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А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
Концепт за израду Плана генералне регулације Сврљига (у даљем тексту:
"Концепт Плана") ради се на основу члана 48. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), као обавезна фаза
у изради планског документа, након објављивања Oдлуке о изради.
Планом генералне регулације Сврљига (у даљем тексту: "План") обезбеђују се
дугорочна пројекција развоја и услови за изградњу на подручју насеља по зонама и
целинама, представљајући основ за даљу урбанистичку разраду (плановима детаљне
регулације и урбанистичким пројекатима) или за директно спровођење, издавањем
информација о локацији и локацијских дозвола. План се ради за грађевинско подручје
центра истоимене општине.
За потребе израде Плана, врши се валоризација потреба и могућности даљег
уређења, коришћења и заштите простора уз ослањање на стечене обавезе, расположива
истраживања и анализе стања.
1.

ОПШТИ ДЕО

1.1.

ГРАНИЦЕ

1.1. 1. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПЛАНА

Прелиминарна граница планског подручја почиње на тромеђи парцела 2985,
698 и 737. КО Мерџелат. Одавде гранична линија идући у смеру казаљке на сату иде:
источном границом парцеле 698. и 728. јужном границом парцеле 725, 724, 720, 723,
722, 701. и 702. до полигоне тачке број 32, где сече пругу и наставља до међне белеге
25. са КО Нишевца, а онда граничном линијом до међне белеге 27, те јужном границом
парцеле 129/1, 129/2, 150, 157. до реке Тимок где гранична линија прелази у КО
Шљивовик.
У даљем току гранична линија иде: северном границом парцеле 3539, источном
границом парцеле 3539, 3540 и 3556/5, северном границом парцеле 3557, западном
границом пута бр.
Парцеле 5105/2, југозападном границом
парцеле 4345,
северозападном границом парцеле 4344, 4347, 4348, 4336 и 4335, јужном границом
парцела 350. и 4334, северноисточном границом парцеле 4329/1, 4330/1 и 4356, затим
северном границом пута парцела бр. 3681/2, западном границом парцеле 4249,
источном границом парцеле 3702, јужном границом пута 3288, западном границом пута
3278/3, јужном границом парцеле 3271, 3270 и дела парцеле 3296, источном граничном
парцелом 3268, сече пут 5095/1, источном границом овог пута и парцела 3248, 3247,
3246, 3745/1, 3737/2, 3735, 3734/3, 4208/1, 4208/2, 4209, 4210, 4211, 4212/2, 4213, 4214/2,
4500, 4502, 4503, 4504. и 4505/1, јужном границом парцеле 4501, западном границом
парцеле 4558, јужном границом парцеле 4557, 4556, 4536/3, 4542, 4541, 4537/2, 4537/1,
4706, 4707, источном границом парцеле 4697, 4695, 4609, 4610, 4604, 4616/5, где скреће
на исток и путем до регионалног пута за Зајечар /5003/2/.
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Наставља северном границом парцеле 4673, 4659/3, 4659/2, 4659/1, 4658, 4657,
4648/1, 4645 до међне белеге бр. 44. КО Жељево.
Одавде граница иде јужном границом са КО Жељево до парцеле бр. 43, а затим:
западном границом парцеле бр. 44. и 58, сече парцелу 58 до међне белеге бр. 8 са КО
Жељево, а одавде правом линијом до тромеђе КО Жељево, КО Рибаре и КО Ђуринац.
Продужава правац границом КО Рибаре и КО Жељево до међне белеге бр. 4,
где гранична линија пролази у КО Рибаре и иде: северном границом парцеле бр. 24, 27,
28, 30, 35, 4361. до парцеле 53.
У даљем току гранична линија иде западном границом пута број парцеле 491. и
парцеле бр. 4363. до парцеле 646. где се ломи на југ и наставља западном границом
парцеле бр. 646. до парцеле бр. 650/3, јужном границом парцеле 653. до њене половине,
где скреће на југ правом линијом до полигонске тачке бр. 40, а онда сече парцелу
правом линијом до полигонске тачке бр. 22, одатле продужава западном границом
парцеле 1249 до пута бр. парцеле 4362 и даље овим путем сече реку Тимок, наставља
путем бр. пар. 1810, потоком бр. пар. 1813. до северне границе парцеле 1926.
Од ове тачке гранична линија иде на запад северном границом парцеле 1926,
1928, 1929, 2609, 2614, 2632, 2633, 2634, 4307 /пут/, 2647/3 до међне белеге бр. 73. са
КО Ђуринац, где гранична линија прелази у КО Ђуринац.
Кроз КО Ђуринац гранична линија иде северном границом парцеле 1625, 1622,
1574, 1573, 1574, 1548, 1549, 1550, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1508, 1505, 1505,
1504, 718, 714, 713, 720, 724, 7=4, 707, 683, источном границом пута пар. бр. 2761/5,
северном границом парцеле 621, 619, 617, 615, северозападном гр. пар. 615, 616. и
северном гр. пар. 584. до потока бр. парцеле 9104. где гр. линија прелази у КО
Преконоге.
Од ове тачке гранична линија иде право до полигонске тачке бр. 23, сече
парцелу бр.2166, наставља северном гр. пр. 2130/1, источном границом пар. 2132, на
запад десном обалом Новаковског потока до пар. бр. 1625/5, те источном границом ове
парцеле до пута 1635, овим путем на запад до пута 9093, наставља овим путем као и
северном границом парцела бр. 1605, 1604, 1602, 1601. до тромеђе са парцелама 1592. и
1594.
Гранична линија иде северном границом парцеле 1593, 1588, 1521, 1522,
источном границом парцеле 1529, истопчном и јужном границом парцеле 1463, јужном
границом парцеле 1456, 1493, 1491, 1481, 1480, 1479, 1476, 1470, 3819, 3820, 3825,
северном границом парцеле 3828, 3827, 3829, 3834, 3833/1, 3839/1, 3841/1, 3842/1,
3843/2, 3847/1, 3851/1, 3853, сече регионални пут и пругу Ниш, те јужном гр. пар.3876,
3875, 945, 948, 949, 950. и 951, источном гр. пар. 1130, јужном гр. пар. 1134, 1135. до
полигонске тачке бр. 119.
Од полигонске тачке бр. 119 гранична линија се протеже источном границом
парцела 1172/1, 1191, 1194, 1197, 1198, 1199, 1247. јужном гр. пар.1247, 1248, 1256,
1258. и 1273/3, западном гр. пар. 1278, 1279 до пута пар. бр. 9110. где гр. линија
прелази у КО Мерџелат.
Кроз КО Мерџелат гр. линија сече парцелу 2568, јужном гр. пар. 2570, 2571,
2596, 2605, 2613/2, северозападном гр.пар. 2663, 2717, 2725, 437, 436. и 468. северном
гр. пар. 464, 463, 462, 455, 454/1, западном гр. пар. бр.1454/2 и путем пар. бр. 2987/2 на
север до парцеле бр. 562.
Одавде гр. линија наставља јужном гр. пар. 552, 566/1, 568, 569, 602, правом
линијом до полигонске тачке бр. 287, северном гр. пар. 636, источном гр. пар. 630, 647,
645, сече пар. бр. 1787. и источном гр. пар. 657, 671. и 699. до полазне тачке овог описа.
Површина у прелиминарним границама планског подручја износи 690,72ha.
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1.2.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.2.1.

ПРАВНИ ОСНОВ

- Концепт плана -

Правни основ за израду плана садржан је у члану 25. Закона о планирању и
изградњи (у даљем тексту: "Закон" - "Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и 24/11), у Правилнику о садржини, начину и поступку израде
планских докумената, (у даљем тексту: "Правилник" - "Службени гласник РС
бр.31/10, 69/10 и 16/11"), Статуту Општине Сврљиг ("Службени лист Града Ниша",
бр.98/08, 46/10 и 87/11), као и Одлуци о изради плана генералне регулације Сврљига, (у
даљем тексту: "Одлука о изради"-"Сл. лист града Ниша", бр.82/09).
Општинска управа општине Сврљиг, као носилац израде, уступила је израду
Плана (у складу са чланом 47. Закона) Заводу за урбанизам Ниш, као обрађивачу.
1.2.2.

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду и доношење Плана садржан је у Просторном плану
Републике Србије (у даљем тексту: "ППР Србије"-"Службени гласник РС" бр.88/10) и
Просторном плану општине Сврљиг (у даљем тексту: "ППО Сврљиг"- извештај бр.
350-8/2011-04 од 28.02.2011.године).
1.3.

ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ
ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

1.3.1.

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ДОКУМЕНАТА

ППР Србије, као стратешки развојни документ за период до 2020. године
("Службени гласник РС", бр. 88/10), кроз дугорочне основе организације, концепције
уређења и коришћења простора Републике Србије, утврђује развојне смернице и
планске oдреднице које се односе и на Општину Сврљиг.
Сврљиг, као урбано насеље и општински центар, припада нишавском управном
округу, у оквиру просторне целине Јужна Србија, за коју се оцењује да ће имати највеће
просторно развојне проблеме, те ће и захтевати највеће интервенције и подршку
републике.
Претпостављено је функционално повезивање општина овог региона (чији ће
носиоци развоја бити: Ниш као урбани центар; Смедерево, Пожаревац, Зајечар-као
центри државног значаја и Бор, Прокупље, Пирот-као регионални центри). У моделу
функционалних урбаних подручја Србије (у даљем тексту: "ФУП"), развој Сврљига
се усмерава у саставу ФУП-а Ниша, као центра са међународним значајем и као
подручја деловања и утицаја урбаног насеља у функционалном и економском смислу.
Планско подручје обухваћено је развојном осовином I ранга Коридора X (дуж
Јужне Мораве ка Скопљу и Солуну), предвиђајући концентрацију индустрије, туризма
и савремених услуга. Подручје припада крајње демографски угроженим подручјима,
мале густине насељености (густина у нишавској области износи 100 до 150 st/кm2),
чији је опстанак у директној спрези са убрзаним привредним развојем, заснованом на
развоју примарног сектора и диверзификацији делатности.
Основни принципи привредног развоја подразумевају експлоатацију локалних
сировинских и људских ресурса, уз еколошку оправданост планираних активности.
Општина са Сврљигом као центром, је рурално подручја типа 3, тј. удаљено,
слабо рурално подручје, са економијом оријентисаном на природне ресурсе.
Планско подручје пресецају: траса Државног пута 2. реда Брана "Xе Ђердап"Граница АПКМ (Мердаре), постојећи правац Државног пута 2. реда бр. 243 паралелан
са трасом планираног аутопута Е-771 и регионална железничка пруга (ревитализација и
модернизација планиране су у будућности).
У погледу енергетске инфраструктуре, предвиђа се усмеравање на мале
хидроелектране и ветроелектарне.
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Посматрано подручје се оцењује као подручје квалитетне животне средине,
са присутним ризиком од појаве клизишта у појасу Сврљишких планина. Подручје
Сврљишких планина третира се као међународно значајно биљно подручје IPA.
Управљање комуналним и опасним отпадом усмерава(ће) се на Регионални
центар, тј. Централно регионално складиште у Нишу.
1.3.1.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ СВРЉИГ (I ФАЗА - КОНЦЕПТ ПЛАНА)

Концепт, као I фаза израде Просторног плана, усвојен је на седници Комисије
за планове општине Сврљиг, у даљем тексту "Концепт ППО" (Извештај бр. 3508/2011-04 од 28.02.2011.године).
Оцена анализе постојећег стања Kонцепта ППО-а констатује следеће:
Показатељи демографског стања - констатован број становника је 7.705 са
трендом даљег пораста, просечна густина насељености 1.661st/кm2; пораст броја
домаћинстава на 2.428 у 2002.години и негативни природни прираштај. Људски
ресурс као развојни потенцијал је ограничен (неповољна старосна структура и
негативна миграторна кретања).
Сврљиг, као центар општине, егизстира на раскрсници путева - државног пута 2.
реда по траси државног пута 1. реда бр. 25 и 2. реда бр. 243, на обалама Сврљишког
Тимока, у центарлном делу општине, остварујући битан транзитни положај планираног
аутопта Е-771, паралелнoг постојећем правцу државног пута 2. реда бр.243.
Јавне службе организоване су кроз рад: државних органа и локалне самоуправе
(Скупштина општине са пратећим ресурним службама), као и установа образовања
(основна и средња школа), дечије и социјалне заштите (дечији вртић и Центар за
социјални рад), здравствене заштите (Дом здравља), културе.
Ограничења у погледу функционисања јавних служби:
- Недовољна и неадекватна инфраструктурна опремљеност објеката јавних служби;
- Константно смањење броја школообавезне деце (доводи се у питање и опстанак
средње школе);
- Оптерећеност здравствених служби (готово три пута више од просека за нишавски
округ, односно готово двоструко у односу на републички просек);
- Недовољни капацитети Центра за социјални рад у погледу пружања домских услуга;
- Недовољна експлоатација природних ресурса у спортско-рекреативне сврхе
(пешачење, трим-стазе, бициклизам, рели и сл);
- Недостатак простора за културни развој насеља, засебног музејског простора, као и
сопственог медијског простора.
-

-

-

Потенцијали за развој јавних служби:
Повећање капацитета постојеће предшколске установе у Сврљигу (према
нормативима и стандардима за димензионисање у зависности од броја деце);
Препознавање нових локација за специјализоване научно-образовне центре и
летње/зимске школе у природи (у зависности од препознатих природних вредности на
планском подручју);
Отварање специјализованих здравствених центара за лечење и рехабилитацију, али и
за комплементарне садржаје у функцији здравственог туризма (смештајни капацитети,
угоститељске услуге, спортско-рекреативни садржаји).
Подизање нивоа квалитета услуга, реконструкцијом постојећих капацитета и
осавремењивањем постојеће опреме;
Развој различитих видова социјалне заштите (дечји центар, саветовалиште за брак и
породицу и сл);
Улагање у обнову и изградњу спортских објеката по принципу "рационалности више
мањих објеката уместо једног већег";
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Уређивање пешачке зоне у функцији рекреације (стаза, шеталишта);
Обнова и проширење постојећих капацитета Културног центра у Сврљигу;
Формирање специјализованих установа (центар, музеј, галерија);
Умрежавање
на
свим
нивоима
(локални-обласни-регионални-националнимеђународни), кроз формирање асоцијације Културног центра Сврљига са развијеним
установама у земљи и иностранству;
- Комбиновање постојећих капацитета органа управе са недостајућим садржајима у
општини (интеграција у мултифункционалне центре).

-

Планско подручје седиште је општине са епитетом привредно неразвијене
територије.
Констатоване привредне гране су: индустрија са сталним падом производње
(приватизација је извршена у 3 индустријска предузећа, остале фабрике су пред
ликвидацијом; пораст броја малих и средњих предузећа у приватном власништву);
грађевинарство (број запошљених има тренд сталног смањења); трговина и занатство
(евидентан тренд пораста броја радника); туризам и угоститељство (повољни услови
за развој ловног, руралног, излетничког и културно-манифестационог туризма у
нескладу са смештајним капацитетима и понудом угоститељских садржаја); мала
привреда и предузетништво (малобројан недовољно развијен сектор, сагледан као
могући носилац привредног развоја насеља и целокупне општине у будућности).
Сутицање државних путева вишег реда и регионалне железничке пруге
остварен у самом урбаном ткиву насеља, оцењује се као неповољно са гледишта
безбедности становништва и угрожавања животне средине, условљавајући планирање
трасе аутопута E-771 паралелне траси постојећег Државног пута 2. реда Брана "Xе
Ђердап"-Граница АПКМ (Мердаре), као алтернативна обилазница.
Снабдевање насеља водом врши се општинским системом водоснабдевања,
канализациона мрежа је делимично реализована, а постројење за пречишћавање
отпадних вода ("Био Блок") није у употреби. Електроенергетски системи - постојећа
трафостаница 35/10 kV "Сврљиг" задовољава у погледу сигурности у снабдевању
квалитетном електричном енергијом, уз могућност повезивање планиране
трафостанице 35/10 kV "Сврљиг 2" и задовољење дугорочне потребе на планском
подручју. Објекти гасоводне мреже не постоје, а обезбеђење топлотне енергије је преко
индивидуалних ложишта (неповољно одражавање на стање природе-девастација шума
и загађење ваздуха). Покривеност сигналима мобилних оператера је добра, планско
подручје припада мрежној групи "Ниш"(018) са дигитализованом централом. Постојеће
локације за санитарно депоновање комуналног отпада, зелене и сточне пијаце,
задржавају своје функције у насељу, уз испуњавање санитарно-техничких услова. За
сахрањивање је у употреби градско гробље санитарно неопремљено.
На планском подручју регистрована су четири непокретна културна добра, као
и већи број непокретности које уживају статус предходне заштите (споменици, спомен
бисте и спомен чесме, објекти грађанске архитектуре, народног градитељства и
сакрални објекти).
Општи принципи просторног развоја садржани су у одрживости,
децентрализацији и деконцентрацији садржаја и активности, као и уравнотеженом
социо-економском развоју.
Посебни принципи просторног развоја садржани су у остваривању,
територијалне препознатљивости, унапређењу квалитета живота и рада становништва,
развоју конкурентне привреде базиране на туризму и афирмацији препознатих
природних и културних вредности, одговорном управљању и рационалном коришћењу
природног и културног наслеђа, обнови постојећег грађевинског фонда уз контролу
изградње и ширења грађевинског подручја, реконструкцију и изградњу путне мреже са
коришћењем развојних потенцијала саобраћајница вишег ранга, као и бољем
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повезивању са подручијима у окружењу (предиспозиције за интензивну
међуопштинску и регионалну сарадњу - пример: остварена сарадња са Бугарском и
Словенијом).
1.3.3.
1.3.3.1.

РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СВРЉИГ (2010. - 2020.)

Стратегија, као приоритетни стратешки циљ одрживог развоја Општине
Сврљиг у области друштвеног развоја и унапређења животних услова становника,
предвиђа унапређење постојећих и развој нових капацитета у домену образовања,
здравства (здравља и развијања здравих стилова живота), културе и спорта, као и у
свим сферама друштвеног развоја и за све категорије становништва, истовремено
истичући, као приоритетно, институционално јачање локалне самоуправе (стручне,
одговорне и ефикасне) и њеног утицаја на побољшање квалитета живота грађана.
Специфични циљеви Стратегије односе се на:
- Постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог
коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним
вредностима и са потребама дугорочног социјалног и економског развоја;
- Развој, квалитетно и континуирано унапређење инфраструктуре;
- Изградњу нових, адаптацију постојећих и техничко опремање објеката за потребе
здравства, социјалне и дечије заштите, образовања и културе;
- Израду нових програма и планова, побољшање организационе структуре и јачање
капацитета кадрова, уз побољшање организационе структуре и јачање кадровских
капацитета;
- Изградњу инфраструктурних капацитета за развој спорта;
- Унапређење техничке и кадровске опремљености локалних медија;
- Институисање у области културе и дефинисање јасне културне политике;
- Увођење система мониторинга и мера заштите и унапређења животне средине.
1.3.3.2.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У
ОПШТИНИ СВРЉИГ (2009 – 2013.)

Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва, Општину
Сврљиг са истоименим центром, сврстава у ред општина са развијеним, тржишно
оријентисаним и флексибилним сектором малих и средњих предузећа и
предузетништва у области пољопривреде, прерађивачке индустрије и туризма,
засноване не еколошким принципима и са циљем унапређења квалитета живота својих
грађана. Предвиђа се јачање институција које могу да олакшају рад привредних
субјеката, уз едукацију и повећање капацитета постојећих привредних делатности, са
приоритетима у виду унапређења амбијента за раст и развој сектора малих и средњих
предузећа, развоја конкурентне и отворене економије и промовисања и подршке
развоју туризма.
1.3.4.

УСМЕРАВАЈУЋИ ДОКУМЕНТИ

1.3.4.1. ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СВРЉИГА (1989.-2005.); ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ
ПЛАНА (2002.)

Локална самоуправа је, према накнадно дефинисаним потребама, иницирала
промену намена, као и границу грађевинског подручја, утврђену Генералним планом
Сврљига (у даљем тексту: "Генерални план"-"Службени лист града Ниша бр. 2/91 и
37/03) што је условило израду Концепта Плана према одредницама Правилника, за
насељено место које је седиште јединица локалне самоуправе и за које, због броја
становника (мање од 30.000 становника), није потребан генерални урбанистички план.

6

- Концепт плана -

План генералне регулације С В Р Љ И Г А

Како су планска решења и смернице Генералног плана, изузев делова који се
пренамењују, и даље у складу са потребама локалне самоуправе, просторним
могућностима и критеријумима одрживог развоја, презентује се глобални извод из
Генералног плана уз оцену даље применљивости његових решења.
Смернице Генералног плана дефинишу:
- Правце просторног ширења Сврљига уз оптимално сагледавање просторних
могућнисти и размештај намена према еколошкој валоризацији простора;
- Трасе државних путева 2. реда, као и железничке инфраструктуре, дефинисане на
вишим нивоима планирања (ППР Србије и ППО Сврљига) уз сагласности надлежних
институција - стечена обавеза за План;
- Границу грађевинског подручја која је поступком израде Концепта плана претрпела
корекције у деловима предвиђених промена;
- Измештање транзитног саобраћаја из насеља и повезивање на аутопутне коридоре у
сагласности са препорукама претходног и решењима важећег ППР Србије, што
такође представља стечену обавезу;
- Развој свих сектора уз обезбеђење пратећег простора (како су планска решења
делимично реализована, а нереализована и даље актуелна треба их преузети као
стечену обавезу).
1.4.

ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

У складу са чланом 44. и 45. Правилника, тражени су, за потребе израде
Концепта Плана, услови и подаци од 40 установа које су Законом овлашћене и обавезне
да их утврђују.
Приказ тражених и прикупљених услова надлежних инситуција дат је табеларно:
Преглед тражених и прикупљених услова надлежних инситуција

Т. 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

11 000 БЕОГРАД

11 000 БЕОГРАД

Ул. Балканска 53

Ул. Немањина 11

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Радна јединица у Нишу
18 000 НИШ

18 000 НИШ

Ул. Вожда Карађорђа 14/II

Ул. Добричка 2

РЕПУБЛИЧКИХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД СРБИЈЕ

РЕПУБЛИЧКИХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД СРБИЈЕ

-квалитет ваздуха

-водни услови

11 030 БЕОГРАД

11030 БЕОГРАД

(поштански фах 100)

(поштански фах 100)

Ул. Кнеза Вишеслава 66

Ул. Кнеза Вишеслава 66

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

"НИШ-ЕКСПРЕС"

11 000

18 000

БЕОГРАД

Булевар краља Александра 282

НИШ

Благоја Паровића бб
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ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Сектор за стратегију и развој

Служба у Сврљигу

11 000 БЕОГРАД

18 360 СВРЉИГ

Немањина 6

Радетова31

ДОМ ЗДРАВЉА "Др Љубинко Ђорђевић "

ОСНОВНАШКОЛА"ДобрилаСтамболић"

СВРЉИГ

СВРЉИГ

18 360 СВРЉИГ

18 360 СВРЉИГ

Хаџићева 40

Радетова 31

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ

УЗРАСТА "Полетарац" СВРЉИГ

Сектор за инвестиције, ученички и студентски
стандард и јавне набавке

18360 СВРЉИГ

11 000 БЕОГРАД

Радетова31

Немањина 24

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

"Душан Тривунац Драгош" СВРЉИГ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

18360СВРЉИГ
Гордане Тодоровић 2

Извршна јединица Ниш/Прокупље/Пирот
Служба за планирање и инжењеринг
18 000 НИШ
Ул. Вожда Карађорђа 11

"ТЕЛЕНОР " д.о.о.

"VIPMOBILE " д.о.о.

11 070 НОВИ БЕОГРАД

11 070 НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада 90

Омладинских бригада 21

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

ПРЕДУЗЕЋЕЗАИЗГРАДЊУГАСОВОДНИХ
СИСТЕМА, ТРАНСПОРТ И
ПРОМЕТПРИРОДНОГГАСА
А.Д."ЈУГОРОСГАЗ"

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ"ЈУГОИСТОК"Д.О.О.НИШ
"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"
18 0000 НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 46а

11 000

БЕОГРАД

Ул. Змај Јовина 8-10

ЈП СРБИЈА ШУМЕ

ЈП СРБИЈА ШУМЕ

БИРО ЗА УРЕЂИВАЊЕ ШУМА

ШУМСКА УПРАВА НИШ

11 000 БЕОГРАД

18 000 НИШ

Бул.М.Пупина 113

Првомајска 4б

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА
ЈЕДИНИЦА ПОШТАНСКЕ МРЕЖЕ
СВРЉИГ

11 000 БЕОГРАД

18 360 СВРЉИГ

Булевар војводе Мишића 39

Радетова 31

МИНИСТАРСТВОУНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НИШ

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У НИШУ
18 000 НИШ

18 000 НИШ

Ул. Bојводе Мишића 56

Ул. Наде Томић 14

КУЛТУРНИЦЕНТАРСВРЉИГ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОДЕЉЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ СВРЉИГ

18 360 СВРЉИГ

18 360 СВРЉИГ

Боре Прице 2

Радетова 31

8

- Концепт плана -

План генералне регулације С В Р Љ И Г А

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Општинска управа
Одсек
за
урбанизам,
стамбено-комуналне
делатности и грађевинарство

11 000 БЕОГРАД

18 360 СВРЉИГ

Немањина 22-24

Радетова31

ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"
ВПЦ "Морава"

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ
ШУМАРСТВАИВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

18 000 НИШ
Трг краља Александра Ујединитеља 2

Дирекцијазаводе
11 070

БЕОГРАД

Булевар уметности 2а
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ СВРЉИГ

11 000 БЕОГРАД

18 360 СВРЉИГ

Трг Николе Пашића 5/4

Радетова 31

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И

ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СВРЉИГ

11 000 БЕОГРАД

18 360 СВРЉИГ

Ул. Краља Милана 36

Радетова 27

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија"

"ТРАНСНАФТА"

РЈ поштанског саобраћаја"Ниш"

Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и
деривата нафте продуктоводима
Служба за планирање и инжењеринг

18 000 НИШ
Ул. Вожда Карађорђа 13а

11 000 БЕОГРАД
Ул. Бјелановићева бр.2

Тражени услови
Добијени услови

2.

АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА

2.1.

ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1.1.

СТАНОВНИШТВО

Према евиденцији републичког завода за статистику и пописа из 2002.год. на
територији насеља Сврљиг живело је 7.705 становника што представља пораст у односу
на број становника добијеног пописом из 1948.год. од 594,95%, негујући тренд
демографског раста.
Постојећа густина насељености истовремено је и највећа у општини и износи
1.661st/кm2, док тренд раста прати и сагледан број домаћинстава који је у 2002.години
износио 2.428.
Природно кретање становништва одликује се изразитом депопулацијом и
негативном стопом природног прираштаја (стопа морталитета је изнад стопе
наталитета).
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Упоредни преглед броја становника, просечна густина насељености и број домаћинстава за
период1948-2002.године
Т.-2.
Кретање броја становника

Насеље

Сврљиг

1948

1991

Површина у
m2

2002

1
1296

7296

Кретање бр.
домаћинстава

Просечна густина насељености

1
7705

4,
64

1948

279

1991

1572

2002

1661

1948

383

1991

2256

2002

2428

Извор: Републички завод за статистику

На планском подручју евидентан је процес старења становништва са смањењем
учешћа популације млађе од 19 година, при чему је најбројније становништво изнад 60
година.
Домаћинства су стара, често једночлана или двочлана без сигурних константних
прихода.
Становништво је углавном аутохтоно (популација која од рођења живи у
насељу са или без промене места становања у оквиру планског подручја) или досељено
(из других општина, покрајина, /бивших/ република и других земаља).
На подручју Плана кретања остварују дневни мигранти, у виду активног
становништва које обавља неко занимање у прехрамбеној индустрији, грађевинарству,
саобраћају, пољопривреди; и ученичка и студентска популација.
Незапосленост становништва је на ниском нивоу а незапослени су збринути у
оквиру програма социјалне заштите.
2.1.2.

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

На планском подручју, основне намене површина остварују се у оквиру
простора који је намењен за:
- грађевинско подручје (изграђено и неизграђено земљиште планирано за развој
Сврљига у описаним границама) и
- неизграђено земљиште (шумско, водно и пољопривредно).
Целокупно планско подручје обухвата делове катастарских општина Сврљиг,
Шљивовик, Жељево, Рибаре, Ђуринац, Преконога и Мерџелат. Обухваћено земљиште
представља грађевинско земљиште у градском грађевинском подручју, делимично
изграђено и уређено, а делимично неизграђено, планирано за заштиту, уређење или
изградњу. Прелиминарна површина грађевинског подручја износи 496,20ha са
границом приказаном на графичком прилогу Карта бр.1: "Оријентационо предвиђено
грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине и зоне".
На планском подручју остварена је мала бруто густина насељености.
2.1.3.

НАМЕНА ПОВРШИНА

Грађевинско земљиште у градском грађевинском подручју се користи као:
1. изграђено грађевинско земљиште - око 270 ha, са заступљеним наменама
површина за: 1) становање, 2) централне функције, 3) јавне службе, 4) радне зоне, 5)
спорт и рекреацију, 6) трговину, угоститељство и туризам, 7) комуналне делатности и
8) уређене водотокове.
2. неизграђено грађевинско земљиште - са следећим заступљеним наменама: 1)
заштитно (пољопривредно) земљиште - претежна намена, 2) воде и водно земљиште и
3) шумско земљиште (незнатне површине) - чији се начин експлоатације неће мењати
до привођења намени.
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На планском подручју егзистирају следећи водотокови: Сврљишки Тимок са
значајним десним притокама Преконошком и Правачком реком, које се напајају из
крашких врела Сврљишких планина.
У пролећним месецима, када је висок водостај Тимока, евидентно је плављење
терена око речних токова бујичног карактера, уз угрожавање насељских садржаја, као и
процес ерозије и деградирања земљишта.
Изграђено грађевинско земљиште се користи за јавне намене (остваривање
јавног интереса) и остале намене (остваривање појединачног интереса).
Анализирани су простори за:
Јавне службе - чине функционалну зону са припадајућим просторима за:
Предшколско образовање и дечију заштиту одвија се у Установи за децу
предшколског узраста "Полетарац" у наменски изграђеном објекту површине 1398m2,
чије стање не задовољава савремене захтеве за днебни боравак деце, с обзиром да од
његовог оснивања нису улагана значајна материјална средства. Укупна површина
комплекса износи 0.47ha.
Установа пружа негу и превентивну здравствену заштиту деци од 18 месеци
старости до поласка у школу, у целодневном боравку у трајању од 10 сати.
Капацитет установе је 112 детета узраста од 18 месеци до 6,5 година. У
школској 2009/10.год. формиране су 3 групе целодневног боравка (деца узраста од 18
месеци до 5,5 година) и 3 групе у полудневном боравку (од 5,5 до 6,5 година), са
организованим припремним предшколским програмом. Услуге Установе користи
укупно 192 детета, кроз полудневни и целодневни програм, што превазилази
капацитетни обухват.
Основно образовање које се одвија у оквиру основне школе "Добрила
Стамболић" са површином објекта школе од 3335m2. Према расположивим подацима,
школску 2008/09.год. похађало је 744 ученика распоређених у 31 одељење. Школске
2010/11 уписано је 232 ученика у четири разреда. Школско двориште садржи балон
салу (за мали фудбал и рукомет, за кошарку и одбојку), у функцији наставе.
Средњешколско образовање, организовано је кроз рад стручне школе ''Душан
Тривунац Драгош'' у оквиру функционалне зоне у централном делу насеља, уз
ослањање на комплекс основне школе и дечијег вртића, укупне површине 1900m2
(површина комплекса износи 2,5ha). У школској 2008/09.год. наставу је похађало 244
ђака распоређених у 10 одељења. Заступљени су смерови трећег степена
(аутомеханичар, машинбравар и трговац) и четвртог степена (економски техничар) са
обавезном практичном наставом. Расположиви просторни капацитети задовољавају
потребе.
Опремљеност школе наставним, техничким и другим средствима не
задовољава у потпуности захтеве прописане нормативима. У саставу школе
функционише библиотека капацитета 5000 кљига.
Евидентна је чињеница константног смањења броја ученика који завршавају
основно образовање у Сврљигу, те се доводи у питање и опстанак средње школе.
Здравствену заштиту, која се одвија у оквиру објекта Дома здравља "Др
Љубинко Ђорђевић" кроз примарну здравствену заштиту, амбулантно-поликлинички и
диспанзерски рад, који поред службе опште медицине, пружа и услуге хитне
медицинске помоћи, као и специјалистичке (интернистичке) службе: педијатрију,
гинекологију и превентивну стоматологију, лабораторијску дијагностику, рендген и
ултразвучну дијагностику, хигијенско-епидемиолошку службу, физикалну медицину и
рехабилитацију, консултативну службу из офтамологије и неуропсихијатрије.
Дом здравља у Сврљигу, као здравствена установа, обавља здравствену
делатност примењујући диспанзерски метод рада. Хоспитализација болесника врши се
11

План генералне регулације С В Р Љ И Г А

- Концепт плана -

у Клиничком центру у Нишу, Кнез Селу, Нишкој Бањи и Горњој Топоници, а по
потреби и ван Нишавског округа.
У погледу расположиве грађевинске површине и припадајућег слободног
простора, задовољава потребе становништва насеља и Општине, који су корисници
здравствене заштите. Површина комплекса износи 0,76ha, од које је површина под
објектом Дома Здравља 2448m2, а апотеке 200m2.
Права из области социјалне заштите остварују се преко Центра за социјални
рад. Малолетних корисника социјалне заштите у 2008. год. било је 614, а пунолетних
укупно 1108. Услуге обухватају новчану и материјалну помоћ, као и услуге домског
смештаја. Капацитети за пружање услуга домског смештаја Центра за социјални рад не
задовољавају постојеће потербе.
Културне активности, чији је носилац Културни центар Сврљига, са
вишеструком функцијом (библиотека, завичајни музеј, културно-забавна делатност,
едукација, ликовна, изложбена и туристичка делатност), чије се функционисање
остварује у истој згради.
Библиотека у свом саставу има магацин књига и читаоницу, која је
истовремено и канцеларија за рад више локалних служби, учионица, сала за састанке и
изложбени простор. Биоскопска сала је недовољног капацитета, застареле опреме и
неадекватне позорнице. У оквиру зграде Културног центра одвијају се и манифестације
културно-забавног карактера, а део њих, као што су Сабор гајдаша, Белмужијада, Дечји
фестивал, Божићни фестивал, пренет је на отворни простор.
Разматрани простор је у лошем стању услед вишегодишњег неажурирања и
неулагања финасијских средстава.
Сервиси јавног информисања (радио и тв станице) су у приватном власништву.
Рад државних органа и локалне самоуправе остварен је кроз службе општинске
управе (СО, Месна заједница), правосуђа (општински судија за прекршаје), пореске
управе, МУП-а, општинског Катастра непокретности, Јавног комунално-стамбеног
предузећа, ЈП Дирекција за изградњу, Електродистрибуције, Сектора за привреду,
Националне службе за запошљавање.
Објекти
државних органа и локалне самоуправе задовољавају својим
просторним капацитетима и стањем грађевинског фонда и за плански период.
Финансијске и друге услуге пословања остварују се кроз рад Банке и
Осигуравајућег завода, који своју делатност обављају у оквиру стамбено-пословних
објеката.
Пошта у Сврљигу (18360) је део РЈ поштанског саобраћаја Ниш, са
телефонском централом и ПТТ администрацијом.
Комуналне делатности, које се одвијају на посебним, наменски уређеним
комплексима и у наменски изграђеним објектима или пак, у оквиру комплекса објеката
са другом основном наменом. Површине и објекти за комуналне делатности су
различитог степена опремљености и уређености.
За сахрањивање је у употреби постојеће градско православно гробље површине
7,44hа потпуно неуређено. Простор задовољава нормативе за насеље пружајући
могућност попуне комплекса уз неопходно санитарно опремање.
За сахрањивање животиња се користи локација уз градско гробље, површине
3,22hа неадекватно комунално опремљена, без испуњавања потребних хигијенскотехничких услова.
Зелена пијаца је уређена, са продајним простором опремљеним мобилијаром у
виду непокретних тезги. Пијачни дан је четвртак, а допремање робе из околних насеља,
врши се ободним улицама или кроз централни део насеља. Простор површине 0,15hа
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задовољава садашње потребе становништва испуњавајући санитарно-техничке услове
уз редовно одржавање.
Сточна пијаца, на постојећој локацији, на периферији насеља, испуњава
прописане санитарно-техничке услове и потребе, уз неопходно ограђивање.
Ветеринарска станица величином простора и самом организацијом рада
задовољава садашње потребе. Поред ветеринарске станице постоје и две амбуланте у
приватном власништву. Не постоји организован вид збрињавања паса и мачака
луталица.
Депоновање отпада врши се на несанитарној депонији у КО Тијовац, ван
обухвата Плана, уз државни пут 1. реда број 25, на 11кm од самог насеља Сврљиг.
Простор депоније сагледан је пројектом санације из 2008.год. који није реализован.
Процес организоване рециклаже се не спроводи.
У најужем гардском језгру смештене су аутобуска станица, ветеринарска
станица, градско купатило и отпад.
Спорт и рекреацију - понуду спортских садржаја у насељу чине простори у
оквиру школског комплекса, али и део уређеног приобаља Сврљишког Тимока.
Основну улогу у развоју и промовисању физичке културе Сврљига имају
образовне организације, са наставним или ваннаставним активностима. У Сврљигу се,
поред терена за мале спортове отвореног типа, у оквиру школског комплекса, налазе
још три терена на трави и бетону - приобаље Сврљишког Тимока, на којима се
одигравају и значајне спортске манифестације (Видовдански турнир). Октобра 2010. у
оквиру школског комплекса у Сврљигу, отворена је балон сала, као први спортски
објекат затвореног типа на територији читаве општине.
Трговина, угоститељство и туризам - снабдевање и трговина робом широке
потрошње остварује се у специјализованим објектима у централним деловима насеља,
уз главне саобраћајне правце (нападнуте су приземне етаже готово свих објеката дуж
главне насељске саобраћајнице); констатујесе недовољна заступљеност туристичких и
угоститељских садржаја, као и непостојање пратеће туристичке инфраструктуре.
Становање - као основна намена, формира функционалну зону на око 33 hа, са
оствареном густином становања од око 25 st/hа. Основни вид становања је породично
становање, претежне спратности од П до П+1+Пк. Реализоване су и вишепородичне
стамбене зграде спратности од П+2 до П+3+Пк (П+4) лоциране у централној зони.
Инфраструктурна опремљеност стамбених зона је неравномерна-од солидне у центру
до непотпуне и недовољне у осталим деловима насеља.
Радне зоне и складишта наслања се на доминантне саобраћајне правце и
постојећу регионалну железничку пругу. Евидентиране радне зоне су: 1) РЗ на путном
правцу ка Алексинцу (ослоњена на државни пут 2. реда бр.243) - локације некадашње
фабрике трикотаже ''Нитекс Маја'' и приватизованих предузећа ''Крзно'' и ''Еи
Акустика''; 2) РЗ на самом улазу у Сврљиг из правца Ниша - некадашњи комплекси
фабрика ''Зелени врх'', ''Прогрес'', ''Хербогал''; 3) РЗ у комплексу у централном делу
насеља уз пружни правац - приватизовано предузеће "МИН-ДИВ" и 4) РЗ на путном
правцу ка Белој Паланци (ослоњена на државни пут 2. реда бр.243) - обухвата локације
три предузећа под стечајем ИТК ''Сврљиг'', ''Победа'' и ЗЗ ''Тимок''.
Највећи део некадашњих фабрика више не функционише у првобитном облику или је
под стечајем. Грађевински фонд је у солидном стању, припадајући простори су
уређени, а паркинзи у комплексима реализовани.
Земљорадничка задруга, са распоређеним погонима на више локација, више не
послује.
Верски објекат - на подручју захвата Плана налази се православна црква
Светог цара Константина и царице Јелене у целини В, захватајући укупну површину од
0,30 ха.
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К.-1.

подручје КО Сврљиг
2.1.4.

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Према одредбама Закона о експропријацији, јавни интерес остварен је
изградњом објеката, коришћењем делова објеката друге основне намене и уређењем
површина за следеће намене: 1) јавне службе: образовање, здравство, социјалну
заштиту и бригу о деци, културу, државне органе и локалну самоуправу (обрађено у
поглављу 2.1.4: Намена површина); 2) спорт и рекреацију (обрађено у поглављу 2.1.4:
Намена површина); 3) комуналне делатности (обрађене у поглављу 2.1.4: Намена
површина); 4) инфраструктуру и то: саобраћајну - саобраћајнице разних категорија:
Државни путеви 1. реда, општински путеви, сабирне и секундарне улице, аутобуско
стајалиште, регионалну железничку пругу (обрађене у поглављу 2.1.7: Трасе, коридори
и регулација саобраћајница и железничке инфраструктуре) и комуналну: (обрађену у
поглављу 2.1.9: Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре) и 5) јавно
зеленило (обрађено у поглављу 2.1.10: Јавно зеленило).
2.1.5.

ВРСТА ИЗГРАДЊЕ

На подручју Плана заступљена је функција породичног и вишепородичног
становања умерене и средње густине, са централним садржајима за основне јавне
потребе и друштвене, културне и рекреативне, трговинске, угоститељске и друге
активности. Реализована је и категорија социјалног становања. У оквиру садржаја
стамбене зоне констатовано је и постојање пословних садржаја. Објекти јавне намене
су претежно приземни.
Централни садржаји, као и објекти јавних служби смештени су у центру
насеља на површинама које садрже и резерву за будући развој. Објекти су ниске
спратности и изграђени у духу архитектуре варошице.
Код већине објеката јавних служби неопходна је модернизација.
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Објекти друштвеног стандарда не постоје.
Становање је урбано (преовладава породично и скромније заступљено
вишепородично), са групацијама спорадичних семиурбаних домаћинстава (викенд
насеља). Стамбени фонд чине настањени али и ненастањени станови, који се користе за
одмор и рекреацију, у време пољопривредних радова.
У стамбеним блоковима је заступљено породично или мешовито становање:
породично - спратности П до П+1+Пк и вишепородично - спратности П+2 до П+3+Пк
(П+4), а постоји и групација објеката за повремени-викенд боравак.
Евидентно је присуство бесправне градње, најизраженије у насељима Лукавица и
Мерџелат, као и на локацији према насељском гробљу са присуством групација викенд
домаћинстава.
Заступљен је класичан начин градње. Грађевинска и економска вредност
изграђених објеката су различите (од безначајних до запажених у центру насеља).
Грађевински фонд по ободу насеља одликује се дотрајалошћу и напуштеношћу са
евидентним процесом све бржег руинирања.
Ниво инфраструктурне опремљености насеља је неуједначен, а највеће
ограничење у развоју стандарда становања представља слаба економска моћ
становништва и релативно мали број становника.
Производно-складишни објекти, иако многи напуштени услед процеса
ликвидације, су у солидном грађевинском стању. Припадајући простори одговарају
основној намени са реализованим паркирним површинама. Архитектура је
карактеристична за објекте ове намене. Физичка и економска вредност објеката је
различита, често значајна.
2.1.6.

КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Сврљиг, као гравитациони центар општине, заузима централни део сврљишке
котлине, на надморској висини од 370m (просечна вредност). Егзистира на 40km од
Ниша, као раскрсница важних државних путева, повезујући Белу Паланку и
Понишавље са Алексинцем и Поморављем.
Саобраћајни положај Сврљига у оквиру ширег и ужег окружења је веома
повољан јер је преко државних путева општина повезана са територијом Ниша,
Републиком Бугарском и ХЕ Ђердап.
Кроз планско подручје пролазе два државна пута:
- Државни пут 1. реда бр. 25, који се простире правцем југ-север из правца Ниша
према Књажевцу и поклапа са улицама Душана Тривунца и Радетовом;
- Државни пут 2. реда бр. 243, који спаја општину Сврљиг са Алексинцем и
Белом Паланком, поклапа се са улицама 16. септембра, Хазићевом и Васе
Албанца.
Кроз подручје Плана пролази једноколосечна регионална железничка пруга
(Ниш)-Црвени Крст-Зајечар-Прахово-Пристаниште, која је у експлоатацији.
2.1.7.

ПРИВРЕДНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Читава привредна производња је трансформисана са изузетно отежаним
пословањем услед промене власничке структуре, односно преласка из друштвеног
сектора својине у приватни. Индустријски системи одликују се сталним падом
производње, малом продуктивношћу и лошим укупним условима пословања.
Процесом реструктуирања приватизација је извршена у 3 предузећа:
1)"ЕИ Акустика" - фабрика звучника, 2)"МИН-ДИВ" - фабрика шинског и колосечног
прибора, капацитета 300 радника, и 3) предузеће "Крзно"- фабрика за прераду крзна и
израду кожне конфекције.
Остала предузећа су са негативним билансом пословања и у процесу ликвидације:
4)"Прогрес" - фабрика намештаја (капацитета 400 радних места), 5) "Зелени Врх"15
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грађевинско-рударско предузеће, 6) ИТК "Сврљиг"- фабрика текстилне конфекције
(капацитета 1100 радних места), 7) трикотажа "Маја", 8) "Хербогал"(некадашња
"Крка") - стовариште биља; 9) млекара "Сврљижанка".
Носиоци индустријске производње и привредног развоја Сврљига су мала и
средња предузећа, која као самостални понуђивачи или у сарадњи са већим
произвођачима успевају да се очувају на тржишту:
1) "Давид" - конфекцијско предузеће специјализовано за израду мушких панталона,
које упошљава 70 радника;
2) "Камелеон" - конфекцијско предузеће са делатношћу израде веша и одевних
предмета и 60 запошљених радника;
3) "Каскер" - предузеће за производњу лаке спортске одеће, капацитета 50 радника;
4) "Жица пром" - израда жичаног плетива и ексера;
5) "Металац Станковић" - предузеће са производним асортиманом који обухвата
израду металне галантерије;
6) "Лим промет" - производња металних производа;
7) "Златни Тимок" - производња вијачног прибора;
8) "Божиновић" - израда намештаја;
9) "Тиолорд" - израда опреме за ентеријере;
10) предузеће "Тасић".
Регистрована су и самосталне занатске радње у центру насеља, настале као
резултат кризе друштвеног привредног сектора. Занатски центар не постоји.
Сектор грађевинарства прати тренд смањења производње и номинални,
односно реални процес смањења броја запослених са оствареном ниском
продуктивношћу рада.
Трговинска делатност се углавном одвија преко мреже малопродајних
објеката трговинских предузећа, коцентрисаних уз главне насељске саобраћајнице.
Последње две деценије бележи се пораст броја радника у овој привредној грани али и
поред тога, учешће радника у односу на укупан број радника у општини, нишавском
округу и централној Србији, је и даље испод просека.
Угоститељско-туристичко ангажовање Сврљига условљено је локалном
тражњом, без усаглашености са реалним потенцијалима заснованим на вредностима
природне средине, етно-културног наслеђа, близине Сврљишких планина и Ниша.
Егзистирају угоститељски објекти ресторанског типа и више угоститељских радњи. Ова
мрежа објеката се може оценити као релативно повољна, са становишта локалних
потреба и малог броја становника.
Постојећи туристички и рекреативни садржаји су недовољни и неафирмисани
уз изостанак повезивања на нивоу округа (нишавски, пиротски и зајечарски).
Изостанак афирмације постојећих природних вредности, културолошког
наслеђа, као и објеката народног градитељства на нивоу туристичких понуда.
Евидентно је непостојање туристичке организације, финансијских и људских
ресурса, смештајних капацитета и пратеће инфраструктуре (скромну туристичку
инфраструктуру користи локално становништво), али и одговарајуће маркентишке
промоције насеља и његових понуда.
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МРЕЖЕ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Водопривреда
1. Водоснабдевање
На лпанском подручју, постоји изграђен систем за снабдевање водом за пиће,
који се ослања на два крашка изворишта - врела на којима су урађене каптажне
грађевине:
- "РУМЕЊАК" и налази се југозападно од Сврљига на удаљењу од око 5кm, на коти
490 mНВ. Капацитет изворишта је променљив пошто је извориште карстног типа и
креће се од мин. 8 L/s па до маx 60-70 L/s, док је средњи односно нормалан
капацитет у стабилним хидролошким годинама око 15-17 L/s и
- "РАИЛ" удаљено је око 800m од Румењака, налази се на 554m н.м. и цевоводом
пречника Ø63mm повезано је са "РУМЕЊАК"-ом. Капацитет изворишта је такође
променљив, али у стабилним условима износи око 3 L/s.
За потребе водоснабдевања насеља Сврљиг постоје изграђени резервоари ван
подручја обухвата Плана, на надморској висини од 450m н.м, запремине од 800m3 (500
+ 300 m3), довољне за постојеће потребе.
Примарна дистрибутивна мрежа од изворишта до резервоара, изведена је од
азбестцементних цеви профила Ø150mm, дужине око 5km.
Разводна мрежа у Сврљигу је дужине 28100m и урађена је од азбестцементних
цеви пречника Ø200, Ø100, Ø80 и Ø50mm, док је реконструисани цевовод рађен
искључиво од полиетиленских цеви пречника Ø225, Ø160 и Ø90mm.
2. Каналисање
Сврљиг има делимично изграђену канализациону мрежу. Постојећа
канализациона мрежа је сепаратног типа и покрива површину градског насеља Сврљиг
од 436 ха, а укупна дужина канализационе мреже је 26,6кm. Канализација за
употребљене воде изграђена је од азбестцементних цеви пречника Ø 250mm. Постоје
два сабирна колектора, пречника од Ø350 до Ø400mm на левој и десној обали
Сврљишког Тимока, у укупној дужини од 1,1km. Провером брзине течења и висине
пуњења за претпостављени максимални часовни протицај, утврђено је да постојећи
колектори задовољавају потребе одвођења употребљених вода са подручја обухваћеног
Планом.
Постројење за пречишћавање отпадних вода изграђено је на к.п. бр.5472 К.О.
Сврљиг али не ради од 1988. године. Пројектовано је за оптерећење од 20.000 ЕС, у две
фазе изградње по 10.000 ЕС. Друга фаза није изграђена.
Атмосферска канализациона мрежа постоји у деловима насеља, у дужини од
3500m и такође је рађена од азбестцементних цеви пречника Ø 250 mm.
3. Регулација водотокова
Кроз подручје обухвата Плана највећи водоток је Сврљишки Тимок са својим
притокама: Правачком и Преконошком реком (леве притоке) и Лукавица и Жељевачки
поток (десне притоке).
Река Сврљишки Тимок кроз Сврљиг je обухваћена републичким
Оперативним планом за одбрану од поплава (сектор Д.2.4. - водно подручје "Дунав")
на деоницама на којима cy изграђени заштитни водопривредни објекти и извршена
регулација:
- Леви насип уз Сврљишки Тимок y Сврљигу, 3,75 кm. (35+000 - 38+750) и
- Десни насип уз Сврљишки Тимок y Сврљигу, 3,75 кm. (35+000 ~ 38+750).
Остали водотокови, потоци и јаруге на разматраном планском подручју нису
обухваћени републичким Оперативним планом, a мере и радове на заштити од поплава
за ове водотоке прописује надлежни орган Скупштине Општине.
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Електроенергетска мрежа
Преко источног дела подручја Плана пролази далековод 400 kV бр. 403 ТС
400/220/110 kV "Ниш 2"- ТС 400/110 kV "Бор 2" (део преносне мреже "Електромрежа
Србије") .
Потрошачи на територији општине Сврљигснабдевају се електричном
енергијом из трафостанице 35/10 kV "Сврљиг 1", снаге 4 + 8 МVA.
Основно напајање ове трафостанице је из трафостанице 110/35 kV "Сврљиг",
преко далековода 35 kV(дужине 1.840m). Поред овог далековода 35 kV, преко
територије општине Сврљиг прелазе и следећи далеководи 35 kV:
- ТС 110/35 kV "Ниш 1"- ТС 35/10 kV "Сврљиг 1";
- ТС 35/10 kV "Сврљиг 1"- ТС 35/10 kV "Кална" и
- ТС 35/10 kV "Сврљиг 1"- ТС 35/10 kV "Подвис".
Ови далеководи 35 kV омогућавају резервно напајање трафостанице 35/10 kV
"Сврљиг 1", а самим тим и сигурност у снабдевању града електричном енергијом.
Може се рећи да постојећа мрежа 35 kV задовољава садашње потребе пословнице, али
повећање потрошње и нови потрошачи условиће потребу за сагледавањем "доградње"
постојећих објеката и изградњу нових објеката на овом напонском нивоу.
На подручју насеља изграђено је око 50 трафостаница 10/0,4 kV, од којих је
највећи број трафостаница тима МБТС, зидане и лимене, а најмањи се односи на стубне
и типа "кула". Највећи број трафостаница 10/0,4 kV је грађевински, за снагу 1 х 630
kVA, са уграђеним трафоима од 400 и 630 kVA. Мрежа 10 kV у насељу је мешовита, с
тим што је ваздушна, претежно за изводе за ваннасељско подручје и налази се на
периферији, док је у насељском језгру мрежа кабловска.
Гасификација и топлификација
На подручјима где је преовладајући систем градње ниже и средње спратности
није рационално увођење централног топловодног система развода енергената, те из
тих разлога се ни за један део насеља не планира изградња централизованог система
топлификације. Планира се реконструкција постојећих котларница и њихово
повезивање на природни гас, чиме би се котларнице модернизовале, смањило
аерозагађење на територији општине и повећала њихова енергетска ефикасност.
На територији Сврљига нема објеката гасоводне мреже. Након гасификације
насеља ствара се могућност да се једним прикључком на гас обезбеди грејање,
припрема топле воде, кување, технолошке потребе, хлађење. Поред тога,
компримовани природни гас може да замени течна горива у индивидуалним возилима,
аутобусима и привредним возилима, као и да се користи за производњу механичке и
електричне енергије.
Обезбеђење топлотне енергије се врши углавном преко индивидуалних
ложишта, а изузетно мали број објеката преко локалних котларница.
Котларнице које су у функцији у општини Сврљиг су:
- "МИН" Сврљиг, капацитета 2 МW, примарни енергент је лож уље,
- ДЗ "Др. Љубинко Ђорђевић", 0.28 МW, примарни енергент је угаљ,
- ОШ "Добрила Стамболић", у чијем је саставу и котловски капацитет објекта
"Полетарац", 1.05 МW, примарни енергент је угаљ, а за капацитете објекта
"Полетарац" мазут.
Капацитети који нису у функцији:
- ИТК "Сврљиг", капацитета 1.05 МW, примарни енергент је лож уље и мазут,
- "Прогрес" Сврљиг, капацитета 4 МW, примарни енергент је мазут (угаљ, дрва),
- ГДРП "Зелени врх", капацитета 0.29 МW, примарни енергент је угаљ, дрва,
- Хотел "Сврљиг", капацитета 0.17 МW, примарни енергент је нафта,
- "Хербогал", капацитета 1.28 МW, примарни енергент је лож уље,
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"Маја" Сврљиг, капацитета 5.81 МW, примарни енергент је нафта,
"ЕИ" Сврљиг, капацитета 1.76 МW, примарни енергент је нафта,
"Крзно" Сврљиг, капацитета 4.4 МW, примарни енергент је мазут, угаљ,
Млекара "Сврљижанка" Сврљиг, капацитета 0.23 МW, примарни енергент је угаљ,
дрва и
- ГДРП "Зелени врх" (Преконошки пут), капацитета 0.17 МW, примарни енергент је
угаљ, дрва.
-

Телекомуникациона мрежа
Јавна фиксна телефонија обезбеђује јавне говорне услуге, услуге преноса
података и изнајмљених канала, услуге Интернета, широкопојасне услуге, услуге
кабловске дистрибуције (КДС) и др.
У насељу Сврљиг, у објекту поште, инсталирана је телефонска централа ранга
чворне централе. Телефонска централа "Сврљиг" је повезана оптичким каблом у
регионалном прстену R- 17 "Ниш" - "Сврљиг" - "Књажевац" - Зајечар" - "Бољевац" "Соко Бања" - "Алексинац" - "Ниш".
Телефонска централа је дигитална централа типа DKTS-23A , са инсталираних
3.184 директних прикључака и 400 двојничких прикључака. Телефонска централа
"Сврљиг", поред насеља Сврљиг покрива и следећа насеља: Жељево, Мерџелат,
Преконога, Рибаре и Ђуринац.
Приступна мрежа телефонске централе "Сврљиг", у навденим насељима је
изведена са 4.400 парица.
Услуге мобилних телекомуникација данас представљају основне личне
(персоналне) телекомуникационе услуге. Ово се односи на све ширу доступност
мобилних услуга уопште - на великом делу територије, у свако време и у свим
условима. Мобилне телекомуникације пружају, пре свега, говорне интерактивне
међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података
и тд.
На подручју Сврљига постоје три јавне телекомуникационе мреже (GSM) и
делују три оператера: Предузеће за мобилне телекомуникације "Телеком Србија"- МТС,
"Теленор" и "ВИП Мобиле".
2.1.9.

ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО

Зелене површине у функцији градског зеленила чине: меморијални и насељски
парк, појасеви линеарног зеленила у виду скромних дрвореда, зелене површине у
саставу објеката друштвеног стандарда, приобално зеленило, које је у ужем појасу реке
уређено а у ширем појасу Сврљишког Тимока али и његових притока (Правачке и
Преконошке реке), скромно и неуређено.
Присутне су и уређене површине окућница и дворишта индивидуалних и
вишепородичних стамбених зграда, у форми "паркова становања".
Групације шумског зеленила, као вредан природни амбијент, појављују се у
ужој и широј околини насеља, штитећи од дејства доминантних ветрова, ерозије и
загађења.
Радне зоне наслањају се на насељско ткиво али и на доминантне саобраћајне
правце, или су пак формиране уз пољопривредно земљиште, те је евидентан недостатак
уређених, зелених тампона високе вегетације који би штитили насеље од аерозагађења,
уништавања вегетације и заустављања процеса ерозије.
Некадашња активна индустријска експлоатација планског подручја (текстилна
и грађевинска производња) резултирала је појавом деградираних амбијената,
одражавајући се неповољно на стање животне средине, девастацију земљишта и
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загађење водотокова. Као крупни загађивачи јављају се фреквентни путеви са
истовременом функцијом насељских саобраћајница, као и регионална железница.
2.2.

ПРЕГЛЕД
ЕВИДЕНТИРАНИХ
И
ЗАШТИЋЕНИХ
ОБЈЕКАТА,
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА

На планском подручју регистрована су четири непокретна културна добра
заштићена проглашењем и уписом у Централни Регистар а на основу услова Завода за
заштиту споменика културе Ниш добијених за потребе израде ППО Сврљиг.
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА као Споменици културе, регистровани од стране
Завода за заштиту споменика културе Ниш су:
1. Кућа у којој је живео и радио Народни херој др Миленко Хаџић у истоименој
улици бр.14;
2. Зграда са апотеком у Улици др Миленка Хаџића бр.22;
3. Гроб са спомеником Народном хероју др Миленку Хаџићу;
4. Грнчарска воденица у насељу.
На основу евиденције у регистру Завода за заштиту споменика културе Ниш,
претходну заштиту, подразумевајући обухват групација непокретности или њихових
делова (остатака) од важности са становишта културе, уметности и историје, уживају
следеће НЕПОКРЕТНОСТИ:
а) Споменици, спомен бисте и чесме:
1. Споменик др Миленку Хаџићу (насељско гробље);
2. Споменик Ставрији Милановићу (насељско гробље);
3. Споменик ослободиоцима из НОР-а;
4. Спомен чесма стрељаним родољубима у НОР-у;
5. Спомен биста Народног хероја др Миленка Хаџића;
6. Спомен биста Народног хероја Радоја Вујошевића;
7. Спомен биста Народног хероја Василија;
8. Спомен биста Народног хероја Радослаав Голубовића;
9. Спомен биста Народног хероја Ставрије Милановића;
10. Спомен биста Народног хероја Добриле Стамболић
б) Објекти грађанске архитектуре:
1. Зграда у Улици др Миленка Хаџића бр.12
2. Зграда у Улици Радетова бр. 12;
3. Зграда У Улици Васе Албанца бр.6 и бр.8
в) Сакрални објекти:
1. Црква Св.цара Константина и царице Јелене
г) Објекти народног градитељства:
1. Кућа Милеве Милојковић;
2. Кућа Томе и Милунке Петровић.
Од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш, евидентиран је и у процес
проглашења за непокретна културна добра, уведен и део непокретности са статусом
претходне заштите.
Планско подручје обилује галеријом споменичког наслеђа у погледу
заступљености различитих историјских раздобља, њиховог богатства и разноликости,
те су уочени напори на очувању од девастације и заборава, али и недостатак средстава
за даљу заштиту и обнову градитељске баштине.
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Ненарушена природна средина представља могућност повезивања заштите
природног и културног наслеђа у форми историјско-културних целина и предела.
2.3.

ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ НАСЕЉА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
ПРЕМА
УРБАНИСТИЧКИМ
ПОКАЗАТЕЉИМА
И
ДРУГИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА

Сврљиг се спонтаним развојем, формирао као насеље чије фактички изграђено
подручје Сврљишки Тимок, као најзначајнији водоток (већим делом регулисан кроз
насеље) дели на две просторне целине:
- просторну целину "Север", која обухвата део планског подручја северно од
Сврљишког Тимока и
- просторну целину "Југ", која обухвата део планског подручја јужно од
доминантне насељске реке.
Свака просторна целина обухвата део грађевинског земљишта, али и део
пољопривредног - заштитног, шумског и водног земљишта.
Постојеће грађевинско подручје сачињава пет урбанистичких зона, одређених
унутар дефинисаних просторних целина, егзистирајућим доминантним саобраћајним
правцима и регулацијом Сврљишког Тимока: зоне "А" и "Б", као део просторне целине
"Север" и "В", "Г" и "Д", као припадајуће зоне просторне целине "Југ" (графички
приказ Концепта Плана карта бр.1:"Оријентационо предвиђено гарђевинско подручје са
прелиминарном поделом на урбанистичке целине и зоне").
Урбанистичка зона "А" обухвата део урбаног језгра Сврљига, на десној обали
Сврљишког Тимока, комплексе објеката образовања (основно и средње образовање),
дечије заштите, локацију православног гробља, као и простор за проширење насеља у
планском периоду попуном до коначне намене за становање, социјалну заштиту и
комуналне делатности. Доминирају породично, вишепородично становање са
централним функцијама и јавне службе.
Заступљен је јавни интерес (површине за јавне намене).
Простор је уређен, саобраћајно и инфраструктурно опремљен.
Урбанистичка зона "Б" егзистира на десној обали Сврљишког Тимока,
обухватајући постојећи део насеља са секундарним насељским центром, мешовито
становање (породично и групације викенд кућа), комуналне функције, саобраћајни
терминал (аутобуску станицу), али и значајан неизграђен простор за нову радну
(производно - складишну) зону.
Простор је делимично изграђен, пружајући могућност попуне и пренамене.
Урбанистичка зона "В" подразумева постојећи насељски центар са спортскорекреативним и здравственим функцијама, део железничког земљишта, саобраћајни
терминал, комуналне делатности (локације зелене пијаце и пречишћивача отпадних
вода). Заступљено је становање умерене густине.
Попуна зоне подразумева и простор за проширење постојеће радне зоне
(сервисно-складишни комплекси са производно-услужним делатностима).
Урбанистичка зона "Г" заокружује део насеља између пружог правца НишПрахово и околног пољопривредног земљишта, са локацијом за железничку станицу.
Заступљене су површине за становање умерене густине са делатностима, уз значајан
простор за нову градњу (насеља "Падалиште" и "Росуља" ), као и значајне површине за
сервисно-производно-складишне функције у оквиру радне зоне.
Простор је делимично изграђен, пружа могућност попуне и пренамене, са
резервом за будућност (новопланирана насеља "Росуља" и "Падалиште", са локацијама
за нову школу, објекат дечије заштите и централне функције).
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Урбанистичка зона "Д" развила се на левој обали Сврљишког Тимока,
(наслоњена на зоне "В" и "Г"), обухватајући површине парковског и заштитног
зеленила, радну зону уз постојећи саобраћајни правац Државног пута 2.реда бр.243,
према Б.Паланци и доминацију становања умерене густине (стамбено насеље
"Јелашје") са новопланираним простором за средњу школу и вртић.
Постојеће насељске функције, у оквиру зоне, задржавају се и заокружују.
2.4.

ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За израду Плана користе се копије радних оригинала катастарских планова у
размери 1:2500 катастарских општина Сврљиг, Шљивовик, Жељево, Рибаре, Ђуринац,
Преконога и Мерџелат из 2002. године и ортофото у колору из 2006.године,
орторектификован и геореференциран на основу аерофотограметријског снимка.

3.

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

3.1.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА
И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

3.1.1.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА

Општи циљеви који произилазе из препорука ППР Србије, као вишег
планског документа усмеравајућег су карактера и дефинишу:
- Развој Сврљига, као насеља шестог нивоа, са функцијом гравитационог подручја
(урбани, административни, културни и економски центар) регионалног система
насеља, са Нишем као макролокацијским центром;
- Утврђивање правила организације и уређења простора, са циљем што интензивнијег
коришћења земљишта проглашеног за грађевинско а у складу са могућностима
експлоатације природних и створених вредности и са концептом привредног и
друштвено-економског развоја, уз достизање прихватљиве густине становања и
одговарајућег степена комуналне и инфраструктурне опремљености;
- Јачање територијалне препознатљивости, обезбеђење привредног развоја и
нагалашавање културног идентитета подручја;
- Заштиту јавног интереса, јавних добара и јавног простора.
Циљеви по секторима развоја су:
У области становништва:
- Успоравање и заустављање процеса депопулације насеља (стварањем бољих услова
за живот и рад);
- Побољшање старосне структуре становништва уз смањење негативног природног
прираштаја;
- Смањење стопе незапослености;
Кретање броја становника до 2002.год. и пројекција до 2024.год. по основу настављања тренда
Броја становника по
пописима

По основу настављања
тренда 1991-2002

пројекција

Насеље

1948

1961

1991

2002

Сврљиг

1296

2012

7296

7705

2024.

8523

разлика
2024-2002.

818

По основу настављања
тренда 1961-2002

пројекција

2024.

10760

разлика
2024-2002.

3055

По основу настављања
тренда 1948-2002

пројекција

2024.

10316

разлика
2024-2002.

2611

Извор: Републички завод за статистику
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У области становања:
Отклањање последица дугогодишње неусмераване градње;
Подизање степена урбанизације;
Усмерено ширење грађевинског земљишта са акцентом на изградњу нових
привредних зона и зелених површина;
Ревитализација, адаптација, реконструкција и санација егзистирајућег стамбеног
фонда;
Подизање стандарда становања и обезбеђење свих пратећих садржаја у насељу;
Сагледавање и опремање нових стамбених зона и локација;
Третирање и реализација категорије социјалног становања;
Унапређивање мреже установа јавних служби и усклађивање са планираном
структуром насеља.
У области јавних служби:
Развој јавних служби са циљем јачања локалне самоуправе;
Прилагођавање потенцијалима али и ограничењима планског подручја у погледу
избора модуса рада јавних служби;
Остваривање потребних просторних, техничких и кадровских услова, као и
подизање нивоа опремљености (техничке и инфраструктурне) објеката јавних
служби;
Модернизација постојећих објеката и искоришћење постојећих потенцијала;
Одржавање и осавремењавање организације и простора за здравствену заштиту;
Изградња установе за смештај остарелих лица, као реална потреба локалне
самоуправе;
Обезбеђење просторних услова за неговање традиционалних културних
манифестација.

У области спорта и физичке културе:
- Проширење понуде спортских садржаја за различиту старосну и полну структуру
становништва, са школама, јавним установама и предузећима као носиоцима
активности;
- Ревитализација постојећих спортских површина (затвореног и отвореног типа);
- Остваривање нових просторних капацитета за потребе спорта и рекреације.
-

-

У области индустрије:
Остваривање конкурентне индустрије;
Достизање већих инвестиција по глави становника;
Увођење "brownfiеld" инвестиција са циљем оживљавања и привођења намени
неискоришћених и напуштених капацитета (локација и објеката);
Привлачење "greenfiеld" инвестиција инфраструктурним опремањем слободних
локација;
Преквалификација незапошљене радне снаге са циљем унапређења људских ресурса
и спречавања одливања радно способног становништва и стручног кадра у
индустријске центре.
У области грађевинарства:
Боље искоришћење расположивих природних ресурса;
Унапређење људских ресурса;
Развој традиционалног и модерног угоститељства;
Очување животне средине предузимањем одговарајућих мера заштите.
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У сектору малих и средњих предузећа:
Усклађивање структуре привреде, у погледу технологије и капацитета, са захтевима
очувања заштите животне средине и постојећим развојним ресурсима;
Повећање конкурентности, економичности и продуктивности;
Реализација програма обуке у оквиру сектора;
Комуникација и сарадња јавног и приватног сектора;
Унапређење образовања у складу са потребама развоја сектора.

У области трговине и занатства:
- Повећање степена запослености;
- Повећање укупног доприноса развоју мале привреде;
- Унапређење људских ресурса.
-

-

-

-

-

У области туризма и угоститељства:
Унапређење туристичке понуде са циљем развоја различитих видова туризма
(спортско-рекреативног, излетничког, ловно-риболовног, пословног, конгресног,
еколошког);
Оснивање туристичке организације на општинском нивоу;
Оснивање општинског фонда за развој туризма;
Реализација пратеће инфраструктуре;
Унапређење капацитета и понуде у функцији традиционалног и модерног
угоститељства.
У области заштите природе, споменика културе и животне средине:
Сагледавање планског подручја са становишта препознавања и вредновања
природних и културних вредности и предузимања мера заштите и презентације
јавности;
Дефинисање могућности третмана природних и непокретних културних добара, као
економског и развојног потенцијала планског подручја, у оквиру дефинисаних зона
и режима заштите;
Заштита земљишта од ерозија, бујица, плављења, непланске изградње и
нерационалног коришћења;
Заштита ваздуха правилном избором намена, озелењавањем и применом техничких
система;
Формирање заштитних зелених појасева уз саобраћајнице, водотокове, радне и
индустријске зоне;
Обавеза Предвиђање нових зелених површина јавне намене (дрвореда, парк-шума,
паркова);
Обезбеђење мера заштите од буке уз саобраћајнице и индустрију;
Утврђивање зона и режима заштите природних вредности непокретних културнух
добара.

У области саобраћаја и комуналне инфраструктуре:
- Измештање транзитних саобраћајних праваца из насеља;
- Планирање постојећег државног пута 1. реда бр. 25 (Брана "Xе Ђердап"-Граница
АПКМ (Мердаре)), као државног пута нижег ранга - 2. реда, према одредницама
ППО Сврљиг 2024., а услед дефинисања нове трасе аутопута Е-771 паралелне
постојећем правацу државног пута 2. реда бр. 243;
Напомена: Све до реализације потенцијалног коридора аутопута Е-771 паралелног
државном путу 2. реда број 243, постојећи државни пут 1. реда бр. 25 третираће се са
постојећим рангом (1. реда), односно како буде дефинисано новом категоризацијом;
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Реализација јавне водоводне мреже дуж свих саобраћајница на планском подручју;
Прикључење свих корисника на канализациону мрежу;
Контролисано испуштање употребљених и атмосферских вода након пречишћавања;
Унапређење заштите од поплава, ерозија и бујица и других водова штетног дејства
воде;
Обезбеђење услова за третирање употребљених вода и ревитализација постројења за
њихово пречишћавање;
Уређење водотокова и приобаља;
Обезвеђење квалитетне и сигурне снабдевености потрошача електричном енеријом;
Примене нових технолошких решења у области фиксне телефоније (код
комутационих система, транспортне и приступне мреже);
Повећање покривености и квалитета услуга у области мобилне телефоније;
Примена система гасификације планског подручја;
Обезбеђење прописаних хигијенско-техничких услова код простора за сахрањивање;
Укључивање Сврљига у систем управљања отпадом.

3.1.2.

ОСНOВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Развој планског подручја сагледан је кроз визуру која предвиђа кретање
Сврљига у правцу који поштује следеће програмске елементе:
- Сва планска решења Генералног плана, која су у складу са важећим Законом,
Правилником и ППР Србије, треба преузети као стечену обавезу или смерницу и
уградити у План;
- Границу грађевинског подручја дефинисану Генералним планом треба кориговати
према захтевима локалне самоуправе а базирати на интересовању потенцијалних
(конкретних) инвеститора за проширење, односно пренамену локација погодних за
њихову делатност, и интересу локалне самоуправе да се постојеће намене заокруже;
- Планом треба створити просторне услове за даљи развој Сврљига као модерног,
институционалног и економски развијеног општинског центра;
- Урбане елементе и вредности треба сагледати и третирати са аспекта друштвеног,
еколошког у културно-историјског значаја;
- Земљиште користити у зависности од савремених потреба и у складу са еколошком
валоризацијом и постојећим урбаним контекстом;
- Утврдити режиме јавног и појединачног интереса за реализоване и планиране
намене;
- Омогућити остваривање компактности и континуалности изграђеног ткива, кроз
дефинисану попуну, санацију и адаптацију грађевинских блокова;
- Омогућити опремање планског подручја комплетном комуналном инфраструктуром;
- Створити просторне услове за за инвестициона улагања привредних субјеката;
- Омогућити да се даљи развој насеља у условима очувања, унапређења и одговорног
понашања према животном окружењу.
Закључује се да, у односу на ограничавајуће факторе али и просторне
потенцијале, планским решењима треба омогућити континуитет развоја и афирмацију
насеља Сврљиг као седишта истоимене општине уз превазилажење и унапређивање
затеченог стања, поштовање локалних интереса, јачање функционалних веза са ближим
окружењем као и развој прекограничне сарадње.
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3.2.

ОРИЈЕНТАЦИОНО ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА
ПРЕДЛОГОМ НАМЕНА ПОВРШИНА ЗА САОБРАЋАЈ И ОСТАЛЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

3.2.1.

ОРИЈЕНТАЦИОНО ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Оријентационо предвиђено грађевинско подручје је подручје унутар
прелиминарне границе Плана, описане у поглављу 1.1. Опис граница подручја Плана, и
приказано на одговарајућим картама.
Предвиђено грађевинско подручје Сврљишки Тимок, као домонантни водоток,
дели на две просторне целине: "СЕВЕР" и "ЈУГ", обухватајући по део неизграђеног и
део постојећег грађевинског земљишта.
Просторне целине, даљом разрадом, а према фактичком изграђеном стању,
подељене су на пет урбанистичких зона ("А" - "Д"), као специфичне делове
грађевинског подручја за које се планира иста врста интервенција у простору или пак са
уједначеним условима планиране изградње, протежући се на више блокова и потеза.
Грађевинско земљиште користи ће се за јавне и остале намене.
3.2.2.

ПРЕДЛОГ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Концептом Плана, даље коришћење земљишта и дефинисање намена иде у
смеру задржавања постојећих претежних намена, уз наглашавање предложених
промена, док се за неизграђене делове насеља предвиђају намене према валоризацији и
вредновању простора и утврђивању подобности за њих, а према локалним потребама и
законским одредницама.
Свака функционална зона обухвата укупну прелиминарно предвиђену
површину за дату намену и заузима земљиште изграђено и уређено за њу, као и
земљиште које се за ту намену предвиђа Планом.
На планском подручју предвиђене су следеће намене површина: централне
функције (главни насељски центар и допунски центри насеља по урбаним зонама),
јавне службе, комуналне функције, комплекси са наменом спорта и рекреације,
зеленило (насељски и меморијални парк, парковско и заштитно зеленило), становање
градског типа (са категоријом социјалног становања и повременим-викенд
становањем), радне зоне, верски објекат, површине за саобраћајну мрежу и објекте,
водотокове са водним земљиштем.
Однос оријентационо предложених намена површина
Намена

Подручје ПГР-а
Грађевинско подручје
1. Центри (насељски и допунски)
2. Јавне службе
3. Комуналне функције
4. Саобраћајни терминали
5. Спорт, рекреација (СРЦ, базен)
6. Зеленило (парковско и заштитно)
7. Становање умерених густина
8. Становање средњих густина
9. Радно-производна зона
10. Верски објекат
11. Саобраћај (саобраћајнице и паркинзи)
12. Водотокови
Пољопривредно земљиште

Површина (hа)

690,72
496,20
11,81
8,47
19,33
1,12
3,28
59,90
212,08
7,35
47,08
0,30
103,80
33,31
182,90

Т.-3.
%
100
71,84
1,70
1,23
2,80
0,16
0,47
8,67
30,71
1,06
6,82
0,05
15,02
4,82
26,47
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Претежне намене делови су функционалних зона, које ће се протезати кроз све
урбанистичке зоне.
Центари (насељски и допунски) - централне функције задржавају постојеће
локације (функције насељског и општинског центра и даље ће користити формирани
простор а треба их организовати и на новим локацијама (за функције допунских
центара користиће се нови простори на постојећем и новопланираним стамбеним
насељима).
Јавне службе - концепција развоја заснива се на принципу реконструкције и
проширења постојећих капацитета за допуну садржаја и изградње нових простора, као
и њиховог техничког и инфраструктурног опремања.
Како би се повећао ниво услуга, потребно је реализовати или унапредити сарадњу
јавног и приватног сектора, локалних и невладиних организација, али и организовати
комплементарне садржаје у виду дома з астаре, ђачког и студентског смештаја и тд.
У односу на основну концепцију, одређени су правци развоја по појединачним
областима:
Образовање, кроз заступљене видове предшколског (дечија заштита),
основног и средњешколскиг образовања, предвиђа следеће правце развоја:
- Повећање капацитета постојеће предшколске установе "Прва радост" (према
нормативима, стандардима за димензионисање у зависности од пројектованог броја
деце и условима надлежног Министарства);
- Повећање капацитета постојеће основне школе (према нормативима, стандардима за
димензионисање у зависности од очекиваног броја корисника и условима надлежног
Министарства);
- Организовање домског ђачког смештаја за ученике из удаљених насеља, услед
немогућности организовања свакодневног превоза;
- Препознавање нових локација са функцијом летњих и зимских школа у природи.
Здравствена заштита, реализована кроз рад Дома здравља, као носиоца
примарне здравствене заштите, захтева реконструкцију постојећих расположивих
капацитета, осавремењавање опреме, али и увођење услуга комплементарних садржаја
са функцијом лечилишног туризма.
Социјална заштита, подразумева остваривање просторне доступности услуга,
у самом насељу и читавој Општини, организацију дневних центара (за лица са
посебним потребама и стара лицапреко 65 година), али и развој других видова заштите
( дечији центар, саветовалишта и тд.).
Джавних органа и локална самоуправа задржавају постојеће капацитете и
објекте у функцији општинске управе (СО, МУП, Месна заједница), правосуђа
(општински судија за прекршаје), пореске управе, општинског Катастра
непокретности, Јавног комунално-стамбеног предузећа, ЈП Дирекција за изградњу,
Електродистрибуције, Сектора за привреду).
Култура - задовољење потреба насеља у перспективи, захтева попуну
капацитета постојећег Дома културе у виду изградње универзалне сале са
организованим простором за библиотеку и биоскопске пројекције.
Комуналне делатности - зона која обухвата локације постројења за
пречишћивање отпадних вода (БиоБлок), трафостанице, православног гробља, зелене
и сточне пијаце, саобраћајних терминала.
Интервенције у оквиру ове функционалне зоне подразумевају попуну
комплекса насељског православног гробља уз неопходно санитарно опремање,
комунално и санитарно-хигијенско опремање локације за сахрањивање животиња,
организацију азила за збрињавање животиња, лоцирање простора Топлане.
Постојећа зелена и сточна пијаца задовољавају у погледу капацитета и
опремљености.
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Аутобуска и железничка станица задовољавају потребе саобраћаја у планском
периоду.
Спорт и рекреација - зона обухвата постојећу мрежу спортских објеката у
оквиру комплекса школа, игралишта за мале спортове (бетонирани и травнати терени),
истовремено предвиђајући афирмацију приобаља Сврљишког Тимока, са садржајима за
градско-речни и транзитни туризам, уз активирање система пешачких комуникација,
као и објеката и површина за спортске и туристичке услуге и понуде (комплекс базена).
Остваривање рационалности спортских садржаја подразумева поштовање
принципа "више мањих објеката уместо једног већег".
Зоне становања дефинисане су постојећим стамбеним блоковима и утврђеним
правцима ширења. Формирају се попуном постојећих блокова, али и лоцирањем нових
простора за стамбену изградњу вишег стандарда становања, уз остваривање рационалне
искоришћености грађевинског земљишта.
За очекивани број од 8523 становника, добијен демографском анализом и
пројекцијом становништва (за период од 2002-2024.године), потребно је достићи
умерену густину становања градског типа, просечно домаћинство од 3,2 члана и број
станова тако да задовољи критеријум један стан на једно домаћинство.
Предвиђени типови становања су: породично (становање умерених густина) и
вишепородично становање (становање средњих густина), однос заступљености је 80%
према 20%. Сагледана је и категорија социјалног становања (као посебна категорија
или у оквиру предвиђених типова становања). Осим простора тренутно опредељених за
социјално становање, могуће је пренаменити и друге површине које задовољавају
услове за ову категорију, али увек задржавајући предвиђени тип становања.
Постојеће просторе за повремено-викенд становање треба организовати по посебним
стандардима.
Код претежно породичне изградње потребно је остварити бруто густину
становања до 50 st/ha, а код вишепородичног становања до 150 st/ha.
У зонама становања дозвољавају се делатности, уз услов да не угрожавају
околину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним
дејствима.
Радно-производна зона - предвиђа попуну и заокруживање постојећих
капацитета уз анимирање и опремање нових простора (РЗ наслоњена на путне праваце
ка Б.Паланци и РЗ налегла на Државни пут 2.реда из правца Ниша ка Књажевцу, са
окретањем ка чистој производњи и складиштењу као приоритетима, а у директној
зависности од прилива наменских инвестиција). Предлаже се стварање услова у радним
зонама за комплексе за мања и средња предузећа.
Коришћење припадајућих простора радних зона подразумева увођење тампон појасева
заштитног зеленила.
Верски објекат - у области функционисања верских објеката, концепт развоја
подразумева задржаћање постојећег верског објекта на свом комплексу, у зони В,
интегрисаног у насељски центар.
Напомена: Предложена организација простора треба да поштује катастарско
стање, остварујући боље функционисање постојећих структура, коришћење простора
према природно-еколошкој валоризацији и рационалну изградњу планираних
капацитета и садржаја са становишта урбанистичког развоја.
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ПОВРШИНЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ОСТАЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Јавни интерес остварује се предвиђањем и уређењем површина за јавне намене
у складу са Законом о експропријација за:
- Саобраћај - саобраћајна мрежа и објекти (државни пут 1. реда, државни пут 2. реда
општински путеви, локалне улице, саобраћајни терминали-аутобуска и железничка
станица; паркинзи, бензинске пумпе);
- Јавне службе - образовање, здравство, социјалну и дечију заштиту, културу, спорт и
физичку културу, државне органе и локалну самоуправу (обрађено у поглављу 3.2.2:
Предлог намене површина);
- Комуналне делатности (обрађено у поглављу 3.2.2: Предлог намене површина);
- Комуналну инфраструктуру (обрађено у поглављу 3.3: Оријентационо планирани
капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре) и
- Јавно зеленило.
3.2.3.1.

ПОВРШИНЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Основна концепција развоја уличне мреже предвиђа формирање саобраћајног
прстена око ширег насељског језгра чиме се остварује могућност да се избегну велика и
непотребна кретања кроз најуже градско ткиво.
Основну насељску артерију представљају улице Радетова и Душана Трифунца.
Улица Радетова се пружа трансверзално, пролази кроз најужи центар и дели град на
скоро два једнака дела. Њен положај као и положај Улице Душана Трифунца се
задржавају у потпуности.
Од крајње источне до крајње западне тачке границе Плана пружају се улице
Хаџићева и Васе Албанца.
Поред ортогоналне саобраћајне мреже планира се унутрашњи саобраћајни
прстен око ширег центра насеља.
3.2.3.2.

ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

Површине за јавно зеленило предвиђају појасеве заштитног зеленила у
насељу, у виду уређеног приобаља егзистирајућих водотокова, парковског, уличног
зеленила и заштитног зеленила инфраструктурних коридора, као и зелене површине
којима треба штити нестабилно и ерозији подложно земљиште, водотокове и ваздух у
виду тампона од визуелног загађења.
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3.3.

ОРИЈЕНТАЦИОНО ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ МРЕЖА ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.3.1.

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

3.3.1.1. Водоводна мрежа

Према плановима за развој система водоснабдевања на територији Републике,
подручје општине Сврљиг припада тимочком регионалном систему водоснабдевања,
тако да ће се насеља снабдевати водом са локалних изворишта и планиране
акумулације на Околишкој реци.
Постојећи сеоски системи, који су сада у функцији, задржаће се, са
одговарајућом санитарном заштитом и повезати у општински систем где год је могуће,
тако да функционишу у спрези са акумулацијом.
Развој водоснабдевања у планском периоду ослањаће се на рационализацију
потрошње висококвалитетне воде за пиће и оријентацију индустрије на снабдевање из
водотокова или подземља за потребе техничке и технолошке воде. Основни циљ је
квалитетно снабдевање водом свих становника на подручју Плана. Остварење тог циља
подразумева следеће активности:
- Дефинисање реалних потреба за водом високог квалитета;
- Изградњу јавне мреже дуж свих саобраћајница на подручју Плана;
- Замену дотрајалих цеви и
- Реконструкцију цеви мањег профила од Ø100mm.
3.3.1.2. Канализациона мрежа

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се и на даље као
сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од
морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.
За одвођење употребљених вода неопходно је изградити канализациону мрежу
дуж свих саобраћајница, тако да се омогући прикључак свих постојећих и планираних
објеката. Главни колектор треба да прихвати све употребљене воде и одведе их до
локације постојења за пречишћавање отпадних вода. Постојеће постројење за
пречишћавање отпадних вода потребно је реконструисати и пустити у рад, а у другој
фази извршити доградњу до пуног капацитета.
Атмосферске воде одводиће се површински и мрежом атмосферске
канализације најкраћим путем до водотока (Сврљишки Тимок, Правачка река,
Преконошка река, Лукавица и Жељевачки поток).
Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и
утврђеним плувиметријским фактором.
Развој канализационог система подразумева следеће активности:
- Потпуна санитација насеља и изградња канализационих система за одвођење
употребљних и атмосферских вода и њихово контролисано испуштање у
водопријемнике након пречишћавања;
- Токсичне индустријске отпадне воде, са садржајем материја које угрожавају здравље
људи и реципијенте, подвргнуће се предтретману пре упуштања у јавне
канализационе системе;
- Реконструкција ППОВ (постројења за пречишћавање отпадних вода);
- Дефинисање минималних захтева за квалитет ефлуената;
- Израда и стално ажурирање катастра загађивача и вођење репресивне политике у
складу са законском регулативом која се односи на заштиту квалитета вода.
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Регулација водотокова
Активности у области заштите од вода треба да омогуће, са одговарајућим
нивоом прихватљивог ризика, безбедност насеља и других друштвених и привредних
објеката, земљишта, других добара и зона од посебног значаја у историјском,
археолошком, биолошком или геолошком погледу, од штетног дејства вода.
Заштиту од поплава и уређење водотока, спроводити комбинацијом пасивних и
активних мера заштите с једне стране и превентивних мера заштите (мере ограничења)
с друге стране.
Код свих радова на заштити од вода и уређењу водотока очувати склад између
природе и техничких радова и мера уз побољшање естетског изгледа водотока и
непосредне околине.
Предвиђа се да профил регулисаног корита Сврљишког Тимока кроз насеље
буде настављен са истом регулационом ширином мајор корита од 50m.
Елементи регулације корита осталих водотока (Правачка река, Преконошка
река, Лукавица и Жељевачки поток) одредиће се за меродавни рачунски протицај Q2%
и контролни Q1%.
3.3.1.3.

3.3.2.

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Енергетски системи
Основна стратегија даљег развоја електроенергетског система је да створи
оптимално решење сигурног, квалитетног и економичног снабдевања потрошача у
захвату Плана. Основни циљ је да се омогући неометан развој постојећих и нових
потрошача у погледу обезбеђења потребних количина енергије, снаге и квалитета
напона.
Остварења поузданог система базира се на благовременој изградњи система
усклађеног са развојем насеља, што омогућује неометан развој било ког потрошача у
погледу количине иелектричне енергије и снаге.
Преносна мрежа се планира тако да у сваком тренутку омогући пренос снаге и
енергије од извора до потрошача и испуњење услова двостраног напајања, што
доприноси сигурности у напајању.
Сагледавајући стање електроенергетских објеката, а у циљу ефикаснијег и
безбеднијег напајања потрошача електричном енергијом потребно је урадити следеће:
- Реконструисати трафостаницу 35/10 kV "Сврљиг 1" са снаге 4 + 8 МVA, на снагу 2 х
8 МVA,
- Изградити трафостаницу 35/10 kV "Сврљиг 2" снаге 2 х 8 МVA,
- Изградити други далековод 35 kV са далековода 35 kV ТС 110/35 kV "Ниш 1"- ТС
35/10 kV "Сврљиг 1",
- Изградити двоструки далековод 35 kV за трафостаницу 35/10 kV "Сврљиг 2"са
постојећег далековода 35 kV ТС 110/35 kV "Ниш 1"- ТС 35/10 kV "Сврљиг 1",
- Изградити трафостаницу 35/10 kV "МИН ДИВ" уколико фабрика "МИН ДИВ" буде
повећавала своје капацитете и потребу за енергијом.
Задржавају се трасе постојећих кабловских водова 10 kV и локације
трафостаница 10/0,4 kV. Изградња нових трафостаница 10/0,4 Kv пратиће изградњу
нових стамбених и пословних зона. Нове трафостанице градити најчешће као
слободностојеће објектеснаге 1 х 630/1000 kVA или 2 х 630 kVA.
Нова мрежа 10 kV треба да буде кабловска, као "затворена" са радом у
"отвореном прстену", а на периферији може бити и антенска.
3.3.2.1
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Топлификација и гасификација

За снабдевање подручја Сврљига природним гасом, изградиће се главна мерно
регулациона станица (ГМРС) "Сврљиг" на магистралном гасоводу МГ-12 "НишПрахово". Траса магистралног гасовода МГ-12 је Ниш-Сврљиг-Књажевац-ЗајечарПрахово.
Од ГМРС "Сврљиг" одваја се примарна градска гасоводна мрежа ка истоку и
западу, на коју ће се прикључити још две мерно регулационе станице, МРС "Лалинац"
у западном делу Плана и МРС "Извор" у источном делу.
Са ГМРС "Сврљиг" дистрибутивном гасоводном мрежом ниског притиска
снабдеваће се Сврљиг, насеља у правцу истока и југоистока закључно са Белоињем и
Црнољевицом, јужно до насеља Преконоге, северно закључно са насељем Варош и
североисточно са насељем Драјнац.
Потрошачи у захвату Плана снабдеваће се гасом путем дистрибутивне мреже
ниског притиска, са ГМРС "Сврљиг".
Планира се реконструкција постојећих котларница и њихово повезивање на
природни гас чиме би се котларнице модернизовале, смањило аерозагађење на
територији општине и повећала њихова енергетска ефикасност.
3.3.3.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Кључне активности у јавној фиксној телекомуникационој мрежи морају бити
сконцентрисане на убрзаном развоју, децентрализацији и дигитализацији мреже,
развоју приступне мреже одређеног квалитета и задовољењу привреде и бизнис
корисника.
Првенствени циљ у области фиксне телефоније је да у наредном периоду њена
организација (архитектура) треба да се прилагођава најновијим технолошким
решењима, тј технологијама које ће се примењивати у појединим деловима мреже, а то
су:
- Комутациони системи (чворови), комутација кола и комутација пакета,
- Транспортна мрежа: оптички каблови и системи преноса, NGN мултисервисни
уређаји, итд.
- Приступна мрежа : ADSL уређаји, MSAN, оптички и бакарни каблови.
У наредном периоду се планира супституција постојеће дигиталне централе
"Сврљиг" и уградња истуреног комутационог степена - мултисервисног приступног
чвора (MSAN) у простор постојећег објекта. Овај истурени комутациони степен
(MSAN) треба да буде капацитета око 3.000 телефонских прикључака и да покрива
само подручје Сврљига.
Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању
покривености 3G сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и
угушћивањем мрежа базних станица са мањим снагама предајника сва три оператера.
Све базне радиостанице сва три оператера пројектовати и градити са
примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег
утицаја на животну средину.
3.3.3.1. Поштанска мрежа

Поштанске услуге на територији Сврљига обављају се у пошти Сврљиг
(18360), Радна јединица Ниш.
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ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ

Предлаже се подела грађевинског подручја на целине или зоне за даљу
урбанистичку разраду и врста докумената којима ће се разрада вршити и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Плановима детаљне регулације:
Стамбена зона - ново насеља северно од Правачке реке (становање са
централним функцијама) - нова намена (проширење), регулација и изградња;
Стамбена зона - ново насеља на десној обали Сврљишког Тимока,
(вишепородично становање) - нова намена, регулација и изградња;
Радна зона на улазу у Сврљиг из правца Ниша - проширење и комплетирање;
Радна зона на правцу ка Б.Паланци - нова намена (пренамена), регулација и
изградња;
Радна зона на левој обали Сврљишког Тимока - комплетирање, регулација и
изградња;
Комплекс комуналних финкција (сточна пијаца, кланица, ветеринарска
станица) - нова намена, регулација и изградња;
Локација пречишћивача отпадних вода (БиоБлок);
Радна зона на левој обали Сврљишког Тимока - комплетирање, регулација и
изградња;
Комплекс комуналних финкција- проширење намене, регулација и изградња;
Урбанистичким пројектима:
Спортско-рекреативни центар - регулација и изградња;
Дом за стара лица (Дом пензионера) - нова намена, регулација и изградња;
Комплекс школе и објекта дечије заштите - нова намена, регулација и
изградња.

Напомена: На планском подручју, у складу са смерницама Концепта ПП,
предвиђа се детаљна разрада плановима нижег реда, за све магистралне објекте из
области инфраструктурних мрежа.
3.5.
3.5.1.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ПРЕДЛОГ ПРОСТОРА ЗА ЗАШТИТУ

На планском подручју регистрована су четири непокретна културна добра,
као споменици културе, заштићена проглашењем и уписом у Централни Регистар а на
основу услова Завода за заштиту споменика културе Ниш издатих за потребе израде
ППО Сврљиг:
1. Кућа у којој је живео и радио Народни херој др Миленко Хаџић, у истоименој улици
бр.14;
2. Зграда са апотеком, у Улици др Миленка Хаџића бр.22;
3. Гроб са спомеником Народном хероју др Миленку Хаџићу;
4. Грнчарска воденица у насељу.
Околина евидентираних непокретности ужива заштиту као и евидентирана
непокретност. До окончања поступка проглашења за непокретна културна добра,
заштићеном околином евидентираних непокретности сматра се парцела на којој се
непокретност налази. Простор од значаја за правилно очување и афирмацију
евидентиране непокретности подлеже третману усаглашавања са конзерваторским
условима.
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На планском подручју претходну заштиту уживају следеће непокретности:
а) Споменици, спомен бисте и чесме:
1. Споменик др Миленку Хаџићу (насељско гробље);
2. Споменик Ставрији Милановићу (насељско гробље);
3. Споменик ослободиоцима из НОР-а;
4. Спомен чесма стрељаним родољубима у НОР-у;
5. Спомен биста Народног хероја др Миленка Хаџића;
6. Спомен биста Народног хероја Радоја Вујошевића;
7. Спомен биста Народног хероја Василија;
8. Спомен биста Народног хероја Радослаав Голубовића;
9. Спомен биста Народног хероја Ставрије Милановића;
10. Спомен биста Народног хероја Добриле Стамболић.
б) Објекти грађанске архитектуре:
1. Зграда у Улици др Миленка Хаџића бр.12;
2. Зграда у Улици Радетова бр. 12;
3. Зграда У Улици Васе Албанца бр.6 и бр.8.
в) Сакрални објекти:
1. Црква Св.цара Константина и царице Јелене.
г) Објекти народног градитељства:
1. Кућа Милеве Милојковић;
2. Кућа Томе и Милунке Петровић.
Напомена: Евиденцијом Завода за заштиту споменика културе Ниш,
евидентиран је и у процес проглашења за непокретна културна добра, уведен део
непокретности са статусом претходне заштите.
3.5.2.

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

При изради регулационих планова (планова генералне и детаљне регулације) не
приступа се изради стратешке процене, имајући у виду околност да се ови планови
раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон
о процени утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10),
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, "Службени
гласник РС", бр. 84/05 и 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање
интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама
активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник
РС", број 84/05).
Приступање изради стратешке процене била би сувишна и представљала би
дуплирање документације, јер се за објекте који су овим планом обухваћени ради
процена утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола.
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Б. ГРАФИЧКИ ДЕО (Карте Р 1:5000)

1.

ОРИЈЕНТАЦИОНО
ПРЕДВИЂЕНО
ГРАЂЕВИНСКО
ПОДРУЧЈЕ
ПРЕЛИМИНАРНОМ ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

2.

ОРИЈЕНТАЦИОНО ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, РЕГУЛАЦИЈА
УЛИЦА И МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ:

2.1
2.2
2.3
3.

СА

Саобраћајна мрежа
Енергетскa и телекомуникационa мрежa и објекти
Водоводна и канализациона мрежa

ДРУГИ ПРИКАЗИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА:
3.а ОБЈЕКТИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ
3.б ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
НА ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Директор
Мр

Драган

РАДИВОЈЕВИЋ
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНЦЕПТА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СВРЉИГА
Након доношења и објављивања Одлуке о изради ("Сл. лист Града Ниша",
бр.82/09), приступило се изради Концепта Плана (члан 48. Закона о планирању и
изградњи - "Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11).
За потребе Концепта Плана, обрађивач Плана је прикупио податке о:
Постојећој планској документацији:
Виши плански документи
-

Просторни план Републике Србије ("Службени гласник РС" бр.88/10) и
Просторни план општине Сврљиг (фаза концепта - извештај бр. 350-8/2011-04 од
28.02.2011.године);
Развојни документи

-

Стратегија одрживог развоја општине Сврљиг 2010-2020. и
Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у општини
Сврљиг 2009-2013.године;
Усмеравајући документи
Генерални план Сврљига 1989-2005. са Изменама и допунама генералног плана из
2002.године;

Подлогама:
За израду Плана користе се копије радних оригинала катастарских планова у
размери 1:2500 катастарских општина Сврљиг, Шљивовик, Жељево, Рибаре, Ђуринац,
Преконога и Мерџелат из 2002. године и ортофото у колору из 2006.године,
орторектификован и геореференциран на основу аерофотограметријског снимка;
Условима за заштиту и уређење простора:
На основу услова Завода за заштиту споменика културе Ниш издатих за потребе
израде ПП Општине Сврљиг, на планском подручју регистрована су непокретна
културна добра заштићена проглашењем и уписом у Централни Регистар у виду
споменика културе, као и групације непокретности или њихових делова (остатака) од
важности са становишта културе, уметности и историје са стаусом уживања претходне
заштите - споменици, спомен бисте и чесме; објекти грађанске архитектуре; сакрални
објекти и објекти народног градитељства.
Евидентиран је и у процес проглашења за непокретна културна добра, уведен део
непокретности са статусом претходне заштите;
Планом се обезбеђују дугорочна пројекција развоја и услови за изградњу на
подручју насеља по зонама и целинама, представљајући основ за даљу урбанистичку
разраду (плановима детаљне регулације и урбанистичким пројекатима) или за директно
спровођење издавањем информација о локацији и локацијских дозвола. План се ради за
грађевинско подручје центра истоимене општине.
Обавезни елементи Концепта плана прописани Законом, обрађени су на
одговарајућим местима у делу означеном под називом "Текстуални део".
Концепт плана подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове.
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
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