи од 50 m;

• дужина прегледности на деоници предметне улице на којој се пројектује и гради 
аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5 дужине зауставног пута возила у 
најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину од 60 
km/h;

• ширина коловоза аутобуских стајалишта мора износити 3,0 m;
• почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 8,0 

m од почетка односно краја лепезе прикључног пута у зони раскрснице, односно 
почетка  или  краја  додатних  саобраћајних  трака  на  предметном  путу,  за 
искључење или укључење на исти.

Уколико се аутобуско стајалиште планира ван коловоза улице:
• дужина искључне траке са улице на аутобуско стајалиште мора износити 17 m;
• дужина укључне траке са аутобуског стајалишта на улицу мора износити 12 m;
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• дужина нише аутобуског стајалишта мора износити најмање 14 m;
• коловозна  конструкција  аутобуског  стајалишта  мора  бити  пројектована  и 

изведена у складу са коловозном конструкцијом предметне улице,  мора бити 
адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода са коловоза 
аутобуског стајалишта и мора да буду предвиђене површине за кретање пешака 
и надстрешница. 

Стационирани саобраћај 

Паркинге  за  путничка  возила  пројектовати  у  складу  са  SRPS  U.S4.234:2005 од 
савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном 
броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног 
броја,  али  не  мање  од  једног  паркинг  места),  њиховим  димензијама  (минималне 
ширине 3,50m) и положају у близини улаза у објекте, посебно објекте јавних намена, у 
складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гласник 
РС“ број  46/2013). Паркинге за аутобусе пројектовати са димензијама једног паркинг 
места 4,50x12,0m, од савремених коловозних конструкција. 

Свака реконструкција или нова изградња условљена је обезбеђењем потребног броја 
паркинг места, у зависности од намене објекта, који се мора обезбедити на сопственој 
грађевинској парцели. Код изградње објеката јавних намена, могу се користити паркинг 
места у оквиру јавних, паркинг простора.

Потребан број паркинг места одређивати према следећим нормативима:
• становање - 1 ПМ/1 стан;
• пословање, комерцијални објекти - 1 ПМ/100m² бруто површине објекта;
• туризам - 1ПМ / 60% од броја соба/апартмана;
• производне делатности - 1ПМ/200m² бруто површине објекта.

Пешачки и бициклистички саобраћај 

Ширина тротоара зависи од намене околног простора и интензитета пешачких токова. 
Минимална  ширина  тротоара  за  кретање  пешака  је  1,5m,  а  за  кретање  особа  за 
посебним потребама 1,80m.

Бициклистичке  трасе  се  могу  водити  заједно  са  моторним  саобраћајем,  заједно  са 
пешацима  и  издвојено  од  другог  саобраћаја.  Минимална  ширина  једносмерне 
бициклистичке  стазе  је  1,50m,  а  двосмерне  2,50m.  Стаза  мора  бити  означена 
вертикалном  и  хоризонталном  сигнализацијом  и  осветљена  целом  дужином.  Стаза 
мора бити  обезбеђена  оградом,  у  зонама где  је  потенцијално  угрожена  безбедност 
бициклиста.

Станице за снабдевање горивом 

За реконструкцију постојећих и за нове локације, треба испунити следеће услове:
• минимална површина новог комплекса је 10 ари, а минимална ширина фронта 

парцеле (код формирања нових парцела)  износи:  1)  уз  градску магистралу и 
градску  обилазницу  50m;  2)  уз  остале  градске  улице,  40m;  код  постојећих 
комплекса, могуће је задржати постојећу, формирану парцелу;

• као комерцијални објекат, могу се градити у свим зонама претежно намењеним 
привређивању, комерцијалним делатностима и становању, осим у целинама: I 
“Власотинце-центар”, II  “Крива  Лука”  и III  “Росуља”  (осим  на  површинама 
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намењеним  производном  занатству,  где  је  дозвољена  изградња  ове  врсте 
објекта);

• тип изграђености: слободностојећи објекат на парцели;
• индекс заузетости (за објекте високоградње): до 0,20;
• минимално 15% под зеленим површинама;
• спратност објекта: П+0 (приземље са технолошки потребном висином);
• најмање дозвољено растојање основног  габарита слободностојећег  објекта  и 

линије суседне грађевинске парцеле износи 3,0 m;
• паркирање и гаражирање возила за потребе корисника, запослених и службених 

возила  се  обезбеђује  на  сопственој  грађевинској  парцели;  потребно  је 
обезбедити минимално 5 (пет)  паркинг места за путничка возила,  од којих је 
једно  паркинг  место  за  лице  са  посебним  потребама;  паркинг  места 
димензионисати према важећим критеријумима из ове области;

• подземни резервоари за складиштење течног горива и ТНГ: подземни резервоари 
за течна горива се смештају у зеленом простору или испод конструкције платоа, 
под  условом  да  су  обезбеђени  услови  противпожарне  заштите  а  подземни 
резероар за ТНГ се смешта у зеленој површини;

• при пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих техничких 
прописа и норматива, који важе за ову врсту објекта. 

3.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру

Општа правила

Објекте  и  мреже  комуналне  инфраструктуре  (водовод,  одвођење  отпадних  и 
атмосферских  вода,  електроенергетика,  ТТ  инсталације,  гасификација)  изводити  у 
складу  са  техничким  условима  и  нормативима  који  су  прописани  за  сваку  врсту 
инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова 
инфраструктуре.

Све  планиране  инфраструктурне  водове,  по  правилу,  смештати  у  оквиру  коридора 
постојећих и планираних саобраћајница. За инфраструктурне водове, изван коридора 
јавних саобраћајница, утврђују се заштитни појасеви (према врсти инфраструктуре), у 
којима  није  дозвољена  изградња  објеката  или  вршење  других  радова  који  могу 
угрозити  инфраструктурни  вод  (прописано  у  поглављу  3.1.5.  Заштитни  појасеви 
линијских  инфраструктурних  објеката). 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. 

Приликом  пројектовања  инсталација,  поред  државних  путева,  применити  ширине 
заштитног  појаса  које  су  утврђене  чланом  28.  и  29.  Закона  о  јавним  путевима 
(„Службени гласник РС“, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013).

За планиране инсталације, пројектна документација мора садржати ситуационо и на 
попречним профилима приказане положаје инсталација у односу на државни пут, на 
местима пре почетка и краја паралелног вођења, и на месту подбушивања, на месту 
лома инсталација, на месту уласка и изласка из катастарских парцела које припадају 
путу и то са унетим битним стационажама, апсолутним висинским котама, пречницима 
и дужинама инсталација. 
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Правила грађења за паралелно вођење поред државног пута 

Све инсталације морају бити удаљене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног 
профила  предметног  државног пута – ножице насипа трупа пута (или спољне  ивице 
путног канала за одводњавање), изузетно ивице коловоза (уколико се тиме не ремети 
режим одвоњавања коловоза). Уколико није могуће испунити наведени услов, мора се 
пројектовати  и  извести  адекватна  заштита  трупа  предметног  пута.  Није  дозвољено 
вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз 
локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта. 

Уколико су обезбеђени сви потребни услови и уколико нема угрожавања државног пута, 
изузетно, инсталације се могу поставити и на ближем удаљењу, у оквиру грађевинског 
подручја  насеља,  уз  прибављање  сагласности  надлежне  институције  –  ЈП  “Путеви 
Србије”. 

Правила за укрштање инсталација са државним путем

Укршање  инсталација  за  предметним  државним  путем  се  планира  искључиво 
механичким подбушивањем, испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној 
цеви.

Заштитна  цев  мора  бити  пројектована  по  целој  дужини,  између  крајњих  тачака 
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана 
за по 3,0m са сваке стране. 

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте коте заштитне цеви износи 1,50m.

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,20m.

Приликом постављања надземних инсталација, по правилу, водити рачуна о томе да се 
стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба,  мерено од 
спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0m 
од  највише  коте  коловоза  до  ланчанице,  при  најнеповољнијим  температурним 
условима.  Уколико  није  могуће  испунити  наведени  услов,  у  грађевинском  подручју 
насеља, ближи услови се дефинишу приликом издавања услова ЈП “Путеви Србије”.

3.1.4.1. Правила грађења за водопривредну инфраструктуру

Водоснабдевање 

Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличког  прорачуна,  а 
узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара, у складу са законским 
прописима. 

Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m од врха цеви до коте терена, а 
падови према техничким нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви.

Водоводну  мрежу  градити  у  прстенастом  систему,  што  омогућава  сигурнији  и 
поузданији начин водоснабдевања. 
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Противпожарна  заштита  се  омогућава  уградњом  противпожарних  хидраната  на 
водоводној  мрежи.  Цеви  морају  бити  минималног  пречника  Ø100  mm,  тако  да  се 
евентуални пожар на сваком објекту може гасити са најмање два хидранта.

Уколико  се  хидрантска  мрежа  напаја  водом  недовољног  притиска  (минимално 
потребни притисак је 2,5 bara) обавезна је уградња уређаја за повишење притиска.

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на 
одстојању од 1,0 m од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда 
и других затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.

Растојање  водоводних  цеви  од  осталих  инсталација  (гасовод,  топловод, 
електроенергетски и телефонски каблови) при укрштању, не сме бити мање од 0,5 m.

Тежити  да  цеви  водовода  буду  изнад  канализационих,  а  испод  електроенергетских 
каблова при укрштању.

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m.

Одвођење отпадних вода

Мрежу санитарно-фекалне (и технолошке канализације у радним зонама) пројектовати 
од канализационих цеви одговарајућег профила. 

Код канализационе мреже не треба усвајати колекторе мањих пречника од  Ø250mm, 
док за израду кућних прикључака усвојити минимални пречник од Ø150mm.

Минимална дубина укопавања канализационог колектора примарне мреже прописује 
се из разлога њихове заштите од мраза најмање: 

• 0,8 m ради заштите од саобраћајних потреса; 
• 1,0  до  1,5m,  да  се  и  са  најнижег  пода  у  подручју  може  употребљена  вода 

одвести гравитационо до уличног канала.

Највећа  дубина  укопавања  зависи  од  месних  геолошких,  хидрогеолошких  и 
геомеханичких услова, као и од носивости цеви која се уграђују. Дубина израде канала 
у отвореном рову обично никад није већа од 6,0 до 7,0m. Преко те дубине прелази се 
на  тунелску  израду.  У  лошем  земљишту,  нарочито  када  је  присутан  висок  ниво 
подземне воде, дубина укопавања не би требала бити већа од 4,0m.  

На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око 160D 
предвиђа се изградња ревизионих шахтова. 

Шахтови  се  раде  од  армирано-бетонских  прстенова  Ø1000mm са  конусним 
завршетком. 

За  савлађивање  висинских  разлика  користе  се  два  типа  каскадних  шахтова.  За 
висинске  разлике  између  дна  доводне  цеви  и  дна  шахта  до  1,5m предвиђен  је 
уобичајени  каскадни  шахт,  у  коме  се  вода  слободно  излива  из  доводне  цеви. За 
савлађивање већих висинских разлика користи се шахт са изливном лулом, тако да се 
један део воде улива у шахт преко ње, док се други део слободно излива.

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             76



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне воде, предвиђена је изградња црпних 
станица шахтног типа.   

Отпадне  воде  из  индустрије  и  привреде,  пре  упуштање  у  градску  канализацију,  се 
морају предтретманом довести до одговарајућег квалитета, да би могле бити упуштене 
у градску канализацију.  

Степен пречишћавања и избор технологије пречишћавања отпадних вода, зависи од 
категорије водотока. Квалитет пречишћене отпадне воде мора бити такав да не доведе 
до нарушавања квалитета реципијента, у складу са Уредбом о категоризацији водотока 
(“Службени гласник СРС”, број 5/68).

Одвођење  отпадних  санитарних вода,  до  изградње  јавне  канализационе  мреже  са 
постројењем за пречишћавање отпадних вода за целу зону, може се решити изградњом 
мреже интерне канализације и водонепропусних септичких јама / или постројења за 
пречишћавање отпадних вода за блок/комплекс. Технолошке воде се пречишћавају на 
посебном ППОВ. 

Запремина  непропусне  септичке  јаме  рачуна  се  према  потрошњи  воде  и  времену 
трајања процеса, а септичке јаме поставити.

• мин. 2m од ограде комплекса;
• мин. 5m од објекта;
• мин. 10m од регулационе линије;
• мин. 20m од бунара.

Одвођење атмосферских вода 

Димензионисање  атмосферске  канализације  извршити  у  складу  са  хидрауличким 
прорачуном, а на бази специфичног отицаја. 

Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру паркинга, платоа и слично) обавезно 
је предвидети изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања атмосферских вода 
или вода од прања платоа у атмосферску канализацију.

Атмосферске,  условно  чисте  воде,  се  могу  упустити  у  кишну  канализацију  или  у 
затрављене површине у оквиру комплекса.

Регулација водотокова 

Меродавни  протицај  за  димензионисање  корита  регулисаног  водотока  и  канала 
одређује  надлежна  водопривредна  организација.  Објекти  (мостови)  на  рекама, 
потоцима  и  каналима мора  да  буду  таквих  димензија  да  омогуће  пропуштање 
меродавне велике воде.  За сва укрштања водотокова са саобраћајницама спровести 
хидраулички  прорачун  за  велике  воде  вероватноће  појаве  Q1% и  превидети  зазор 
h=1,0m (од коте велике воде до доње ивице конструкције).

Објекти  дуж  изграђених  насипа,  потока  и  канала  за  прихват  атмосферске  воде,  по 
правилу, треба да буду удаљени 3,0 до 5,0 m, ради очувања коридора за потенцијалну 
реконструкцију канала (повећања протицајног профила)  и ради обезбеђења простора 
за њихово редовно и инвестиционо одржавање. 

Сви изливи атмосферских вода мора да буду изведени у складу са прописима, да би се 
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спречило деградирање и нарушавање стабилности косине река и потока. На местима 
улива кишне канализације, у зони испуста предвидети уклапање у профил и осигурање 
косина и дна у циљу спречавања ерозије корита. Излив треба да је на минимално 30 
cm изнад дна корита. 

У случају фазне изградње за реконструкцију протицајног профила и уређења водотока, 
дати решења којима ће се сагледати техничко-технолошка целина за коначну фазу.  

3.1.4.2. Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру 

Електроенергетски  објекти  на  планском  подручју  се  могу  градити  уз  поштовање 
важећих  прописа,  одредби  одговарајућих  техничких  препорука  Електродистрибуције 
Србије и услова надлежне електродистрибуције.

За надземне средњенапонске водове поштовати услове дефинисане „Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона  од  1kV  до 400kV“  ("Службени лист СФРЈ" бр.65/88 и  "Службени лист СРЈ" 
бр.18/92).

Нисконапонска  мрежа  се  може  градити   уз  поштовање  одредби  “Правилника  о 
техничким ниормативима за изградњу нисконапонских надземних водова”("Службени 
лист СФРЈ" бр.6/92)

За планиране ТС 10/0,4kV типа MBTS треба обезбедити расположиви простор до једног 
ара  са  приступом  на  јавну  саобраћајницу  (уколико  је  приступ  индиректан,  преко 
приступног пута, његова минимална ширина износи 3,5 m због услова противпожарне 
заштите). Поштовати одредбе техничких препорука Електродистрибуције Србије (ТП 1а 
“Дистрибутивне  трафостанице  10/0,4kV,  20/0,4kV  са  кабловским  изводима  снаге 
630KVA”.

Стубови нисконапонске мреже и јавне расвете се могу уграђивати у тротоар поред 
саобраћајница на минимално 30cm од ивичњака саобраћајнице.

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални 
размаци од других инсталација и објеката који износе:

• 0,4m.................................................................од цеви водовода и канализације, 
• 0.5m............од телекомуникационих водова и темеља грађевинских објеката,
• 0,6m.........................................................од спољне ивице канала за топловод, 
• 0,8m...................................................................................од гасовода у насељу,
• 1,2m...............................................................................од гасовода ван насеља.

Када се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже у заштитну 
цев  дужине  најмање  2m са  обе  стране  места  укрштања  или  целом  дужином  код 
паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m.

Није  дозвољено  паралелно  вођење  енергетског  кабла  изнад  или  испод  гасовода, 
топловода и цеви водовода и канализације.

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а угао 
укрштања треба да износи најмање 30°, што ближе 90°.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним цевима на 

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             78



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

дубини минимално 0,8m испод површине коловоза.

3.1.4.3. Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру 

Фиксна телекомуникациона мрежа 

У планском периоду неопходно је  изградити мултисервисни приступни чвор (MSAN-
MultiService  Access  Node) потребног  капацитета,  у  циљу пружања  triple  play услуга. 
Инсталација новог  MSANа треба да обезбеди и могућност пуштања ADSL портова до 
50% од укљученог броја POTS прикључака. Пошто је сва опрема у MSANу модуларног 
типа  POTS  и  ADSL,  портови ће се дограђивати према продајним могућностима овог 
подручја.

ТК  приступну  мрежу  градити  директним  полагањем  у  земљу  кабловима  DSL са 
термопластичном  изолацијом  пресека  бакарних  проводника  0,4mm.  ТК  каблове 
полагати  у  профилима саобраћајница  испод  тротоарског  простора  и  испод  зелених 
површина, на прописном међусобном растојању од осталих инсталација. На прелазу 
испод  коловоза  саобраћајница  као  и  на  свим  оним  местима  где  се  очекују  већа 
механичка  напрезања  тла,  каблове обавезно  полагати  кроз  кабловску  канализацију 
(заштитну цев).

Код комплекса  са  више пословних објеката  у  оквиру једне  локације,  концентрацију 
телекомуникационих  инсталација  довести  у  орман  у  коме  се  завршава  јавна 
телекомуникациона мрежа. По потреби, приступна мрежа до појединих објеката може 
бити  реализована и кабловима са оптичким влакнима.

Уз све новоположене каблове треба да буде положен и сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ø 
40mm за потребе будуће дигитализације ТК мреже. Телекомуникациони кабл се полаже 
у ров димензија 0,4x0,8mm, а на прелазима улица 0,4x1,0m уз постављање заштитних 
PVC цеви Ø 110mm.

• При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90º.
• Дозвољено  је  паралелно  вођење  енергетског  и  телекомуникационог  кабла 

(SRPS N,  CO,101) на међусобном размаку од најмање: 0,5m за каблове 1kV и 
10kV: 1m за каблове 35kV.

• Укрштање  енергетског  и  телекомуникационог  кабла  врши  се  на  размаку  од 
најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде:  1) у насељеном месту: најмање 
30º, по могућности што ближе 90º; 2) ван насељених места: најмање 45º. 

• Енергетски кабл,  се,  по  правилу,  поставља испод телекомуникационог  кабла. 
Уколико  не  могу  да  се  постигну  захтевани  размаци  на  тим  местима  се 
енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не 
сме да буде мањи од 0,3m.

• Размаци  и  укрштања  према  наведеним  тачкама  се  не  односе  на  оптичке 
каблове, али и тада размак не сме бити мањи од 0,3m.

• Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m.
• На делу  трасе  оптичких  каблова  која  је  заједничка  са  кабловима  приступне 

мреже, обавезно полагати полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу 
могао  накнадно провући оптички кабл.  У  деловима града  са већом густином 
становања постављати оптичке  каблове  већих  капацитета  узимајући  у  обзир 
потребе великих корисника телекомуникационих услуга.

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви 
на међусобном размаку од најмање 0,6m.
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• Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од 
најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.

• Дозвољено  је  паралелно  вођење  телекомуникационог  кабла  и  фекалне 
канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m.

• Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши 
се на размаку од 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 
30º.

• Дозвољено  је  паралелно  вођење  телекомуникационог  кабла  и  цевовода 
централног грејања на међусобном размаку од 0,5m. 

• Дозвољено  је  паралелно  вођење  телекомуникационог  кабла  и  гасовода  на 
међусобном размаку од најмање 0,4m;

• Од регулационе линије зграда, телекомуникациони кабл се води паралелно на 
растојању од најмање 0,5m;

• Изузетно, може се полагати кабловски дистрибутивни систем,  по правилима за 
полагање оптичких каблова.

Мобилна телекомуникациона мрежа

Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и 
опреме за РТВ и мобилних централа базних радио станица, радио релејних станица, 
као и антене и антенски носачи, могу се поставити у оквиру објекта / у оквиру посебне 
грађевинске парцеле / у оквиру комплекса поједничних корисника. 

Објекти са смештај телекомуникационе и РТВ опреме могу бити зидани или монтажни / 
или смештени на стубу.

Комплекс  са  телекомуникационом  опремом  и  антенски  стуб  мора  бити  ограђен.  У 
комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери 
базних станица. Комплекс мора имати приступ на јавну саобраћајницу (директан или 
индиректан  преко  приступног  пута,  ширине  5,0  m),  а  снабдевање  електричном 
енергијом решити из нисконапонске дистрибутивне мреже. 

3.1.4.4. Правила грађења за гасификацију 

Дистрибутивни гасоводи притиска до 4 бара
       
Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње. У 
изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод полаже се дуж трупа пута, уз посебне 
мере заштите од механичких и других оштећења.

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида,  дистрибутивни  гасовод  поставља се  на  растојању  којим се  обезбеђује  да 
температура полиетиленски цеви не буде већа од 20°C.

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 40cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20cm.

При укрштању дистрибутивног  гасовода  са  подземним водовима минимално  светло 
растојање износи 20cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1m.

Минимална удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре,  уколико не постоје 
други услови, узети према табели бр.9:
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Табела бр.9.
Минимално дозвољено растојање подземних гасовода од других Укрштање Паралелно
Други гасовод 0,30m 0,30m

Топловод, водовод и канализација 0,30m 0,30m

Подземни бетонски канали топловода 0,30m 0,30m

Нисконапонски и високонапонски електро каблови 0,30m 0,60m

Телефонски каблови 0,30m 0,30m

Технолошка канализација 0,30m 0,30m

Бензинске пумпе - 5,00m

Бетонски шахтови и канали 0,20m 0,30m

Високо зеленило - 1,50m

Темељ грађевинских објеката - 0,50m

Државни путеви према условима 
надлежне институц.

Општински путеви 1,00m 0,50m

У подручјима у којима може да дође до померања тла, које би угрозило безбедност 
дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дистрибутивни  гасовод  полаже  се  у  канал,  под  условом  да  се  канал  природно 
проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно 
да се дистрибутивни гасовод постави у  заштитну цев која мора да буде одзрачена. 
Дистрибутивни гасовод се полаже и у подземни пролаз (пешачки или за возила) без 
заштите цеви, ако постоји природна вентилација.

За спајање цеви и цевних комада, од других материјала са дистрибутивним гасоводом 
од  полиетиленских  цеви,  употребљавају  се  фитинзи  од  дактилног  лива.  Метални 
елементи дистрибутивног гасовода заштићују се од корозије.

Дубина  укопавања дистрибутивног  гасовода  износи  0,6m до  1,0m (у  зависности  од 
услова  терена).  Изузетно  дубина  укопавања  може  бити  0,5m, под  условом  да  се 
предузму додатне техничке мере заштите.

Изузетно, дубина укопавања дистрибутивног гасовода може бити и већа од 2,0m, при 
чему морају да  се предузму додатне техничке мере заштите.

При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се,  где год је 
могуће, полаже изнад других инсталација и то под углом од 60° - 90°. Ако се  полаже 
испод инсталација, потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне 
цеви,  мерено  најкраћим  путем  у  хоризонталној  пројекцији,  буду  удаљени  од  друге 
инсталације  2m.  Подземне  инсталације  се  на  погодан  начин  морају  заштитити  од 
утицаја мраза и механичких оштећења, која могу настати током изградње гасовода и 
затрпавања рова.

При укрштању гасовода и канала угао укрштања је 60° до 90°. Ако се гасовод полаже 
испод дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0m. Уколико 
је  ова  дубина  укопавања  мања,  потребно  је  изнад  гасовода  поставити  бетонску 
заштитну  плочу.  Ако  се  гасовод  води  кроз  светли  профил  канала,  он  мора  да  се 
заштити челичном заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради 
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термичка изолација. Крај челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0m од 
горње ивице канала, посматрано у хоризонталној пројекцији. 

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 
односно канал. Изузетно, укрштање се врши и без заштитне цеви, т.ј. канала, уколико 
се предходном прорачунском провером утврди да је то могуће.

Када се дистрибутивни гасовод полаже испод пута, његовим подбушивањем, обавезно 
се предвиђа постављање заштитне цеви за пречнике 63mm и веће. Пречник заштитне 
цеви  треба  да  буде  већи  за  најмање  100  mm од  спољашњег  пречника  гасовода. 
Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,0 m са једне и са 
друге стране од крајњих тачака попречног профила пута.

Крајеви  свих  заштитних  цеви  морају  бити  затворени  одговарајућим  затварачима, 
непропусним за воду.

Одушна цев се поставља са једне или са обе стране (ако је дужина заштитне цеви 
већа од 20 m) заштитне цеви, на удаљености најмање од 1,5m  од ивице пута, односно 
8m од осе крајњег колосека. Одушна цев се завршава цевним луком 180° са Дејвијевом 
мрежом на крају.  Отвор је  окренут  од пута,  односно колосека,  а минимална висина 
одушка цеви је 2m. На одушној цеви се поставља табла упозорења, ознака стационаже 
гасовода, назив дистрибутера и његов број телефона. У густо насељеним подручима 
где нема довољно простора за локације надземних одушних лула, оне се постављају 
као подземне одушке у ливеним заштитним капама.

Профил  рова  за  полагање  дистрибутивног  гасовода  одеђује  се  према  пречнику 
полиетиленске цеви и условима терена. Дно рова мора да буде равно, тако да цев 
потпуно налегне на дно. За тла мале носивости и подводна тла дистрибутивни гасовод 
се  обезбеђује  од  слегања,  односно  узгона.  На  косим теренима  примењују  се  мере 
заштите дистрибутивног гасовода од клизишта и одрона тла. Најмања светла ширина 
рова за полагање дистрибутивног гасовода дата је у табелама бр.10 и бр.11:

Табела бр. 10.
Најмања светла ширина рова без приступа радном простору

Дубина полагања (m) до 0,70 од 0,70 до 0,90 од 0,90 до 1,00 преко 1,00

Светла ширина рова (m) 0,30 0,40 0,50 0,60

Табела бр. 11.
Најмања светла ширина рова са приступом радном простору

Најмања светла ширина, б (m)

Спољни пречник Подграђени ров Ров који није подграђен

Цеви Д (m) нормалан са укрућењем
Угао нагиба бочне стране

β≤60° β>60°

до 0,40 б=Д+0,40 б=Д+0,70 б=Д+0,40

преко 0,40 до 0,80 б=Д+0,70

б=Д+0,40 б=Д+0,70преко 0,80 до 1,40 б=Д+0,85

преко 1,40 б=Д+1,00

При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, 
угао између осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°.
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Општи услови   

Инвеститор је обавезан да у односу на планиране, пројектоване и изведене гасоводе и 
гасоводне објекте у склопу магистралног гасовода и дистрибутивне гасоводне мреже, 
пројектује и  гради  објекте  и  инсталације  према  постојећим  техничким  условима 
овлашћеног дистрибутера.

Инвеститор се обавезује да, пре извођења радова на изградњи објеката и инсталација, 
достави  главни  пројекат  овлашћеном  дистрибутеру на  увид,  у  циљу  давања 
сагласности на исти, уколико је у поступку издавања услова за пројектовање утврђено 
да  се  предметни  објекат  налази  у  зони  изграђеног,  односно  пројектованог  или 
планираног гасовода, односно гасоводног објекта.

Инвеститор се  обавезује  да,  пре  извођења  радова  званичним  дописом  обавезно 
обавести  дистрибутера  о  времену  почетка  извођења  радова,  ради  обележавања 
изграђеног,  односно  пројектованог  или  планираног  гасовода  на  терену.  У  случају 
одступања од предложене ситуације-локације, ова сагласност не важи, а инвеститор је 
обавезан да обнови захтев. Рок ових услова је годину дана од дана издавања.

Изграђени  гасоводи  се  видљиво  обележавају  ознакама  са  таблама  опоменицама. 
Гасовод  је  у  рову  на  дубини од  30-40  cm, у  односу  на  коту  терена,  обележен 
упозоравајућом траком жуте боје. 

Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног идентичног 
броја из техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање.

Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси. Један примерак 
геодетског  елабората  мора  да  се  достави  надлежној  јединици  геодетске  службе  и 
овлашћеном дистрибутеру гаса.

Пре  израде  техничке  документације  обратити  се  предузећу које  је  надлежно  за 
транспорт,  односно  дистрибуцију  природног  гаса,  ради  прибављања  енергетско-
техничких  услова  за  израду  техничке  документације.  Код  израде  техничке 
документације у свему се придржавати:

• Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак 
од 4 бара   („Службени лист СРЈ“ број 20/92);

• Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за 
радни притисак од 4 бара („Службени лист СРЈ“ број 20/92); 

• Правилник  о  техничким  нормативима  за  унутрашње  гасне 
инсталације („Службени лист СРЈ“ број 20/92).

• Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон 
и одржавање гасних котларница  („Службени лист СФРЈ“  број  10/90, 
Измене и допуна бр.52/90). 

3.1.5. Заштитни појасеви линијских инфраструктурних система 

Водоводна и канализациона инфраструктура 
• магистрални градски водовод............................минимално 2,5m обострано; 
• магистрални фекални колектор ........................минимално 1,5m обострано;
• у заштитном појасу, по правилу, није дозвољена изградња објеката, евентуална 

изградња је могућа, уз прибављање услова надлежне институције;
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Електроенергетика  
• далековод 110kV-минимално 2x25,0m обострано од осе далековода;
• далековод 35kV-минимално 2x15,0m обострано од осе далековода;
• далековод 10kV-минимално 2x6,0m обострано од осе далековода;
• у заштитном појасу није, по правилу, дозвољена изградња објеката, евентуална 

изградња  је  могућа,  уз  поштовање  одредби  Правилника о  техничким 
нормативима  за  изградњу  надземних  електроенергетских  водова  називног 
напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ" бр.65/88 и "Службени лист СРЈ" 
бр.18/92),  уз  израду елабората,  прибављања услова и сагласности надлежне 
институције.

Гасификација 
• дистрибутивни гасовод-6/12 бара мин. 3m обострано од осе гасовода;
• дистрибутивни гасовод-4 бара мин. 1m обострано од осе гасовода.

3.2. Правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена

3.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена

Грађевинска  парцела  је  најмања  земљишна  јединица  на  којој  се  може  градити, 
утврђена регулационом линијом према јавном путу,  границама грађевинске парцеле 
према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, 
које се приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.

Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се према врсти и типу објеката, 
односно зони којој припада.  Препоручује се да грађевинска парцела, по правилу, има 
облик  приближан  правоугаонику  или  трапезу, са  бочним  странама  постављеним 
управно на осовину улице.

Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта  у складу са 
овим  планом,  правилима  грађења  (индекс  изграђености  и  степен  заузетости 
земљишта) и  техничким  прописима.  Грађевинска  парцела  може  се  делити 
парцелацијом, односно укрупнити препарцелацијом, према постојећој или планираној 
изграђености, а применом правила о парцелацији/препарцелацији.

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се утврдити пројектом парцелације, 
односно  пројектом  препарцелације,  ако  су  испуњени  услови  за  примену  правила 
парцелације/препарцелације  за  новоформиране  грађевинске  парцеле  и  правила 
регулације за објекте из овог Плана.

Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са правилима 
парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле. 

Све  грађевинске  парцеле  мора  да  имају  обезбеђен  приступ  на  јавну  саобраћајну 
површину, директно или индиректно. 

Ако  се  приступни  пут  користи  за  једну  парцелу,  може  се  формирати  у  оквиру  те 
парцеле,  а  ако  се  користи  за  повезивање  више грађевинских парцела са  јавном 
саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 3,5 m. 

Изузетно, ширина приступног пута може износити 2,5 m  у случају када је објекат ближи 
од 25  m  од регулације и приступни пут (за највише 2 грађевинске парцеле) се може 
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обезбедити путем конституисања службености пролаза до јавне саобраћајнице.) 

Приступ парцели: 
• мора бити обезбеђен прилазом или пасажом минималне ширине 2,8m и висине 

3,0m за путничка и комбинована возила;
• за  теретна  возила  и  уколико  не  постоји  могућност  другог  прилаза  парцели 

противпожарног возила /објекат се налази даље од 25m од коловоза/ приступ 
парцели мора бити обезбеђен прилазом или пасажом минимилне ширине 3,5m и 
минималне висине 4,5m. 

На  грађевинској  парцели  на  површинама  намењеним  становању  и  комерцијалним 
делатностима, чија је површина мања од површине утврђене у посебним правилима 
грађења (али не мања од 150 m² за слободностојећи објекат, односно 120 m² за објекат 
у прекинутом и непрекинутом низу), може се дозволити изградња објекта стамбене или 
комерцијалне  намене,  спратности  до  П+1,  са  два  стана/два  пословна  простора,  уз 
обезбеђење  минимално  1ПМ/за  један  стан  или  једну  пословну  јединицу,  индекса 
заузетости до 60%,  висине објекта до слемена 12,0  m,  уз  обезбеђено удаљење од 
бочних граница грађевинске парцеле, минимално 1,0 м и 2,5 м и обезбеђено удаљење 
од задње границе парцеле од минимално 2,0  м,  с  тим да уколико није обезбеђена 
удаљеност од објеката на суседним парцелама од минимално 4,0 м није дозвољено 
отварање прозора. У случају изградње објекта у прекинутом низу, удаљење од бочних 
граница парцела износи 0m  и 2,5 m.

3.2.2. Општа правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена 

Претежна  намена  земљишта –  На  графичком  прилогу  број  3.  -  “Планирана 
функционална организација простора са претежном планираном наменом површина у 
грађевинском  подручју”,  приказане  су  претежне  намене  грађевинског  земљишта 
осталих  намена.  Све  намене  грађевинског  земљишта  осталих  намена  су 
доминантне/претежне намене  у  зони,  док  се  поједине  парцеле  могу  наменити 
компатибилним  (пратећим и допунским) наменама. На нивоу појединачних парцела у 
оквиру зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина.

Табела компатибилности                                                                                     Табела бр. 12. 

Табела 
компатибилности

Пратећа и допунска намена 

Објекти
јавних 
служби

Спорт и 
рекреац

Јавно 
зелен.

Вишепо.
станов.

Пород.
станов.

Комерц. 
и 
туризам

Радна 
зона

Сервис. 
зона

Зелен.

Основна 
намена 

Објекти јавних 
служби

X X

Спорт и 
рекреација

X X X X X

Јавно зеленило X

Вишепор.станов. X X X X

Породич.станов. X X X X X

Комер. и туризам X X X X X X X

Радна зона1 X X X X X

Сервисна зона X X X X X X

Зеленило 

1 Као пратећа и допунска намена, могу да се граде објекти производног и услужног занатства, складишни 
објекти (отворени, затворени, магацини), објекти комерцијално-услужних делатности, административне 
зграде, објекти услужно-сервисног карактера, станице за снабдевање горивом, робно-транспортни 
центри и сличне делатности
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Врста и намена објеката који се могу градити 
1) вишепородични  стамбени  објекти,  уз  могућност  пословања/делатности  у 

оквиру објекта; дозвољене делатности су оне које су функционално и еколошки 
примерне вишепородичном становању; није дозвољено становање у сутерену, 
ни у приземљу оријентисаном ка регулацији; није дозвољено грађење помоћних 
објеката, изузев гаражних места у оквиру објекта; обавезно је поштовање свих 
прописа и стандарда везаних за функцију становања, односно делатности; када 
се намена делатности формира изнад првог спрата за стамбене функције се 
мора  обезбедити  независна  степенишна  вертикала;  у  објектима  се  могу 
налазити и јавне функције, уз обезбеђен независан улаз;

2) породични  стамбени  објекти, уз могућност  пословања/делатности  у  оквиру 
објекта/или на парцели;  дозвољене делатности су оне које су функционално и 
еколошки  примерне  становању;  грађење  помоћних  објеката  је  дозвољено  у 
оквиру  породичног  становања;  обавезно  је  поштовање  свих  прописа  и 
стандарда везаних за функцију становања, односно делатности;

3) услужни/комерцијални  објекти,  који  немају  непосредан или посредан штетан 
утицај на животну средину;

4) индустријски  и  пословно-производни  објекти,  који  немају  непосредан  или 
посредан штетан утицај на животну средину;

5) објекти  јавних  служби,  објекти  саобраћајне  и  комуналне  инфраструктуре 
(водопривредне, енергетске....).

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена - Објекти чија је изградња 
забрањена су сви они објекти за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину,  а  за  које  се,  у  прописаној  процедури,  не  обезбеди сагласност на процену 
утицаја објекта на животну средину.

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити 
радови супротно разлогу због којег је појас успостављен. 

Индекс заузетости парцеле - однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног 
или  планираног  објекта  и  укупне  површине  грађевинске  парцеле,  изражен  у 
процентима.

Највећа прописана вредност индекса заузетости се не може прекорачити, а могу се 
реализовати мање вредности. 

Типологија објекта - Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:
• у  непрекинутом  низу–објекат  на  парцели  додирује  обе  бочне  границе 

грађевинске  парцеле  (није  дозвољено  позиционирање  отвора  на  бочним 
странама објекта);

• у прекинутом низу–објекат на парцели додирује једну бочну границу грађевинске 
парцеле  (није дозвољено позиционирање отвора на бочној страни објекта која 
лежи на граници парцеле);

• као слободностојећи–објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле.

Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног 
објекта, утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне 
парцеле, које је прописано у посебним правилама градње овог Плана. 

При издавању Локацијске дозволе, типологија објекта се одређује на основу претежне 
заступљене типологије објеката у блоку. 
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Код компактних блокова,  изградња објеката  је  по  ивици блока (не у  унутрашњости 
блока). 

Висина  објекта -  Висинска  регулација  објеката  дефинисана  је  прописаном 
спратношћу објеката и висином у метрима.

Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини објекта) до коте 
слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним 
кровом).

Осовина објекта је вертикала кроз тежиште основног габарита објекта.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе.

Подрум (По) је  етажа чија  је  таваница на мах 1,0  м  од меродавне коте  терена2,  а 
користи се искључиво за помоћни простор.

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

Ниско  приземље  (нП) је  етажа  чија  је  таваница  на  одстојању  већем  од  1,0  м  од 
меродавне коте терена, чисте висине изнад 2,4 м.

Приземље (П, вП) - кота пода приземља је мин.0,2м од меродавне коте терена, а мах 
1,2м од највише коте терена (највиша тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта 
и природног терена пре изградње).

Поткровље (Пк) је етажа под кровном косином, са или без надзитка, која на једном делу 
има чисту висину прописану за становање. Висина надзитка је мах 1,60м од коте пода 
до тачке прелома зида фасаде и плоче кровне косине.

Релативна висина објекта 

Релативна висина објекта се одређује према другим објектима или ширини регулације.

Релативна висина се одређује кроз следеће односе, и то:
• висина новог  објекта мања је од 1,5 регулационе ширине улице,  односно од 

растојања до грађевинске линије наспрамног објекта;
• висина новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног објекта;
• висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60  m,  рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

Висина објекта је:
• на релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за 

објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
• на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте 

2 Меродавна кота  терена је  најнижа тачка  пресека  вертикалне фасадне равни објекта  и  природног 
терена пре изградње. За  веће објекте  и  сложене структуре,  меродавна кота  се  утврђује  за  сваку 
дилатацију. Природни терен пре изградње подразумева дозвољену интервенцију на  терену до мах. 
0,8 м, која се регулише нивелацијом терена.
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коте до коте нивелете јавног или приступног пута  мање или једнако 2,00m – 
растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца;

• на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте 
коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од  2,00m  – растојање од 
коте нивелете јавног пута  до коте слемена, односно венца умањено за разлику 
висине преко 2,00m;

• на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа 
од коте јавног или приступног пута – растојање од коте нивелете пута до коте 
слемена, односно венца;

• на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта 
утврђује се применом одговарајућих правила.

Кота пода приземља - Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете 
јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

• кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 
нивелете јавног или приступног пута; 

• кота приземља стамбених објеката може бити највише 1,20  m виша од нулте 
коте; 

• а објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота 
нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м 
нижа од коте нивелете јавног пута;

• а објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота 
приземља објекта одређује се применом одговарајућих тачака овог става;

• а објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
кота  приземља утврђује  се  локацијском дозволом и  применом одговарајућих 
тачака овог става;  

• а објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) 
кота  приземља  може  бити  максимално  0,20  м  виша  од  коте  тротоара 
(денивелација до 1,20 м савладава се унутар објекта). 

Изградња  других  објеката  на  истој  грађевинској  парцели –  Дозвољена  је 
изградња  и  других  објеката  исте  или  компатибилне  намене,  уз  поштовање  свих 
прописаних параметара утврђених овим Планом. У случају да се гради више објеката 
на  грађевинској  парцели/комплексу,  обезбедити  потребне  услове  за  технолошко 
функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и 
суседне кориснике. На истој грађевинској парцели, могу се градити и помоћни објекти 
(спратности  до  П+0),  односно  објекти  који  су  у  функцији  главног  објекта  (гараже, 
оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично).

Положај објекта у односу на регулацију - Грађевинска линија јесте линија на, изнад 
и  испод површине земље и  воде до које  је  дозвољено грађење основног  габарита 
објекта.

Грађевинска линија испод површине земље до које је дозвољено грађење, по правилу 
је до граница парцеле и до регулационе линије.

Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели на растојању  од регулационе 
линије, које је утврђено овим Планом.

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, 
унутар  простора  оивиченог  грађевинском  линијом и  границама  грађења  (које  чине 
прописана  удаљења од граница  суседних парцела).  Дозвољена грађевинска  линија 

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             88



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели и која се не сме 
прекорачити према регулационој линији, а може бити више повучена ка унутрашњости 
комплекса. 

За  постојеће  објекте,  изграђене  од  трајних  материјала,  који  се  налазе  између 
регулационе  и  грађевинске  линије,  може  се  вршити  реконструкција,  адаптација  и 
санација (без промене спољног габарита и волумена објекта) и текуће/инвестиционо 
одржавање, уколико задовољавају услове саобраћајне прегледности и безбедности. 

Грађевински елементи који могу прелазити грађевинску линију

Грађевински  елементи  на  нивоу  приземља могу  прећи  грађевинску,  односно 
регулациону  линију (рачунајући  од  основног  габарита  објекта  до хоризонталне 
пројекције испада), и то:

• излози  локала  –  0,3m по  целој  висини,  уколико  најмања  ширина  тротоара 
износи 3,0m;

• излози локала – 0,90m по целој висини у пешачким зонама;
• транспарентне  браварске  конзолне  надстрешнице  у  зони  приземне  етаже  – 

2,00m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00m;
• платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00m од спољне ивице 

тротоара  на  висини  изнад  3,00m а  у  пешачким зонама  према  конкретним 
условима локације;

• конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60  m,  односно 
регулациону линију више од 1,2 0m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална 
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице са и 
без  стубова  и  сл.)  на  нивоу  првог  спрата  могу  да  пређу  грађевинску,  односно 
регулациону линију  (рачунајући  од  основног  габарита  објекта  до  хоризонталне 
пројекције испада) и то:

• на  делу  објекта  према  предњем  дворишту  –  1,20m,  али  укупна  површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

• на  делу  објекта  према  бочном  дворишту  претежно  северне  оријентације – 
0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља;

• на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне  оријентације – 0,90m, 
али  укупна  површина  грађевинских  елемената  не  може  прећи  30%  бочне 
фасаде изнад приземља;

• на делу објекта према задњем дворишту (ако  је  растојање до задње линије 
суседне  грађевинске  парцеле  од  5,00m)  –  1,20m,  али  укупна  површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% од задње фасаде изнад приземља;

• линија крова према улици не сме прећи линију венца. 

Отворене  спољне  степенице  могу  се  постављати  уз  објекат,  према  улици,  ако  је 
грађевинска  линија  најмање  3,00m увучена  у  односу  на  регулациону  линију  и  ако 
савлађују висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта.
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Степенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз 
и друге функције дворишта.

Грађевински  елементи  испод  коте  тротоара –  подрумске  етаже  –  могу  прећи 
грађевинску  односно  регулациону  линију  (рачунајући  од  основног  габарита  до 
хоризонталне пројекције испада) и то:

• стопе темеља и подрумски зидови – 0,15m до дубине од 2,60m испод површине 
тротоара, а испод те дубине 0,50m;

• шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00m.

Стопе  темеља  не  могу  прелазити  границу  суседне  парцеле,  осим  уз  сагласност 
власника / закупца суседне парцеле. 

Паркирање возила -  За паркирање возила, власници објеката свих врста обезбеђују 
манипулативни  простор  и  паркинг  или  гаражна  места  на  сопственој  грађевинској 
парцели,  изван  површине  јавног  пута,  а  по  следећем нормативу  односа  потребних 
паркинг или гаражних места и то:

• становање - 1 ПМ/1 стан;
• пословање,  комерцијални  објекти  -  1  ПМ/100m²  бруто  површине објекта  или 

1ПМ за једну пословну једницу, уколико је мања од 100m² бруто;
• туризам - 1ПМ / 60% од броја соба/апартмана;
• производне делатности - 1ПМ/200m² бруто површине објекта.

Препоручује се да се тротоари и паркинзи израђују од монтажних бетонских елемената 
или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина; ово, поред обликовног и визуелног ефекта, 
има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова  (прикључних 
инсталација).

За озелењавање паркинг простора користити лишћарско дрвеће које има уску и пуну 
крошњу, висине 4,0 – 5,0 m (Crataegus monogyna stricta,  Acer platanoides Columnare, 
Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично), по 
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво.

Површина гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се 
при утврђивању индекса заузетости.

Приликом димензионисања паркинг  места  за  управно  и  косо паркирање поштовати 
техничке прописе и упутства који регулишу предметну материју.

Ограђивање  грађевинске  парцеле –  Грађевинске  парцеле  могу  се  ограђивати 
зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном 
оградом до висине од 1,40m.

Парцеле  чија  је  кота  нивелете  виша  од  0,90m од  суседне,  могу  се  ограђивати 
транспарентном  оградом до  висине  1,40m, која  се  може  поставити  на  подзид  чија 
висина се одређује одговарајућом техничком документацијом.

Зидане и  друге  врсте ограда постављају се  на регулациону линију  тако да ограда, 
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност 

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац                                                                                             90



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника / закупца ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади 
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 
1,40m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде 
буду на земљишту власника ограде.

Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90  m  од коте тротоара, због 
прегледности раскрснице и мора да буду транспаренте. 

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Грађевинске  парцеле  на  којима  се  налазе  објекти  који  представљају  непосредну 
опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле посебне намене, ограђују се на 
начин који одреди надлежни орган.

Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти и други објекти у радним 
зонама могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом висине до 2,20m.

Грађевинске парцеле на којима се налазе вишепородични објекти, по правилу, се не 
ограђују, као и парцеле за објекте од јавног интереса.

Изузетно,  приликом ограђивања спортских терена и  комплекса,  могуће је  изградити 
транспарентну ограду и  веће висине,  од прописане,  у  функцији одвијања спортских 
активности. 

Одводњавање и нивелација  -  Површинске воде се одводе са парцеле слободним 
падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 
парцели.

Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.

Услови за постојеће објекте

Код  постојећих  објеката  дозвољена  је  замена  постојећег  објекта,  реконструкција, 
доградња,  надградња,  адаптација,  санација,  инвестиционо  одржавање  и  текуће 
(редовно) одржавање објекта, као и промена намене, уз поштовање свих прописаних 
урбанистичких параметара који се примењују за нову изградњу.

Код непокретних културних добара  и  евидентираних културних добара, обавезна је 
сарадња  и  прибављање  услова  и  сагласности  надлежног  завода  за  све  радове  и 
интервенције  на  објектима  и  заштићеној  околини  (катастарској  парцели  на  којој  се 
налазе објекти).

Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката 

Спољни изглед објекта, облик крова,  примењени материјали,  боје и други елементи 
утврђују се архитектонским пројектом.

У  обликовном  смислу,  нови  објекти  треба  да  буду  уклопљени  у  амбијент,  са 
квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. 
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У околини заштићених објеката, приликом реконструкције, доградње и замене новим 
објектима,  користити  савремене  архитектонске  концепте,  уз  примену  савремених 
материјала и техника, уз поштовање урбанистичких карактеристика наслеђа, односно 
уз примену принципа “планирања у контексту”:

• поштовање  хоризонталне  и  вертикалне  регулације  (увођењем  “спона-везног 
дела”  у  контакту  заштићеног  и  суседног  објекта,  повлачењем  етаже,  ради 
уклапања венца заштићеног и суседног објекта);

• формирањем основне геометрије фасаде карактеристичне за амбијент.

Услови  за  уређење  парцеле/комплекса  -  Дозвољена  је  фазна  реализација 
комплекса и  градња објекта,  до реализације максималних капацитета,  тако да се у 
свакој  фази  обезбеди  несметано  функционисање  у  смислу  саобраћајног  приступа, 
паркирања,  уређења слободних и  зелених површина и  задовољење технолошких и 
инфраструктурних потреба. 

Интерну саобраћајну мрежу у пословним и привредним комплексима планирати тако 
да  опслужује  све  планиране  објекте  и  кружни  ток  за  возила  посебне  намене 
(противпожарна и слично). У оквиру комплекса, противпожарни пут не може бити ужи 
од 3,5m за једносмерну комуникацију, односно 6,0m за двосмерну комуникацију. 

Уређење  зелених  површина  планирати  тако  да  се  заснива  се  на  испуњавању 
санитарно-хигијенских  функција,  декоративне  и  заштитних  функција.  Могућа  је 
комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе ограде као и цветних површина. 
Садњу дрвореда извршити на прописаним удаљеностима од објеката, минимум 3 m од 
ивичњака  паркинга,  у  садне  јаме  минималне  ширине  120 cm. Растојање  између 
стабала у дрворедима је 8, 10 и више метара у зависности од врсте, чије крошње могу 
да се додирују и преклапају. Планом зеленила омогућити природно проветравање, а на 
основу  климатских  услова  средине.  Треба  водити  рачуна  о  биоеколошким 
карактеристикама  биљака,  као  и  о  отпорности  на  ветар  и  загађивање.  За  зелене 
масиве треба бирати врсте са декоративним стаблима и крошњама,  интересантним 
цветовима, необичних облика листова и боје. Може се применити и слободан, пејзажни 
начин комбиновања биљних група.  Обавезни део ових површина су травњаци,  који 
заузимају највећи део површине, који заједно са високим растињем из зеленог масива 
омогућавају ублажавање оштрих контура зграда. План зеленила усагласити  у оквиру 
комплекса са синхрон планом интерних инсталација.  

3.2.3. Посебна правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена 

Мешовито становање (вишепородично) у целинама I и III
Претежна намена: Мешовито становање (вишепородично)

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

Број стамбених једница: вишепородични објекти: 5 и више 

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу

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

слободностојећи 
објекат:

ширина фронта: мин. 16 m

површина парцеле: мин. 700 m²

у прекинутом и 
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 15 m

површина парцеле: мин. 600 m²
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Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле 
(вишепородични објекти):

слободностојећи 
објекти:

2,5 m

прекинути низ: 0 m и 2,5 m

непрекинути низ: 0 m

Положај објекта у односу на 
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m 

Положај објекта у односу на 
суседне, бочне објекте:

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

Положај објекта у односу на 
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

10%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

60%

Максимална висина објекта и 
спратност:

До П+5

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Мешовито становање (породично) у целинама I и III
Претежна намена: Мешовито становање (породично)

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

Број стамбених једница: породични објекти: до 4

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу

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

слободностојећи 
објекат:

ширина фронта: мин. 11 m

површина парцеле: мин. 250 m²

у прекинутом и 
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 10 m

површина парцеле: мин. 200 m²

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

слободностојећи 
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну 
оријентацију

мин. 2,5 m за претежно јужну оријентацију

прекинути низ: 0 m и 2,5 m

непрекинути низ: 0 m

Положај објекта у односу на 
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на 
мин. 1,5 m од задње границе парцеле) 

Положај објекта у односу на 
суседне, бочне објекте:

минимално 4,0 m

Положај објекта у односу на 
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Мин. проценат незастртих, 
зелених површина на парцели:

15%
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Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

до 60%

Максимална висина објекта и 
спратност:

до П+2

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Вишепородично становање у целинама I и III
Претежна намена: Вишепородично становање

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

Број стамбених једница: вишепородични објекти: 5 и више 

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу

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

слободностојећи 
објекат:

ширина фронта: мин. 16 m

површина парцеле: мин. 700 m²

у прекинутом и 
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 15 m

површина парцеле: мин. 600 m²

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

слободностојећи 
објекти:

2,5 m

прекинути низ: 0 m и 2,5 m

непрекинути низ: 0 m

Положај објекта у односу на 
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m 

Положај објекта у односу на 
суседне, бочне објекте:

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

Положај објекта у односу на 
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

10%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

60%

Максимална висина објекта и 
спратност:

До П+5

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Породично становање средњег интензитета изградње у целинама II, III и VI
Претежна намена: Породично становање средњег интензитета изградње 

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

Број стамбених једница: до 4 

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу
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Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле:

слободностојећи 
објекат:

ширина фронта: мин. 12 m

површина парцеле: мин. 300 m²

у прекинутом и 
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 11 m

површина парцеле: мин. 250 m²

Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле:

слободностојећи 
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну 
оријентацију

мин. 2,5 m за претежно јужну 
оријентацију

прекинути низ: 0 m и 2,5 m

непрекинути низ: 0 m

Положај објекта у односу на 
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на 
мин. 1,5 m од задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на 
суседне, бочне објекте:

минимално 4,0 m

Положај објекта у односу на 
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

20%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

50%

Максимална висина објекта и 
спратност:

до П+2

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Породично становање ниског интензитета изградње у целинама IV и VII
Претежна намена: Породично становање ниског интензитета изградње 

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

Број стамбених једница: до 4 

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле:

слободностојећи 
објекат:

ширина фронта: мин. 12 m

површина парцеле: мин. 400 m²

у прекинутом и 
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 11 m

површина парцеле: мин. 350 m²

Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле:

слободностојећи 
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну 
оријентацију

мин. 2,5 m за претежно јужну 
оријентацију

прекинути низ: 0 m и 2,5 m

непрекинути низ: 0 m
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Положај објекта у односу на 
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на 
мин. 1,5 m од задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на 
суседне, бочне објекте:

минимално 4,0 m

Положај објекта у односу на 
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

30%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

40%

Максимална висина објекта и 
спратност:

до П+1+Пк 

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Комерцијалне делатности
Претежна намена: Комерцијалне делатности

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

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу

У целини I Према правилима за мешовито становање (вишепородично) 
и мешовито становање (породично)

У целини II и VII Према правилима за породично становање средњег 
интезитета изградње 

Напомена: За постојеће објекте комерцијалних делатности у целинама I 
и II (улица Стевана Синђелића са обе стране потока, улица 
која спаја Трг Ослобођења са Првомајском (постојећи 
изграђени тржни центри), задржава се постојеће стање (у 
постојећем габариту и волумену) и дозвољава се формирање 
грађевинске парцеле испод габарита објекта, са индексом 
заузетости парцеле до 100%, у циљу омогућавања укњижбе 
предметних објеката 

Туризам и угоститељство 
Претежна намена: Туризам и угоститељство 

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

Типологија објеката: слободностојећи

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле:

Формирање грађевинске парцеле, у складу са 
комплексом/претежном наменом дефинисаном на графичком 
прилогу бр. 3 (није дозвољено формирати мању грађевинску 
парцелу)

Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле:

мин. 4,0 m
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Положај објекта у односу на 
суседне објекте:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

20%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

50%

Максимална висина објекта и 
спратност:

Постојећа + надоградња једне етаже 

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Верски објекат 
Претежна намена: Верски објекат 

Пратећа и допунска намена: зеленило, пратећи садржаји у функцији основне намене, као 
и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у 
функцији основне намене

Типологија објеката: слободностојећи

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле:

Формирање грађевинске парцеле, у складу са 
комплексом/претежном наменом дефинисаном на графичком 
прилогу бр. 3 (није дозвољено формирати мању грађевинску 
парцелу)

Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле:

мин. 4,0 m

Положај објекта у односу на 
суседне објекте:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

20%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

30%

Максимална висина објекта и 
спратност:

до П+1

Напомена: Верски објекти се могу градити као компатибилна намена на 
површинама где је становање претежна намена, по 
правилима грађења која се примењују за претежну намену 
површина 

Сервисна зона (производно занатство)
Претежна намена: Производно занатство

Пратећа и допунска намена: услужне/комерцијалне делатности, становање, трговина на 
велико и мало, станице за снабдевање горивом, зеленило, 
као и објекти пратеће саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре у функцији основне намене

Типологија објеката: слободностојећи објекти

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле:

минимална ширина фронта: 15 m

минимална површина 
парцеле:

600 m²
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Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле:

Минимално 2,5 m

Положај објекта у односу на 
задњу границу парцеле:

Минимално 2,5 m

Положај објекта у односу на 
суседне, бочне објекте:

Минимално 5,0 m 

Положај објекта у односу на 
наспрамни објекат:

Минимално 5,0 m 

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

15%

Највећи дозвољени индекс 
заузетости:

60%

Максимална висина објекта и 
спратност:

производни део, приземље са технолошки потребном 
висином
административно-управни део, до П+2 

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Радна зона (привређивање) у зонама V и VI
Претежна намена: Привређивање 

Пратећа и допунска намена: објекти производног и услужног занатства, складишни објекти 
(отворени, затворени, магацини), објекти комерцијално-
услужних делатности, административне зграде, објекти 
услужно-сервисног карактера, станице за снабдевање 
горивом, робно-транспортни центри и сличне делатности

Типологија објеката: Слободностојећи објекат

Положај објекта у односу на 
бочне и задњу границу 
парцеле:

Парцела од 0,5 до 1 ha ½ висине објекта, али не 
мање од 4,0 m

Парцела од 1 ha до 5,0 ha ½ висине објекта, али не 
мање од 6,0 m

Парцела преко 5,0 ha ½ висине објекта, али не 
мање од 8,0 m

Положај објекта у односу на 
објекте на истој или суседним 
парцелама:

Парцела од 0,5 до 1 ha ½ висине објекта, али не 
мање од 8,0 m

Парцела од 1 ha до 5,0 ha ½ висине објекта, али не 
мање од 12,0 m

Парцела преко 5,0 ha ½ висине објекта, али не 
мање од 16,0 m

Минимални проценат 
незастртих, зелених површина 
на парцели:

Парцела од 0,5 до 1 ha 10%

Парцела од 1 ha до 5,0 ha 20%

Парцела преко 5,0 ha 30%

Највећи дозвољени степен 
заузетости земљишта:

Парцела од 0,5 до 1 ha 60%

Парцела од 1 ha до 5,0 ha 50%

Парцела преко 5,0 ha 40%

Саобраћајне и паркинг површ. до 30%
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Максимална висина објекта и 
спратност:

до П+2

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

3.2.4. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта

Степен комуналне опремљености земљишта
потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе                                        Табела бр. 13. 
Намена Вишепор. и 

пород. станов.
Комерциј. 
делат.

Радна зона,
сервисна зона

Објекти јавних 
намена/
за јавно кориш.

Степен комуналне 
опремљ.

С, ЈВ, АК, 
ФК/ВСЈ, ЕНН, 
ТК, КО, АЗ

С, ЈВ, ФК/ВСЈ, 
ИК, ЕНН, КО, 
ИО, АЗ, ИП

С, ЈВ, ФК/ВСЈ, ИК, 
ЕНН, КО, ИО, АЗ, 
ИП

С, ЈВ, АК, 
ФК/ВСЈ, ЕНН, ТК, 
КО, АЗ

С – саобраћајни приступ
ЈВ – јавно водоснабдевање 
АК – атмосферска канализација 
ФК – фекална канализација 
ВСЈ – водонепропусне септичке јаме 
ИК – предтретман отпадних вода

ЕНН -енергетска нисконапонска мрежа 
ТК – телекомуникациона мрежа 
КО- сакупљање и евакуација комуналног отпада
ИО – сакупљање и евакуација индустријског и 
опасног отпада
АЗ – акустична заштита 
ИП – имисиони појас 

3.3. Правила грађења на пољопривредном земљишту 

Примењују се правила грађења утврђена у Просторном плану општине Власотинце 
(“Службени гласник града Лесковца”, број 31/2011).

3.4. Правила грађења на водном земљишту 

Примењују се правила грађења утврђена у Просторном плану општине Власотинце 
(“Службени гласник града Лесковца”, број 31/2011).

3.5. Правила грађења на шумском земљишту

Примењују се правила грађења утврђена у Просторном плану општине Власотинце 
(“Службени гласник града Лесковца”, број 31/2011).

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Доношењем  овог  Плана  ставља  се  ван  снаге  Генерални  план  “Власотинце  2020.” 
(“Службени гласник општине Лесковац”, број 12/2006.

Овај  План  представља  основ  за  издавање  и  израду  Информације  о  локацији, 
Локацијске  дозволе,  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), а представља и основ за израду 
урбанистичког пројекта. 
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На графичком прилогу број 10. - „Спровођење Плана“ обележена су подручја, за које је 
прописана обавезна израда урбанистичког пројекта. 

Подручја за обавезну израду урбанистичког пројекта су:
• за проширење градског гробља;
• за проширење старог гробља;
• за спортско-рекреативни центар;
• за нову претшколску установу;
• за јавну намену код градског стадиона;
• за јавну намену код Дома здравља;
• за јавну намену на локацији “Стара циглана”.

Предвиђена је обавезна израда урбанистичког пројекта и:
• за потребе урбанистичко-архитектонског  обликовања објеката и површина,  за 

вишепородично становање;
• за  потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових локација/комплекса 

у радним зонама;
• за  потребе урбанистичко-архитектонског обликовања,  за локације непокретних 

и евидентираних културних добара (осим за радове на санацији,  адаптацији, 
текућем и инвестиционом одржавању);

• потребе урбанистичко-архитектонског обликовања објеката и комплекса станица 
за  снабдевање  горивом  (уколико  нису  лоциране  непосредно  до  коридора 
државних путева);

• потребе  урбанистичко-архитектонског  обликовања  објеката  и  комплекса 
трансфер станице и рециклажног дворишта, осим за локацију на кп.бр. 864/5 КО 
Власотинце  Варош  и  кп.бр.  857/1  КО  Власотинце  Варош,  где  је  издата 
локацијска дозвола;

• за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина туристичке 
и спортско-рекреативне намене, уколико се граде као компатибилна намена у 
зони становања. 

За  потребе  формирања грађевинске  парцеле,  у  складу  са  правилима  уређења  и 
грађења овог Плана, израђује се пројекат парцелације / препарцелације. 

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. 

На основу одлуке Скупштине општине Власотинце, могућа је израда планова детаљне 
регулације:

• зоне и подручја, где је потребно утврдити површину јавне намене;
• за  потребе  дефинисања  начина  саобраћајног  прикључења  на  коридоре 

државних  путева,  за  нове локације  станица  за  снабдевање горивом и  већих 
привредних/комерцијалних комплекса.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Саставни део овог Плана су следећи прилози:
• Прилог 1. - списак координате осовинских тачака за саобраћајнице;
• Прилог 2. - списак координата  темених тачака за саобраћајнице;
• Прилог 3. - списак координата осовинских тачака за бициклистичку стазу;
• Прилог 4. - списак координата нових међних тачака. 
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА - нацрт плана

5.1. Садржај графичког дела

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози: 
1. Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и 

грађевинског подручја................................................................................... 1:5.000
2 Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са 

претежном постојећом наменом у грађевинском подручју......................... 1:5.000
3. Планирана функционална организација простора са претежном 

планираном наменом површина у грађевинском подручју......................... 1:2.500
4. Подела на урбанистичке целине.................................................................. 1:5.000
5. Функционална организација саобраћајне инфраструктуре........................ 1:5.000
6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина 

јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са 
грађевинским линијама................................................................................. 1:2.500

7. Еколошка валоризација................................................................................ 1:5.000
8. Генерално решење за водопривредну инфраструктуру и гасификацију... 1:2.500

9 Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру.............................................................................................. 1:2.500

10. Спровођење плана........................................................................................ 1:5.000

5.2. Садржај документације

Саставни део овог Плана је документација, која садржи: 
• концепт  плана  генералне регулације (текстуални део,  графички  део,  захтеви 

поднети надлежним институцијама, услови, сагласности и мишљења надлежних 
институција);

• стратешку процена утицаја на животну средину;
• документацију Општинске управе, о току спровођења законске процедуре.

5.3. Остало

Овај  План  је  урађен  у три (3)  истоветна  примерака  у  аналогном  облику  и  три (3) 
истоветна  примерка  у  дигиталним  облику,  од  којих  се:  1) један  (1)  примерак  у 
аналогном  облику  и  један  (1)  примерак  у  дигиталном  облику  налазе  у  архиви 
Општинске управе општине  Власотинце и 2) два (2) примерка у аналогном облику и 
два  (2)  примерка  у  дигиталном  облику  се  налазе  у  Општинској  управи  општине 
Власотинце, надлежном одељењу  за послове урбанизма. Документациона основа је 
урађена у два (2) истоветна примерка у аналогном и дигиталном облику, који се налазе 
у  Општинској  управи  општине  Власотинце,  надлежном  одељењу  за  послове 
урбанизма. 
Овај План ступа на снагу осмог (8) од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Број: ............................... 
Дана: ..........2014. године 

Председник
Скупштине општине Власотинце

_______________________
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    Г Р А Ф И Ч К И  Г Р А Ф И Ч К И    Д Е О  Д Е О      

1. Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и 
грађевинског подручја................................................................................................ 1:5.000

2 Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са 
претежном постојећом наменом у грађевинском подручју..................................... 1:5.000
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намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама...................................................................................................................... 1:2.500
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8. Генерално решење за водопривредну инфраструктуру и гасификацију............... 1:2.500

9 Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру.......................................................................................................... 1:2.500

10. Спровођење плана.................................................................................................... 1:5.000




