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3.7.2. Za{tita, ure|ewe i unapre|ewe prirodnih dobara  
 

Na osnovu dokumentacije Zavoda za za{titu prirode Srbije, u Registar za{ti}enih prirodnih dobara 
upisana su i evidentirana slede}a prirodna dobra: 

1. Spomenik prirode - stablo hrasta lu`waka u selu Mala Vrbnica 
2. Spomenik prirode - stablo hrasta lu`waka KO Lipovac 
3. Spomenik prirode - grupa od osam stabala hrasta lu`waka i cera u porti crkve Sv. Preobra`ewe, 

KO Jablanica 
4. Spomenik prirode - stablo hrasta lu`waka u selu Bela Voda 
5. Za{ti}ena okolina i predeo izuzetnih odlika manastira Naupare 
6. Za{ti}ena okolina crkve Sv.Stefana- Lazarica u Kru{evcu 

7. Rezervat prirode  Prokop, KO Buci. 
 

Zavod za za{titu prirode Srbije je izradio i Studiju za{tite stabla hrasta krupne granice Hrast zapis 
Carice Milice u Modrici i Studiju za{tite Predeo izuzetnih odlika ]elije, a u toku je izrada studije 
za{tite Mojsiwskih planina kao budu}eg prirodnog dobra.  

Na svim za{ti}enim prirodnim dobrima primewuju se re`imi za{tite i kori{}ewa propisani aktom o 
stavqawu pod za{titu. Za{ti}ena dobra zadr`avaju status za{tite, funkcije i na~in upravqawa i starawa. 

Treba posebno izdvojiti planinu Jastrebac, kao celinu sa vrednom florom i faunom, kompleksom {uma i 
izuzetnim pejza`nim odlikama. Tako|e, poseban tretman imaju izvori{ta mineralnih i geotermalnih voda (Bela 

Voda, Ribarska Bawa, Lomnica, @abare, ^itluk) i Predeo izuzetnih odlika jezera ]elije, kao izvori{te 
vodosnabdevawa regionalnog zna~aja.  

Prostor grada Kru{evca pripada antropogenizovanom ekosistemu, sredi{wi delovi su prirodno-
antropogeni, dok ju`ni deo (padine Jastrepca) spada u podru~ja sa zna~ajnim prirodnim vrednostima, predlo`ena 
za za{titu ve}a od 500ha.  

Posebno je zna~ajan rezervat prirode Prokop na Jastrepcu, u KO Buci ukupne povr{ine 5,91ha, gde je 
utvr|en re`im za{tite I stepena, kojim se zabrawuje kori{}ewe i aktivnosti na za{ti}enom prostoru, osim 
nau~nih istra`ivawa i edukacije. Rezervat prirode obuhvata izvornu {umsku zajednicu breze (Betula 
verrucosae) starosti oko 70 godina, me{ovite {umske zajednice breze i planinske bukve, kao i {umsku 
zajednicu planinske bukve, radi o~uvawa stani{ta prirodnih retkosti, a u interesu nauke, obrazovawa i kulture.  

Na prostoru Za{ti}ena okolina i predeo izuzetnih odlika manastira Naupare, utvr|eni su 
re`imi I stepena za{tite (manastirsko imawe, deo manastirske {ume, dolina Nauparske reke sa desnom obalom) i 
II stepena za{tite ({ire okru`ewe manastira). 

Posebno osetqive i retke oblasti na prostoru Grada - predeo izuzetnih odlika ]elije, planina Jastrebac, 
Mojsiwske planine - predstavqaju prostorne celine sa vrednom florom i faunom, zna~ajnim kompleksom {uma i 
izuzetnim pejza`nim odlikama, imaju izuzetan zna~aj i predstavqaju zna~ajan potencijal za planirano pove}awe 
povr{ine za{ti}enih prirodnih dobara.  
 

3.7.3. Za{tita, ure|ewe i unapre|ewe kulturnih dobara  
 

Osnovna planska re{ewa se odnose na mere za{tite nepokretnih kulturnih dobara kao i wegove okoline, a u 
skladu sa zna~ajem za{ti}enih objekata. 

Uslove za preduzimawe mere za{tite i drugih radova, saglasnost na projekte i dokumentaciju za izvo|ewe 
radova (zavisno od kategorizacije spomenika kulture) odre|uje:  

- Republi~ki zavod za za{titu spomenika (preko Zavoda u Kraqevu) za spomenike kulture od 
izuzetnog zna~aja, kao i za za{ti}enu okolinu,  

- Zavod za za{titu spomenika kulture u Kraqevu - za spomenike kulture od velikog zna~aja , ostale 
spomenike kulture i dobra koja u`ivaju predhodnu za{titu, 

 
Dobra koja u`ivaju predhodnu za{titu - Na osnovu Zakona o kulturnim dobrima planirane mere za{tite (ovim 

Zakonom) odnose se i na dobra koja u`ivaju predhodnu za{titu kao i wegovu okolinu, do utvr|enih vremenskih 
termina Zakonom, da se dobro sa statusom predhodne za{tite proglasi za kulturno dobro. 

Za{ti}ena okolina nepokretnog kulturnog dobra - u`iva za{titu kao i kulturno dobro, a mere za{tite 
utvr|uju-izdaju nadle`ne ustanove u zavisnosti od kategorije kulturnog dobra u skladu sa Zakonom o kulturnim 
dobrima. 

Arheolo{ki lokaliteti - smernice za za{titu arheolo{kih nalazi{ta i lokaliteta posebno se utvr|uju i 
odre|uju za svako konkretno podru~je tj. lokalitet. 

Mere tehni~ke za{tite i drugi radovi kojima se mogu prouzrokovati promene nepokretnog dobra  ili 
povrediti wegova svojstva, mogu se primeniti ako se: 

 utvrde uslovi za preuzimawe mera tehni~ke za{tite i drugih radova od strne nadle`nih slu`bi 

 pribavi saglasnost na projektnu dokumentaciju za izvo|ewe ovih radova, u skladu sa Zakonom koji 
reguli{e ovu oblast  
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 pribave potrebni uslovi i odobrewa na osnovu va`e}ih zakona i  propisa o planirawu i  izgradwi 
objekta. 

Ove odredbe se primewuju i u slu~aju preduzimawa mere za{tite i drugih radova na za{ti}enoj okolini 
nepokretnog kulturnog dobra, odnosno na dobru koje u`iva predhodnu za{titu. 

Za podru~je Kulturnog dobra od izuzetnog zna~aja - Crkva Lazarica sa starim gradom utvr|ene su mere 
za{tite i stepen intervencije i kao takve su ugra}ene u PDR Lazarev grad (Sl.list Grada Kru{evca br. 8/08) i 
primewuju se u merama i granicama utvr|enim ovim planom.  

 
Na prostoru evidentiranih arheolo{kih nalazi{ta - do zavr{etka istra`ivawa konzervatorskih i drugih 

radova, uspostavqaju se slede}e mere za{tite: 

 izvo|ewe gra|evinskih radova i promena oblika terena dozvoqavaju se samo uz o~uvawe izvorne 
matrice, vegetacije i predhodno obra|enih arheolo{kih istra`ivawa 

 zabrawuje se neovla{}eno kopawe na arheolo{kim lokalitetima, odno{ewe kamena i zemqi{ta sa 
nalazi{ta 

 zabrawuje se promena konfiguracije terena na arheolo{kom lokalitetu 

 zabrawuje se izgradwa objekata na arheolo{kom lokalitetu 

 zabrawuje se izgradwa infrastrukture, industrijskih objekata i postrojewa, skladi{ta i objekata 
sli~ne namene na arheolo{kom lokalitetu 

 zabrawuje se neovla{}eno prikupqawe pokretnog arheolo{kog materijala 

 zabrawuje se prosipawe i odlagawe otpadnih i {tetnih materijala na arheolo{kim lokalitetima 

 zabrawuje se odno{ewe nadgrobnika i prekopavawe grobova 
 

Na prostoru za{ti}enih i evidentiranih objekata koji u`ivaju predhodnu za{titu - potrebno je uspostaviti 
slede}e mere za{tite, koje obezbe|uju o~uvawe autenti~nosti objekata i prostora oko wih: 

 o~uvawe izvornog izgleda arhitekture, horizontalnog i vertikalnog gabarita, oblika i nagiba 
krova, svih konstruktivnih i dekorativnih elemenata, orginalnih matreijala i stilskih 
karakteristika 

 zabrana radova koji mogu ugroziti stati~ku stabilnost napokretnog kuturnog dobra 

 zabrana izvo|ewa radova na za{ti}enim kulturnim dobrima i evidentiranim dobrima (koji 
u`ivaju predhodnu za{titu) bez predhodno utvr|enih i pribavqenih uslova za{tite, saglasnosti i 
odobrewa od strane nadle`nih slu`bi i ustanova za{tite 

 o~uvawe namene i funkcije 

 zabrana skladi{tewa materijala i stvarawa deponija 

 zabrana izgradwe objekta koji svojom arhitekturom, gabaritom i visinom ugro`avaju kulturno 
dobro 

 zabrana gradwe objekata trajnog ili privremenog karaktera koji nisu u funkciju kulturnog dobra 

 izgradwa infrastrukture dozvoqena je samo pod uslovom i nadzorom nadle`ne ustanove za{tite 

 izvo|ewe gra|evinskih radova i promena oblika terena dozvoqavaju se samo uz o~uvawe izvorne 
matrice, vegetacije i predhodno obra|enih arheolo{kih istra`ivawa 

Posebne mere za{tite za vodenice - Za sve vodenice koje se nalaze na podru~ju prostornog plana Kru{evca, 
potrebno je tra`iti mi{qewe nadle`nog Zavoda za za{titu spomenika, zbog eventualnih radova ili preme{tawa. 

U daqoj za{titi kulturnog nasle|a nezaobilazana je izrada planova ni`eg reda, kojim bi bio nastavqen 
rad na detaqnoj valorizaciji evidentiranih objekata i celina graditeqskog nasle|a, koje se nalaze u zonama 
planirawa i koje }e se na pogodan na~in, integrisati u savremeni `ivot, uz utvr|ivawe odre|enih mera pravne i 
tehni~ke za{tite, kao i revitalizacije. 

Osnovne mere implementacije strategije za{tite i prezentacije prirodnih i nepokretnih kulturnih 
dobra su: izrada sredworo~nih programa za{tite, razvoja i ure|ewa prostora za{ti}enih dobara, obezbe|ivawe 
sredstava resornih ministrstva, buxeta grada i privatnog sektora za ostvarivawe za{tite, obezbe|ivawe podr{ke 
raznih politika (poreske, zemqi{we itd.) za za{titu i prezentaciju dobara. 

 
3.7.4. Za{tita od elementarnih nepogoda i drugih nesre}a 
 
Za{tita prostora od elementarnih i dr. nepogoda, definisan je u skladu sa eventualnim vanrednim 

uslovima, koji bi mogli da se dogode, kao {to su:  
 za{tita od poplava, bujica, koja se ostvaruje preko vodoprivrednih radova u slivovima reka (regulacije, 

obaloutvrde, breane i uspori, po{umqavawe), 

 za{tita od odrona i klizi{ta (plansko kori{}ewe prostora u skladu sa in`ewersko - geolo{kim 
uslovima terena i pravilno trasirawe saobra}ajnica, formirawe katastra klizi{ta), 

 za{tita od zemqotresa, realizacijom urbanisti~kih pravila i izgradwe u seizmi~kim podru~jima, na 
osnovu seizmi~ke rejonizacije za sve  prostore gde se planira izgradwa, 

 za{tita od po`ara naseqa, radnih zona i {umskih povr{ina, ostvaruje se u skladu sa posebnim propisima 
iz oblasti za{tite od po`ara, 
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 za{tita od tehni~ko-tehnolo{kih i saobra}ajnih nesre}a sprovodi se u skladu sa posebnim propisima koji 
reguli{u ovu oblast i na osnovu posebnih planova i procena ugro`enosti.      

 
Kriterijumi za progla{ewe pojedinih stepena odbrane od poplava 
Operativnim planom odbrane od poplava, koji utvr|uje Ministarstvo nadle`no za poslove vodoprivrede 

(svake kalendarske godine), definisani su kriterijumi za progla{ewe redovne i vanredne odbrane  od  poplava.  
 

 Vodomer na Zapadnoj Moravi u Jasici (na mostu) 
  Redovna odbrana ...............................................................  + 350  
  Vanredna odbrana.............................................................  + 430 
          Q1% = 1870 m3 /s 
 Vodomer na reci Rasini u Bivoqu 
 Redovna odbrana ...............................................................  + 250 
 Vanredna odbrana.............................................................  + 350 
 
Vodostawe na brani "]elije"  
 
 Redovna odbrana nastaje kada vodostaj  u akumulaciji naglo po~iwe da raste iznad kote  277,00 m.n.m. i 

ima tendenciju da dostigne kotu normalnog uspora  282,00 m.n.m, odnosno kada  voda po~iwe da ide 
preko preliva.  

 Vanredna odbrana nastaje kada voda dostigne kotu 283,00 m.n.m, odnosno 1,00 metar iznad kote 
maksimalnog uspora i kada nizvodni limnigraf 0,50 metara od izlazne zatvara~nice poka`e nivo 
235,20 m.n.m. ({to odgovara protoku od 975 m3/s u koritu reke Rasine nizvodno od brane). 

 
Za za{titu od buji~nih poplava primewuje se izgradwa za{titnih objekata, sli~no kao i u slu~aju 

za{tite od poplava na velikim rekama. Ovi sistemi se sastoje od objekata (buji~ne pregrade, regulacije, 
ki{ne kanalizacije), koji su tako dimenzionisani da propuste veliku vodu definisanog povratnog perioda. 
Najve}a opasnost od bujica je u slivu reke Rasine i Ribarske reke.  

Za{tita od zemqotresa 
 
Prema seizmolo{koj karti, Kru{evac se nalazi u zoni 80 seizmi~kog intenziteta prema Merkalijevoj 

skali, tako da je neophodna primena tehni~kih normativa i propisa za projektovawe i prora~un objekata u 
seizmi~kim podru~jima.  

U gra|evinarstvu neophodna je primena propisa o potrebnim geolo{kim istra`ivawima i seizmi~kim 
dejstvima na konstrukcije. Neophodna je izrada karte seizmi~ke mikrorejonizacije za teritoriju Grada, radi 
definisawa {irih poteza za{tite. Mere za{tite su: pravilan izbor lokacija za izgradwu, na~in izgradwe, 
spratnost objekata i po{tovawe i primena va`e}ih propisa za izgradwu objekata u seizmi~kim podru~jima.  

Za{tita od po`ara: podrazumeva preventivne mere u ciqu spre~avawa nastanka po`ara, kao i mere za 
wegovo suzbijawe, odnosno ubla`avawe posledica po`ara. Preventivne mere podrazumevaju sprovo|ewe zakonskih 
propisa iz oblasti za{tite od po`ara u izradi urbanisti~ke i projektne dokumentacije i izrada odgovaraju}e 
dokumentacije - plan za{tite od po`ara.  

Grad raspola`e spoqa{wom hidrantskom mre`om sa nedovoqnim i delimi~no neispravnim spoqa{nim 
hidrantima, koje je potrebno proveriti i doprojektovati u skladu sa va`e}im tehni~kim propisima. 

Zonirawe radnih zona je izvr{eno tako da imamo prirodne i ve{ta~ke prepreke koje predstavqaju 
dovoqnu udaqenost izme|u zona predvi|enih za stambene i javne objekte i zona predvi|enih za 
industrijske objekte. Nelegalnom gradwom odre|eni delovi grada su se pribli`ili po`arno opasnim 
industrijama pa je potrebno preduzeti odre|ene mere za{tite. 

Saobra}ajna mre`a treba da zadovoqava odredbe va`e}eg Pravilika o tehni~kim normativima za 
pristupne puteve i omogu}ava pristup vatrogasnim vozilima potencijano ugro`enim objektima. Izradom 
planske i urbanisti~ke dokumentacije za pojedine delove grada, saobra}ajnice prilagoditi va`e}im 
propisima. 

Na prostoru Kru{evca postoji jedna profesionalna vatrogasna jedinica, a predlog MUP-a - Sektor 
za vanredne situacije - je da se u industrijskoj zoni planira izgradwa vatrogasne jedinice.   

Za{tita od mogu}ih akcidenata i udesa, tehni~ko-tehnolo{kih nesre}a: predstavqa obavezu upravqawa 
rizikom u `ivotnoj sredini: 

 
 planirawe, organizovawe i preduzimawe preventivnih mera i mera za spre~avawe mogu}ih udesa; 

 upravqawe proizvodnim procesima saglasno proceni opasnosti od udesa; 



26.08.2011.                              SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ 4                                       545 
 

 postupawe sa opasnim materijama u upotrebi, transportu, prometu, skladi{tewu i odlagawu, sprovoditi na 
na~in da se ne dovede u opasnost `ivot i zdravqe stanovni{tva i `ivotna sredina; 

 za sve aktivnosti, postrojewa i procese u kojima je prisutna jedna ili vi{e opasnih materija, a koje mogu 
izazvati udes, obavezna je Procena opasnosti od udesa, Plan postupawa u slu~aju udesa, za{tite i 
upravqawe rizikom; 

 otklawawe opasnosti od industrijskih udesa mora se sprovesti dobro organizovanim, opremqenim i 
osposobqenim sistemima za{tite i spasavawa; 

 za{tita od hemijskih udesa i zaga|ivawa `ivotne sredine pri proizvodwi, prevozu i skladi{tewu opasnih 
materija u postoje}im i planiranim postrojewima i instalacijama ostvariva}e se preventivnim merama, 
koje obuhvataju aktivnosti koje je potrebno sprovesti u industrijskim postrojewima i na koridorima 
prevoza opasnih materija. 

Za{tita od interesa za odbranu: Koncept za{tite sa aspekta odbrane u planskoj dokumentaciji odnosi se na 
organizaciju u funkcionisawu mre`e objekata privrede, dru{tvenog standarda, infrastrukture, re`ima gradwe.   

 
 Osnovni ciqevi odbrane vezani su za:  
 Teritoriju (zemqi{te, vazduh, vodu) pre svega za{titu teritorije od plavqewa - sprovo|ewem zahvata 

na vodotokovima i slivovima, po{umqavawu, a pri izboru lokacija voditi ra~una o koti maksimalnih 
voda i mogu}em seizmi~kom udaru. Za{tita od po`ara, sprovo|ewem preventivnih mera i organizacija 
{umskih i poqoprivrednih povr{ina. 

 Mre`u naseqa i re`im izgradwe naseqa u urbanisti~kom smislu -racionalna organizacija prostora 
kroz ravnomeran razvoj (privredno aktivirawe i komunalno opremawe) ~itave teritorije i opremawe 
slu`bama, infrastrukturom i ure|ajima, koji }e se koristiti u vanrednim uslovima. 

 
 Funkcionisawe radnih zona za potrebe odbrane, kroz mre`u skladi{ta i  magacina, obezbe|ewe radne 

snage za slu~aj evakuacije i dr. 
 
 Infrastukturu - za{tita i funkcionisawa ovih sistema u mirnodopskim i u vanrednim uslovima i 

izgradwe koja }e obezbediti mawe nepovoqnih efekata na objekte i qudstvo i obezbediti pravce 
evakuacije.  

 
4. PRAVILA UREЂEWA I PRAVILA GRAЂEWA 

4.1. Pravila ure|ewa infrastrukturnih sistema 

Saobra}aj 

[irina za{titnih pojaseva trasa i objekata saobra}ajne infrastrukture utvr|ena je u skladu sa odredbama 

va`e}eg Zakona o javnim putevima (Sl. glasnik RS”, br. 101/2005) i Zakona o `eleznici (Sl. glasnik RS, br.18/2005) 
i primenom slede}ih kriterijuma: 

 odre|ivawa bezbedonosnog rastojawa od trase i objekata infrastrukturnog sistema radi za{tite 
okru`ewa od negativnih uticaja na `ivotnu sredinu (buka, aerozaga|ewe, akcidentne situacije), 

 za{tita osnovnih funkcija u kori{}ewu trase i objekata infrastrukturnog sistema od negativnog uticaja 
iz okru`ewa, pre svega izgradwe, odlagawa otpada i drugih aktivnosti koje mogu da ugroze bezbednost, 
funkcionisawe i odr`avawe infrastrukturnog sistema. 
Zemqi{ni pojas je kontinualna povr{ina sa obe strane useka i nasipa, {irine najmawe jedan metar, 

mereno od linije koje ~ine krajwe ta~ke popre~nog profila javnog puta van naseqa na spoqnu stranu. 
Za{titni pojas je povr{ina uz ivicu zemqi{nog pojasa, na spoqnu stranu i slu`i za za{titu javnog puta i 

saobra}aja na wemu. 
 
Za{titni pojas, sa svake strane javnog puta, ima slede}e {irine: 
 

 dr`avni putevi prvog reda (autoput)  40 metara; 

 ostali dr`avni putevi prvog reda               20 metara; 

 dr`avni putevi drugog reda    10 metara; 

 op{tinski putevi       5 metara. 
 

[irina za{titnog pojasa za `elezni~ku prugu iznosi 25 metara, od ose krajweg `elezni~kog koloseka, 
obostrano. 

Urbanisti~kim planom naseqa mo`e se utvrditi mawa {irina za{titnog pojasa.  
 
U za{titnom pojasu pored javnog puta van naseqa, zabrawena je izgradwa:  
- gra|evinskih i drugih objekata, kao i postavqawe postrojewa, ure|aja i instalacija, osim izgradwe 

saobra}ajnih povr{ina prate}ih sadr`aja javnog puta, kao i postrojewa, ure|aja i instalacija, koji slu`e 
potrebama javnog puta i saobra}aja na javnom putu, 
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U za{titnom pojasu mo`e da se gradi: vodovod, kanalizacija, toplovod, `elezni~ka pruga i drugi sli~ni 
objekti, kao i telekomunikacioni i elektro vodovi, instalacije, postrojewa i sl., po predhodno pribavqenoj 
saglasnosti upravqa~a javnog puta koja sadr`i saobra}ajno-tehni~ke uslove. 

U pojasu kontrolisane izgradwe (povr{ina sa spoqne strane od granice za{titnog pojasa na kojoj se 
ograni~ava vrsta i obim izgradwe objekata, koja je iste {irine kao i za{titni pojas i koja slu`i za za{titu javnog 
puta i saobra}aja na wemu), zabraweno je:  

- otvarawe rudnika, kamenoloma i  
- deponovawe otpada i sme}a. 
Izgradwa objekata u pojasu kontrolisane izgradwe dozvoqena je na osnovu prostronih i urbanisti~kih 

planova koji obuhvataju taj pojas. 
 
Hidrotehni~ke instalacije i objekti 
 
Zabrawena je izgradwa objekata i sa|ewe zasada nad razvodnom mre`om vodovoda ili kanalizacije. 

Vlasnik nepokretnosti koja se nalazi ispod, iznad ili pored komunalnih objekata (vodovod, toplovod....), ne mo`e 
obavqati radove koji bi ometali pru`awe komunalnih usluga. 

Postavqawe podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro i PTT mre`a...) ispod zelenih 
povr{ina, vr{iti na rastojawu od min. 2,0 m od postoje}eg zasada, a uz odobrewe gradskog organa nadle`nog za 
raskopavawe. 

Zabrawena je izgradwa stambenih, ugostiteqskih i proizvodnih objekata, a eventualna izgradwa 
infrastrukture u blizini uslovqena je re`imom za{tite i kori{}ewa u za{ti}enim zonama za slede}e 
hidrotehni~ke objekte primewuje se Zakon o vodama (Slu`beni glasnik RS,broj 30/10).   

 

 
Mre`a/objekat 

 
Za{titna zona/pojas 

Izvori{te podzemnih voda 
Na osnovu hidrogeolo{kih karakteristika terena i 
mogu}eg hazarda definisati za{titnu zonu izvori{ta.  

Izvori{te povr{inskih voda 
Na osnovu hidrogeolo{kih karakteristika terena i 
mogu}eg hazarda definisati za{titnu zonu izvori{ta. 

Cevovod sirove vode Minimum 5 m, obostrano od ivice cevi. 

Magistralni vodovod 

Pojas za{tite oko glavnih cevovoda u naseqima iznosi 
sa svake staane po 2,5 m. [irina pojasa za{tite cevovoda 
van naseqa sa svake strane cevovoda odre|uje se u odnosu 
na pre~nik cevovoda: 
-  Ø80mm -  Ø200mm = 1,5 m; 
-  Ø300mm = 2,3 m; 
-  Ø300mm - Ø500 mm = 2,5 m; 
-  Ø500mm - Ø1000mm i preko 2,5 m. 

Postorojewe za pre~i{}avawe 
otpadnih voda (POV)    

Za{titna zona je povr{ina parcele na kojoj je objekakt. 

Drena`ni kanal 
 

Minimum 5 m, obostrano od ivice kanala. 

 
Crpne stanice (kako za vodu, tako i za kanalizaciju) mora da imaju pristup sa saobra}ajnice, a postavqene 

na gra|evinskoj parceli predvi|enoj samo za te svrhe. Gabariti objekata se odree|uju prema kapacitetu. Veli~ina 

gra|evinske parcele za crpne stanice odre|uje se u zavisnosti od zone za{tite i obezbe|uje se ogra|ivawem. 

Zona neposredne za{tite oko rezerovara, crpnih stanica, instalacija za popravak kvaliteta vode, komora 

za prekid pritiska i duboko bu{enih bunara obuhvata najmawe 10,0m od objekta. 

Ova zona se obezbe|uje ogra|ivawem i mo`e se koristiti samo kao senokos. 

Pojas za{tite oko magistralnih cevovoda iznosi najmawe po 2,5m od spoqne ivice cevi. U pojasu za{tite 

nije dozvoqena izgradwa objekata, ni vr{ewe radwi koje mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cevovoda. 

Kod projektovawa i izgradwe, obavezno je po{tovawe i primena svih va`e}ih tehni~kih propisa i 

normativa iz ove oblasti. 

Osim tehni~kih uslova nadle`nih javnih preduze}a, pri izdavawu Lokacijske dozvole, uzeti u obzir i:  

- Generalno re{ewe vodovodnog distribucionog re{ewa Kru{evac - "Vodoprojekt" - Beograd  

- Generalni projekat vodovodnog distribucionog sistema Kru{evac - "Energoprojekt -
Hidroin`ewering" - Beograd  

- Studija o otpadnim vodama grada Kru{evca - "Gra|evinski fakultet" - Subotica i  "Janko Lisjak" - 
Beograd 
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- Glavni projekat glavnih kolektora fekalne kanalizacije - "Janko Lisjak" - Beograd 

- “Generalni projekat sakupqawa, odvo|ewa i pre~i{}avawa otpadnih voda naseqa op{tine 
Kru{evac” koji je izradio institut ”Jaroslav ^erni” iz Beograda; 

 
Elektroenergetske instalacije i objekti  
 
Za{titna zona dalekovoda je definisana na taj na~in {to je odre|ena sigurnosna udaqenost sa obe starne 

dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o izgradwi nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 10kV do 
400kV. i Zakonom o za{titi od nejonizuju}ih zra~ewa. 

U za{titnoj zoni se ne dozvoqava podizawe objekta visokogradwe i podizawe zasada visoke vegetacije. U 
delu za{titne zone gde postoje objekti visokogradwe, a zadovoqena su minimalna horizontalna i vertikalna 
odstojawa vodovi moraju imati poja~anu mehani~ku i elektri~nu sigurnost. 

 
Telekomunikacioni sistemi 
 
Pri izgradwi objekta fiksne telefonije, telvizijskih i radio prijemnika i predajnika i objekata za 

sme{taj telekomunikacione opreme, treba se pridr`avati va`e}ih tehni~kih propisa, standarda i uputstva 
koji tretiraju ovu vrstu opreme, kao i va`e}ih zakona za ovu oblast telekomunikacija (Zakon o 
telekomunikacijama, Zakon o radiodifuziji i Zakon o sistemima veza). 

Predmetni objekti i instalacije moraju se graditi tako da: 

 ne ugro`avaju postoje}e ili planirane objekte, kao i planirane namene kori{}ewa zemqi{ta sem 
ako se za to ne utvrdi javni interes 

 da se po{tuju propisi koji se odnose na ostale infrastrukturne objekte 

 da se po{tuju propisi koji se odnose na za{titu `ivotne sredine 

 da se vodi ra~una o geolo{kim osobinama tla i podzemnih voda 

 da se ne ugro`avaju ostali objekti. 
 
Mobilna telefonija 
 
Objekti mobilne telefonije postavqati prema planovima nadle`nih operatera. Objekti za sme{taj 

baznih centrala, kontrolora baznih stanica, antenskih stubova, antenskih nosa~a, mogu se graditi u okviru 
objekata u zelenim povr{inama i slobodnog prostora. Prilikom izgradwe dr`ati se pravila i preporuka 
nadle`nih operatera i va`e}ih tehni~kih propisa. 

Objekti za sme{taj mobilne telekomunikacione opreme mogu se postavqati na postoje}im objektima (na 
krovu ili fasadi {to izlazi iz gabarita postoje}eg objekta) a sve prema pravilima i preporuka nadle`nih 
operatera i va`e}ih tehni~kih propisa. 

 
Gasovod 
 
Za{tita gasovoda u odnosu na okolinu, i okoline u odnosu na gasovod, reguli{e se klasama razreda gasovoda 

kojima se defini{e debqina zida cevi u odnosu na maksimalni radni pritisak i prostor u kome se pola`e. 
 
Pravila urbanisti~ke regulacije saobra}ajnica  
 
Op{ta pravila izgradwe saobra}ajnica i tehni~ki propisi i standardi, predstavqaju skup me|usobno 

zavisnih elemenata za obrazovawe i utvr|ivawe regulacione i gra|evinske linije, polo`aja i uslova za izgradwu 
saobra}ajnica.  

Pravila izgradwe se odnose na saobra}ajnice ranga: 

 dr`avni putevi prvog reda (auto-putevi); 

 ostali dr`avni putevi prvog reda; 

 dr`avni putevi drugog reda; 

 op{tinski putevi. 
Pravilima urbanisti~ke regulacije defini{e se {irina pojasa regulacije u zavisnosti od funkcije i 

ranga saobra}ajnice, odnosno infrastrukture u profilu saobra}ajnice, kao horizontalna, nadzemna i podzemna 
regulacija. Pojas regulacije u situacionom planu, defini{e se regulacionim linijama u odnosu na osovinu. 
Najmawa dozvoqena {irina pojasa regulacije iznosi:  

 
 dr`avni put prvog reda (auto-put)  32,00 m; 

 dr`avni put prvog reda (dvotra~ni put)  12,00 m; 

 dr`avni put drugog reda    11,50 m; 

 op{tinski put       8,00 m; 

 nekategorisani put       5,00 m. 
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Podzemna regulacija defini{e minimalno rastojawe gorwe ivice podzemnog objekta od gorwe ivice 

kolovozne konstrukcije. Za sve podzemne objekte minimalno rastojawe iznosi 1,35 – 1,50 metara, ra~unaju}i od 
najni`e gorwe kote kolovoza do gorwe kote za{titne cevi. Izuzetno, ovo rastojawe mo`e da bude i mawe ukoliko 
se posebnim merama za{tite spre~e uzajamni negativni uticaji saobra}ajnice i podzemnog objekta, ali ne mawe od 
0,50 metara. 

 
Nadzemna regulacija defini{e minimalno rastojawe dowe ivice nadzemnog objekta do najvi{e kote 

kolovoza. Za sve nadzemne objekte minimalno rastojawe iznosi 4,50 metara, osim za auto-puteve kod kojih slobodan 
prostor iznad kolovoza iznosi najmawe 4,75 metara od najvi{e ta~ke kolovoza. Ovo rastojawe mo`e biti 
minimalno 3,00 metra iznad pe{a~kih staza, biciklisti~kih staza, biciklisti~kih traka i trotoara. 

 
U okviru pojasa regulacije osim objekata koji su sastavni deo saobra}ajnice (saobra}ajna signalizacija, 

infrastrukturni objekti, autobuska stajali{ta i sl...), mogu se nalaziti i slede}i sadr`aji kao {to su: reklamni 
panoi, zelene povr{ine, drvoredi, objekti za za{titu od buke, klupe za sedewe, ni{e za kontejnere i kontejneri i 
sl... Polo`aj ovih sadr`aja defini{e se u skladu sa propisima o za{titi saobra}ajnog profila saobra}ajnica.  

 
Izuzetno u slu~aju rekonstrukcije kolovoza postoje}e saobra}ajnice ili ukoliko zbog postoje}ih 

prostornih ograni~ewa privremenog karaktera nije mogu}e ispo{tovati propisanu minimalnu {irinu 
regulacionog pojasa, dozvoqeno je da ona bude privremeno mawa, uz uslov da je mogu}e etapno gra|ewe i da se na taj 
na~in ne ugro`ava bezbednost saobra}aja, uz uspostavqawe propisane {irine regulacionog pojasa, nakon 
uklawawa prostornih ograni~ewa.  

 
Elementi situacionog plana i podu`nog profila saobra}ajnica 
 
Elementi situacionog plana i podu`nog profila saobra}ajnica projektuju se i grade u skladu sa 

propisima i topografskim uslovima terena.  
Elementi situacionog plana moraju biti usagla{eni, kako me|usobno tako i sa elementima podu`nog 

profila.  
Na dr`avnim putevima prvog i drugog reda reda i op{tinskim putevima, neophodno je u krivinama 

obezbediti preglednost, {to podrazumeva uklawawe svih prirodnih ili ve{ta~kih objekata iz zone preglednosti. 
Odstupawa od ovog pravila opravdana su u te{kim terenskim uslovima i na deonicama u naseqenim mestima, uz 
primenu sredstava saobra}ajno-tehni~ke regulative (ogledala, saobra}ajni znaci...). 

 
Robno transportni centar 
 
Robno transportni centar planirati sa slede}im sadr`ajima: 
 
 zatvoreni ili otvoreni skladi{ni kapaciteti; 

 servisna postrojewa; 

 stanica za snabdevawe gorivom; 

 upravna zgrada; 

 parking za teretna vozila; 

 parking za putni~ka vozila; 

 manipulativni prostor; 

 sistem drumskih saobra}ajnica. 
Stanice za snabdevawe gorivom  
Stanice za snabdevawe gorivom je mogu}e graditi na lokacijama koje treba urbanisti~kom dokumentacijom 

utvrditi u skladu pre svega sa saobra}ajnim uslovima a tako|e i sa protivpo`arnim propisima, ekologijom, 
vodoprivredom i sanitarnom za{titom. 

 
Autobuska stajali{ta  
Prilikom rekonstrukcije dr`avnih i op{tinskih puteva predvideti saobra}ajne povr{ine autobuskih 

stajali{ta van kolovoza javnog puta. 
 
Hidrotehni~ki objekti i instalacije  
Op{ta pravila za izgradwu hidrotehni~kih instalacija i objekata primewuju se na celoj teritoriji 

Grada Kru{evca. 
 
Objekti vodovoda i kanalizacije 

 

Vodovod i kanalizacija se moraju trasirati tako da: 
- ne ugro`avaju postoje}e ili planirane objekte, kao i planirane namene kori{}ewa zemqi{ta, 

- da se podzemni prostor i gra|evinska povr{ina racionalno koriste, 

- da se po{tuju propisi koji se odnose na drugu infrastrukturu, 

- da se vodi ra~una o geolo{kim osobinama tla, podzemnim vodama.... 
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Trase vodovoda i kanalizacije voditi u skladu sa op{tim tehni~kim uslovima za izgradwu ove vrste 

objekata i prema uslovima terena. 
 
U profilu ulice vodovod trasirati jednom stranom kolovoza, suprotnoj od fekalne kanalizacije, na 

odstojawu 1,0 m od ivi~waka. 
Atmosfersku kanalizaciju trasirati jednom stranom kolovoza na odstojawu 1,0 m od ivi~waka, u kom 

slu~aju je fekalna kanalizacija trasirana osovinom. 
Rastojawe vodovodnih cevi od ostalih instalacija (gasovod, toplovod, elektro i telefonski kablovi) pri 

ukr{tawu ne sme biti mawe od 0,5 m. (od ivice cevi do ivice cevi) 
Te`iti da vodovodne cevi budu iznad kanalizacionih, a ispod elektri~nih kablova pri ukr{tawu. 
Ukoliko nije mogu}a trasa u okviru regulative saobra}ajnice, vodovod ili kanalizaciju voditi granicom 

katastarskih parcela. 
U skladu sa Zakonom kao pravo svojine za linijske infrastrukturne objekte smatra se ugovor o 

ustanovqewu prava slu`benosti sa vlasnikom poslu`nog dobra, odnosno parcele. 
Minimalno rastojawe bli`e ivice cevi do temeqa objekata je 1,5 m. 
Minimalno dozvoqeno rastojawe pri paralelenom vo|ewu sa drugim instalacijama dato je u tabeli 1. 
 
Tabela 60.   (minimalno  dozvoqeno rastojawe u metrima) 
 

 od vodovoda od kanalizacije 

do vodovoda 0 0.4 

do kanalizacije 0.4 0 

do gasovoda 0.3 0.3 

do toplovoda 0.5 0.5 

do elektri~nih kablova 0.5 0.5 

do telefonskih kablova 0.5 0.5 

 

Minimalna dubina ukopavawa cevi vodovoda i kanalizacije je 1,0m od temena cevi do kote terena, 
a padovi prema tehni~kim propsiima u zavisnosti od pre~nika cevi. 

Za projektovawe i izgradwu hidrotehni~kih instalacija van granica GUP-a, va`e iste odredbe kao i 
u gradskoj zoni. Za dr`avne puteve van naseqenog mesta minimalna udaqenost instalacija je 3,0 m od 
krajwe ta~ke popre~nog profila – no`ice useka ili nasipa, ili spoqne ivice putnog kanala za 
odvodwavawe, vode}i ra~una o me|usobnom odstojawu i ukr{tawu sa ostalim instalacijama uz saglasnost 
JKP Vodovod Kru{evac.  

Prolaz vodovodnih cevi kroz revizione {ahte i druge objekte kanalizacije nije dozvoqen. 
Prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi kroz objekte drugih infrastrukturnih sistema nije dozvoqen 

kao i obrnuto. 

Izbor materijala za izgradwu vodovodne i kanalizacione mre`e, kao i opreme izvr{iti uz uslove i 
saglasnost JKP �Vodovod� Kru{evac. 

 

Vodovod 
 
Minimalni pe~nik vodovodne cevi na predmetnom podru~ju odre|uje JKP “Vodovod” Kru{evac, ali 

treba te`iti da u svim ulicama bude min  100 mm (zbog  protivpo`arne za{tite objekata). Vodovodnu 
mre`u graditi u prstenastom sistemu. 

 
Za ku}ne vodovodne prikqu~ke pre~nika ve}eg od 50 mm, obavezni su odvojci sa zatvara~em. 
 
Vodomer mora biti sme{ten u posebno izgra|en {aht i ispuwavati propisane standarde, tehni~ke 

normative i norme kvaliteta, koje odre|uje JKP “Vodovod” Kru{evac. Vodomerni {aht postavqati mah. 
2,0 m od regulacione linije. 
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Te`iti da na prelazu preko vodotoka i kanala vodovodne cevi budu iznad korita. U izuzetnim 
slu~ajevima (prelaz ispod reke, kanala, saobra}ajnica i sl. ) cevi se moraju voditi u za{titnoj ~eli~noj 
cevi. 

 

Protivpo`arna za{tita u naseqima se omogu}ava izgradwom protivpo`arnih hidranata na vodovodnoj 
mre`i. Cevi moraju biti minimalnog pre~nika 100 mm, u prstenastom sistemu. Izuzetno se dozvoqavaju 
slepi kraktovi cevovoda do 180 m. Hidranti pre~nika 80 mm ili 100 mm se postavqaju na maksimalnoj 
udaqenosti od 80 m, tako da se po`ar mo`e gasiti najmawe sa dva hidranta.  

Udaqenost hidranta od objekta je minimalno 5 m, a najvi{e 80 m. 
U delovima naseqa sa prete`no stambenim objektima rastojawe izme|u hidranata iznosi maksimalno 150 

m. 
 

Ukoliko se hidrantska mre`a napaja vodom iz vodovodne mre`e ~iji je pritisak nedovoqan (min 
2,5 bar), predvi|aju se ure|aji za povi{ewe pritiska. Ure|aj se postavqa u objekt koji se {titi od 
po`ara ili u posebno izgra|en objekat, u skladu sa propisima iz ove oblasti. 

 
Spajawe vodovoda za vodu za pi}e sa drugim izvorima vode nije dozviqeno. 
 
Javne ~esme na teritoriji Grada moraju biti ure|ene, a kvalitet vode se mora redovno kontrolisati 

od strane Zavoda za za{titu zdravqa. 
 
Fekalna kanalizacija 
 
Minimalni pre~nik uli~ne fekalne kanalizacije je  200 mm, a ku}nog prikqu~ka 150 mm. 

Padovi cevovoda su prema va`e}im propisima, a uslovi prikqu~ewa prema tehni~kim propisima JKP 
“Vodovod” Kru{evac. 

 
Na kanalizacionoj mre`i kod svakog ra~vawa, promene pravca u horizontalnom i vertikalnom 

smislu, promene pre~nika cevi, kao i na pravim deonicama na odstojawu ne ve}em od 160xD, 
postavqaju se revizioni silazi. 

 
Ukoliko u blizini objekata ne postoji izgra|ena gradska fekalna kanalizacija, otpadne vode iz 

objekata se upu{taju u vodonepropusne jame. U~estalost pra`wewa jame  vr{i se po potrebi, ali 
najmawe jednom u mesec dana, na osnovu ugovora o odr`avawu i pra`wewu.  

Dimenzionisawe i izgradwa se moraju izvesti u skladu sa propisima za tu vrstu objekata. 
U delovima grada gde postoji izgra|ena fekalna kanalizacija, objekti se moraju prikqu~iti na wu u 

skladu sa tehni~kim uslovima JKP “Vodovod” Kru{evac. 
U tim delovima grada se zabrawuje upotreba poqskih nu`nika i septi~kih jama. 

Polo`aj sanitarnih ure|aja (slivnici, nu`nici...) ne mo`e biti ispod kote nivelete ulica, radi za{tite 

objekata od mogu}eg plavqewa, zbog uspora u uli~noj mre`i fekalne kanalizacije. Izuzetno, mo`e se odobriti 

prikqu~ewe ovakvih objekata na gradsku mre`u fekalne kanalizacije uz uslove za{tite propisane tehni~kim 

uslovima JKP "Vodovod"(obavezna je izrada prikqu~nog {ahta). Ure|aje za prepumpavawe ugra|uje korisnik i 

sastavni su deo ku}nih instalacija, a eventualne {tete na objektu snosi korisnik. 

Svi industrijski objekti moraju imati predtretman pre~i{}avawa tehnolo{ke vode pre ispu{tawa u 
gradsku kanalizaciju, ~ime }e se ispo{tovati nivo kvaliteta kanalizacije pri upu{tawu u recipijent. 

Vode iz drena`a ne smeju se uliti u fekalnu kanalizaciju. 
 
Atmosferska kanalizacija 
 
Za odvo|ewe atmosferskih voda predvi|a se izgradwa atmosferske kanalizacije. Ne dozvoqava se me{awe 

otpadnih i atmosferskih voda. 
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Minimalni pre~nik atmosferske uli~ne kanalizacije je  300 mm, a dubine i padovi prema op{tim 

tehni~kim propisima. 

Za odvo|ewe atmosferskih voda sa povr{ina ulica i trgova, postavqaju se slivnici sa talo`nicima na 

maksimalnom rastojawu od 50 m. 

Ukoliko atmosferske vode sadr`e masti i uqa imaju tretman otpadnih voda i posle pre~i{}avawa u 

separatorima masti i uqa uliti ih u sistem fekalne kanalizacije. 

U slu~aju da mre`a fekalne kanalizacije ne postoji ove vode se posle tretmana mogu upustiti u prijemnik 

atmosferskih voda. 

Atmosferske vode optere}ene otrovnim i opasnim materijama u okviru industrijskih kompleksa moraju se 

tretirati u postrojewima za pre~i{}avawe sa odgovaraju}im tehnolo{kim postupkom i ulivene u mre`u fekalne 

kanalizacije. 

(Sadr`aj ulivenih otpadnih voda mora da odgovara Pravilniku o tehni~kim i sanitarnim uslovima za 

upu{tawe otpadnih voda u javnu kanalizaciju.) 

Ukoliko u blizini objekata ne postoji uli~na atmosferska kanalizacija, prikupqene atmosferske vode sa 

lokacije se mogu upustiti u otvorene kanale pored saobra}ajnica ili u zatravqene povr{ine u okviru lokacije. 
 
4.2. Pravila gra|ewa infrastrukturnih sistema 
 
Mre`a vodovoda i kanalizacije sa uslovima prikqu~ivawa 
 
Tehni~ki propisi za vodovod:  
 
- spojeve prikqu~aka objekata vr{i iskqu~ivo organ javnog vodovoda, a ostalu instalaciju u objektu mo`e 

izvoditi samo ovla{}eno lice ili ovla{}eno preduze}e; 

- odobrewe za prikqu~ak izdaje se na osnovu zahteva i podnetih planova i prora~una koje mogu raditi i 

potpisati samo ovla{}eni projektanti; 

- dozvola za upotrebu vodovoda izdaje se na osnovu pismene predstavke posle izvr{ene probe ispravnosti 

instalacije; 

- organi vodovoda imaju pravo da kontroli{u ispravnost instalacije uz zakonsku odgovornost imaoca; 

- pritisak u ku}noj mre`i ne bi trebalo da bude ve}i od 5 bara u interesu trajnosti instalacije. Kod ve}ih 

pritisaka izvr{iti smawewe pritiska pomo}u reducir ventila; 

- slobodan natpritisak treba da bude najmawe 5 m vodenog stuba iznad najvi{eg to~e}eg mesta; 

- dimenzionisawe vodomera izvr{iti na osnovu hidraauli~kog prora~una; 

- {ahtove koji le`e u zoni podzemne vode treba za{tititi od prodora vode odgovaraju}om izolacijom; 

- ukoliko radni pritisak prema hidrauli~kom prora~unu nedovoqan obavezno projektovati postrojewe za 
pove}awe pritiska; 

- sva ukr{tawa sa tehni~kim sistemima i instalacija predvideti {to upravnije. 
 
Tehni~ki propisi za kanalizaciju: 
 
- Objekat se ne mo`e povezati sa uli~nom kanalizacijom ako isti nije povezan sa vodovodom (mogu}i su 

izuzeci). 
U kanalizaciju se mo`e odvoditi: 

- sva ne~ista i upotrebqena voda i pomije koje se mogu lako ispirati 

- fekalije koje su vodom toliko razre|ene na ih voda mo`e spirati; 

- sva atmosferska voda (ki{nica i otopqeni sneg) i  

- po naro~itom odobrewu i podzemna voda. 
U kanalizaciju je zabraweno ispu{tati ili ubacivati: 

- |ubre, pepeo, krpe, pesak, otpatke od kuhiwe ili od jela, led, sneg, kosti i uop{te predmete i materije; 

- zapaqive materije i one koje mogu izazvati po`ar, eksploziju ili o{tetiti kanale i wihovo 
funkcionisawe i 

- vode i druge te~nosti sa temperaturom ve}om od 350S ili sa {kodqivim kiselinama, alkalijama i 
solima. 

- Kvalitet otpadnih voda koje se ispu{taju u kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o 
tehni~kim i sanitarnim uslovima za u pu{tawe otpadnih voda u gradsku kanalaizaciju; 
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- Glavne odvodnike iz objekta gde god je mogu}e {to pre i po pravoj liniji odvesti iz objekta ka uli~noj 
kanalizaciji; 

- Grani~no reviziono okno izvesti 1,5 m unutar regulacone linije i u istom izvr{iti kaskadirawe 
(visinska razlika ~ija je minimalna vrednost 0,5 m, a maksimalna 3 m). 

- Tokom prelaznog perioda i aktovnosti izgradwe integrisane gradske kanalizacije neophodno je graditi 
higijenske nepropusne septi~ke jame. Septi~ke jame postaviti: 

- min. 2 m. od ograde kompleksa; 

- min. 5 m od objekta; 

- min. 10 m od regulacione linije i 

- min. 20 m od bunara. 

- Sva ukr{tawa sa tehni~kim sistemima i instalacijama predvideti {to upravnije.  
 
Vodoprivredni objekti: 
 
Na osnovu Zakona o vodama (Slu`beni glasnik RS, br. 30/10)  vodno zemqi{te je  zemqi{te na kome stalno 

ili povremeno ima vode, zbog ~ega se formiraju posebni hidrolo{ki, geomorfolo{ki i biolo{ki odnosi koji se 
odra`avaju na akvati~ni i priobalni ekosistem. 

Vodno zemqi{te teku}e vode ~ini korito za veliku vodu i priobalno zemqi{te. 
Vodno zemqi{te staja}e vode, jeste korito i pojas zemqi{ta uz korito staja}e vode, do najvi{eg 

zabele`enog vodostaja. 
Priobalno zemqi{te jeste pojas zemqi{ta neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka, koji slu`i 

odr`avawu za{titnih objekata i korita za veliku vodu i obavqawu drugih aktivnosti koje se odnose na upravqawe 
vodama. 

 
[irina pojasa priobalnog zemqi{ta je: 
1) u podru~ju neza{ti}enog od poplava do 10m, 
2) u podru~ju za{ti}enom od poplava do 50m (zavisno od veli~ine vodotoka, odnosno za{titnog objekta) 

ra~unaju}i od no`ice nasipa prema brawenom podru~ju. 
Za eventualne aktivnosti na ovim povr{inama obavezno je pribaviti vodne uslove, vodnu saglasnost i 

vodnu dozvolu u skladu sa Zakonom o vodama. 
U inundacionom podru~ju je zabrawena svaka gradwa, osim sportskih terena bez ograda i tribina (parterni 

objekti), a sve u skladu sa Zakonom o vodama. 

Grad Kru{evac se {titi od poplava za vode povratnog perioda Q1%, a drugi objekti i povr{ine u skladu sa 

vodoprivrednom osnovom. 

Projekte regulacije reka raditi u funkciji za{tite materijalnih dobara u priobaqu. 

Zabrawena je izgradwa stambenih, ugostiteqskih i proizvodnih objekata, a eventualna izgradwa 

infrastrukture u blizini odbrambenog nasipa uslovqena je re`imom za{tite i funkcionisawa. Izgradwa 

objekata i postrojewa u sklopu i neposrednoj blizini nasipa mogu}a je po va`e}im propisima i normativima 

(primewuje se Zakon o vodama). Za dobijawe dozvole za gradwu objekata u blizini nasipa potrebno je ispo{tovati 

standarde, uslove i saglasnosti  JVP Srbijavode i Direkcije za vode.  

Gra|evinska linija objekata visokogradwe je minimum 5m, od horizontalne projekcije, odnosno no`ice 

nasipa prema brawenom podru~ju.  

Dozvoqava se izgradwa saobra}ajnica, pristupnih puteva, pre{a~kih i biciklisti~kih staza i na mawoj 

udaqenosti (u nekim slu~ajevima i po kruni odbrambenog nasipa), ali uz prethodne konsultacije i saglanosti JVP 

Srbijavode i Direkcije za vode.  
 
Prema Katastru mini hidroelektrana (MHE) mogu}a je gradwa na slede}im lokacijama na prostoru Grada 

Kru{evca: 
 

Naziv MHE Sliv Reka 
proticaj 

(m3/s) 
Pad 
(m) 

Snaga 
(kW) 

Ja{ice Ju`na Morava Ribarska, Srndaqska. 0,295 108,2 240

Vu~ja rupa Ju`na Morava Ribarska, Srndaqska 0,216 96,2 150

Rili~ka Rasina Rili~ka 0,206 78,3 125

Vita kosa Rasina Lomni~ka 0,389 84,6 245

Ja{ica Rasina Jablanica, Mala i Velika 0,252 51 100
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]elije Rasina Rasina 10 43 3.800

 

Pored nabrojanih, gradwa je mogu}a i na svim drugim lokacijama na kojima tehno ekonomska analiza 
poka`e da je izgradwa MHE opravdana. 

Tehno-ekonomska analiza mora da prethodi svim investicionim aktivnostima uz sve saglanosti JVP 
Srbijavode i Direkcije za vode.  

 

Propisi koji se primewuju na hidrotehni~ke objekte: 

-  Zakon o vadama,  
- Pravilnik o tehni~kim i sanitarnim uslovima za upu{tawe otpadnih voda u javnu kanalizaciju 

- Odluka o kori{}ewu, upravqawu i odr`avawu izgra|ene vodovodne, fekalne i atmosferske 

kanalizacione mre`e na teritoriji op{tine Kru{evac od 1991. i dr. 
 
Pravila gradwe elektroenergetskih sistema 
 
Za izgradwu elektroenergetskog sistema i za{titu postoje}ih objekata i mre`a u skladu sa va`e}im 

propisima definisani su slede}i uslovi - pravila ure|ewa i gra|ewa. 

 
 
 
 
DALEKOVODI 400kV i 220kV 
Postoje}i dalekovodi 220kV se zadr`avaju sve dok se ne steknu uslovi za izgradwu novoplaniranih 400kV i 

220kV. Trase budu}ih 400kV i 220kV vodova definisa}e se planovima detaqne regulacije. 
Za{titna zona dalekovoda je definisana na taj na~in {to je odre|ena sigurnosna udaqenost sa obe starne 

dalekovoda u skladu sa va`e}im Pravilnikom za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 
od 10kV do 400kV i Zakonom o za{titi od nejonizuju}eg zra~ewa. 

U za{titnoj zoni se ne dozvoqava podizawe objekta visokogradwe i podizawe zasada visoke vegetacije. U 
delu za{titne zone gde postoje objekti visokogradwe, a zadovoqena su minimalna horizontalna i vertikalna 
odstojawa vodovi moraju imati poja~anu mehani~ku i elektri~nu sigurnost. 

 
DALEKOVODI 110kV 
Postoje}i dalekovodi 110kV se zadr`avaju sve dok se ne steknu uslovi za izgradwu novoplaniranih 110kV 

vodova ~ije su trase date u grafi~kom prilogu ovog elaborata. Trase budu}ih 110kV vodova mogu}e je izmeniti 
planovima detaqne regulacije.  

Za{titna zona dalekovoda je definisana na taj na~in {to je odre|ena sigurnosna udaqenost sa obe starne 
dalekovoda u skladu sa Pravilnikom za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 
210kV.  

U za{titnoj zoni se ne dozvoqava podizawe objekta visokogradwe i podizawe zasada visoke vegetacije. U 
delu za{titne zone gde postoje objekti visokogradwe, a zadovoqena su minimalna horizontalna i vertikalna 
odstojawa vodovi moraju imati poja~anu mehani~ku i elektri~nu sigurnost. 

 
KABLOVSKI 110 kV VODOVI 
Sve budu}e kablovske 110kV vodove raditi u skladu sa va`e}im tehni~kim propisima i preporukama za tu 

vrstu objekata. Trasa budu}ih kablovskih 110kV vodova je data ovim Planom. Trasu kablovskih 110 kV vodova koja 
je data ovim Planom mogu}e je izmeniti jedino izradom planova detaqne regulacije.  

 
TRAFOSTANICE 110/H 
Dozvoqava se pro{irewe ili rekonstrukcija postoje}ih 110/H u skladu sa mogu}nostima kompleksa. 
Polo`aj i broj trafostanica 110/H dat ovim planom mo`e se promeniti u skladu sa elektroenergetskim 

zahtevima i mogu}nostima kompleksa. 
Minimalna povr{ina lokacija za budu}e TS 110/H su 6000m2. 
Planovima detaqne regulacije razra|iva}e se posebno  svaka budu}a lokacija 110/H, a na osnovu 

elektroenergetskih zahteva i mogu}nosti kompleksa. 
 
DALEKOVODI I KABLOVSKI VODOVI 35 kV 
Postoje}i dalekovodi i kablovski vodovi 35 kV se zadr`avaju osim dela trase 35 kV dalekovoda 

“Kru{evac 1 – Stala}“ koja se ukida. Veza prema Stala}u }e se ostvariti iz TS “Kru{evac 2“. 
Za{titna zona dalekovoda je definisana na taj na~in {to je odre|ena sigurnosna udaqenost sa obe starne 

dalekovoda u skladu sa va`e}im pravilnikom za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 
od 10 kV do 400 kV. 

U za{titnoj zoni se ne dozvoqava podizawe objekata visokogradwe i podizawe zasada visoke vegetacije. 
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U delu za{titne zone gde postoje objekti visokogradwe, a zadovoqena su minimalna horizontalna i 
vertikalna odstojawa vodovi moraju imati mehani~ku i elektri~nu sigurnost. 

 
 
 
 
 
TRAFOSTANICE 35 kV 
Dozvoqava se pro{irewe ili rekonstrukcija postoje}ih 35/10 kV trafostanica u skladu sa 

elektroenergetskim zahtevima i mogu}nostima kompleksa. 
 
TRAFOSTANICE  10 (20) kV 
Postoje}e trafostanice 10/0.4 kV tipizirati gra|evinski i energetski sa mogu}no{}u uklapawa u 

arhitektonske – celine u ga|evinskom smislu. 
Postoje}e stubne TS 10/0.4 kV zameniti slobodnostoje}im objektima u skladu sa urbanisti~kom 

dokumentacijom za taj deo prostora. 
Trafostanice u naseqenim mestima mogu biti sme{tene na otvorenom prostoru ili u posebne prostorije 

unutar objekta uz ispuwewe svih uslova o prenosa vibracija i zvu~nih izolacija. 
Na prostoru obuhva}enim Prostornim planom  budu}e TS 10/0.4 kV moraju da budu tipske slobodnostoje}e 

sa objektima za snagu od 1h630kVA za koju se mora obezbediti parcela min. dimenzija (6h5)m2 i od 2h630kVA za koje 
se mora obezbediti parcela minimalnih dimenzija (7h6 )m2. 

U izuzetnim slu~ajevima (kao na primer blok radne zone, seosko naseqe) mogu se postaviti objekti TS 
10/0.4 kV koji nisu tipski slobodnostoje}i a na osnovu posebnih urbanisti~kih uslova i elaborata i na 
propisanim rastojawima od postoje}ih i planiranh objekata.  

Na kompleksima {kola i obdani{ta izbegava se gradwa trafostanica izuzetno, je mogu}a gradwa 
slobodnostoje}ih tipskih objekata pod uslovom da je trafostanica ogra|ena prema kompleksu.  

Te`iti da budu}e lokacije TS 10 (20)/0.4 kV budu u centru poro{we. 
Broj TS 10 (20)/0.4 kV nije predmet ovog elaborata ve} }e se odrediti urbanisti~kim planovima, a na 

osnovu elektroenergetskih zahteva, potreba i mogu}nostima prostora. 
Lokacija trafostanice kao i polo`aj svih budu}ih vodova definisati u skladu sa tehni~kim i 

urbanisti~kim pravilima za tu vrstu objekata. 
 
MRE@A  0.4 kV 
Niskonaponsku mre`u 1kV u delu naseqa sa malim gustinama graditi kao nadzemnu, osim u slu~ajevima gde 

infrastrukturna opremqenost zahteva izradu kablovske NN mre`e {to }e se ta~no odrediti urbanisti~kim 
planovima.  

 
MRE@A JAVNE RASVETE 
Mre`a javne rasvete je previ|ena kao i 1kV mre`a, du` saobra}ajnica, sportsko-rekreativnih centara i 

parkovskih povr{ina. 
Stubovi i svetiqke treba da budu standardizovani radi lak{eg odr`avawa. 
Za reprezentativne prostore mogu se primeniti specifi~ni tipovi svetiqki i na~in osvetqavawa o ~emu 

se odlu~uje u konkretnim slu~ajevima. 
U svim slu~ajevima mora se zadovoqiti potreban osvetqaj u zavisnosti od namene saobra}ajnice, t.j. 

prostora koji se osvetqava.  
 

Pravila gradwe telekomunikacionih sistema  
 

Pri izgradwi objekta fiksne telefonije, telvizijskih i radio prijemnika i predajnika i objekata za 
sme{taj telekomunikacione opreme, treba se pridr`avati va`e}ih tehni~kih propisa, standarda i uputstva 
koji tretiraju ovu oblast, kao i propisa koji se odnose na za{titu `ivotne sredine. 

Predmetni objekti i instalacije moraju se izgraditi tako da: 
 

- ne ugro`avaju postoje}e ili planirane objekte  

- da se po{tuju propisi koji se odnose na ostale infrastrukturne objekte 

- da se po{tuju propisi koji se odnose na za{titu `ivotne sredine 

- da se vodi ra~una o geolo{kim osobinama tla i podzemnih voda 

- da se ne ugro`avaju ostali objekti. 
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Telefonska mre`a - i ATC 
 

Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione opreme mogu se graditi u okviru objekata, na 
slobodnom prostoru i ispod javnih povr{ina. Povr{ina neophodna za sme{taj opreme zavisi od kapaciteta 
opreme. Gra|evinski objekti mogu biti monta`ni i zidani. 

Podzemni TK vodovi, TK kanalizacije kao i vazdu{na TK mre`a izgra|uje se u skladu sa va`e}im Zakonom 
o izgradwi objekata. 

Do objekta za sme{taj telekomunikacione opreme potrebno je obezbediti pristupnu pe{a~ku stazu 
minimalne {irine 1,5 m do najbli`e javne saobra}ajnice. 

Objekat za sme{taj telekomunikacione opreme mora da ima takav polo`aj da ne ugro`ava preglednost, 
bezbednost i sigurnost kretawa svih u~esnika u saobra}aju. 

Prilikom izgradwe telekomunikacione mre`e dr`ati se va`e}ih propisa iz oblasti TT linije i mre`a 
zajednica jugoslovenskih RPTT mre`a. 

Podzemni pristupni telekomunikacioni vodovi pola`u se u rov propisane {irine zavisno od broja 
kablova ili cevi na dubini od minimalno 0,8 do 1,5 m, a prema va`e}im tehni~kim propisima za polagawe ove vrste 
instalacija. 

Kod pribli`avawa ukr{tawa telekomunikacionih vodova sa ostalim infrastrukturnim objektima 
potrebno je ostvariti minimalne razmake date va`e}im tehni~kim propisima, pravilnicima i preporukama. 

 
Pravila za termoenergetsku infrastrukturu 
 
Pravila po osnovu gra|ewa: Nije dozvoqeno gra|ewe objekata 

a) u zoni od 30m od razvodnog gasovoda (50 bar)  

b) u zoni od 3 m od gradskog gasovoda(12 bar)  

c) u zoni od 30 m od GMRS (glavne merno regulacione stanice) 

d) u zoni od 15 m od MRS (merno regulacione stanice)  
 
Pravila po osnovu ure|ewa:  

a) u zoni oznaka gasovoda (staciona`a, skretawa, ime..) od 1m nije dozvoqeno postojawe visokog 
rastiwa. 

b) u zoni od 3+8m (radni koridor) od razvodnog gasovoda ne sme biti drve}a i {uma. 

 
4.3. Pravila ure|ewa i gra|ewa prostora    
 
Na ukupnoj povr{ini podru~ja Plana definisane su slede}e strukture i to: 
Poqoprivredno, {umsko, vodno i gra|evinsko zemqi{te, kao i saobra}ajni i infrastrukturni koridori, 

pri ~emu svaka od izdvojenih struktura ima svoje karakteristike i tendencije u daqem prostornom razvoju. 
Promene u bilansu strukture kori{}ewa zemqi{ta su planskim re{ewima usmerene ka optimizaciji 

namene prostora i prirodnih uslova, uz nu`no zauzimawe zemqi{ta za potrebe realizacije {irewa privrednih i 
stambenih zona, izgradwu infrastrukture i zadovoqewe dugoro~nih ekonomskih potreba lokalne zajednice. 

Planom su definisana pravila gra|ewa i pravila ure|ewa  koje se odnose na sve namene u okviru 
gra|evinskog, poqoprivrednog, {umskog, vodnog zemqi{ta i zemqi{ta u okviru za{ti}enih koridora, kao i 
pojedina~na pravila koja su karakteristi~na za svaku namenu i tipologiju gradwe, a koja }e ujedno biti i smernice 
za daqu razradu Prostornig plana i definisa}e izradu urbanisti~koh planova i urbanisti~ko-tehni~kih 
dokumenata. 

 
Pravila gra|ewa slu`i}e: 
 
1. regulisawu gra|ewa i ure|ewa gra|evinskog, poqoprivrednog, vodnog i {umskog zemqi{ta, kao i 

zemqi{ta u okviru za{ti}enih koridora 
2. potrebama gra|ewa za delove teritorije, celine, naseqa i zone za koje nije predvi|ena izrada 

urbanisti~kog plana 
3. potrebama gra|ewa u gra|evinskom podru~ju za koje je planirana izrada urbanisti~kog plana do 

dono{ewa istih 
4. kao smernice kod izrade urbanisti~kih planova i urbanisti~ko-tehni~kih dokumenata 

predvi|enih Prostornim planom grada Kru{evca. 
Pravila gra|ewa i ure|ewa predstavqaju skup me|usobno zavisnih pravila, uslova i elemenata za 

obrazovawe i ure|ivawe gra|evinskih parcela, utvr|ivawe regulacione i gra|evinske linije, me|usobnog 

polo`aja, visine i spoqnog izgleda objekta, kao i drugih elemenata neophodnih za sprovo|ewe plana – izdavawe 
Lokacijske dozvole. 

Za podru~je van obuhvata GP-a Kru{evca 2021. primewuju se pravila gra|ewa i ure|ewa ovog Plana na 
osnovu kojih se izdaje Lokacijska dozvola.  
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Za podru~je u granicama GP-a Kru{evca primewuju se pravila gra|ewa i ure|ewa koja su data Generalnim 
urbanisti~kim planom.  

Pravilima gra|ewa definisani su namena, uslovi za formirawe gra|evinske parcele, polo`aj objekta u 
odnosu na regulacionu i gra|evinsku liniju, indeks zauzetosti i indeks izgra|enosti parcele, spratnost objekta, 
me|usobna udaqenost objekata i objekata od granica parcela i drugi planski elementi za odre|ivawe veli~ine, 
oblika i povr{ine objekta i na~ina wegovog pozicionirawa na parceli. 

Detaqnom razradom urbanisti~kih planova, a na osnovu smernica defini{u se specifi~na pravila i 
uslovi (u skladu sa uslovqenostima lokacije).   

Pored definisanih op{tih pravila Planom su data i posebna pravila gra|ewa koja su karakteristi~na za 
svaku namenu i tipologiju gradwe. 

Pravila gra|ewa i ure|ewa bi}e osnov za izdavawe Lokacijske dozvole. 
Smernice, pravila gra|ewa i pravila ure|ewa slu`i}e i kao osnov za izradu planiranih urbanisti~kih 

planova i urbanisti~ko-tehni~kih dokumenata, za celine, zone i naseqa i to na osnovu programa razvoja, a pre 
svega u oblasti poqoprivredne proizvodwe, kao i onih delatnosti koje na teritoriji op{tine imaju kvalitetne 
predispozicije za razvoj u skladu sa prioritetima. Me|u planovima ni`eg reda prednost se daje op{tinskom 
centru i naseqima sa izra`enim centralitetom tamo gde je iskazan interes ulagawa. 

Gra|evinska podru~ja data su Prostornim planom. Granice gra|evinskog zemqi{ta za prostore za koje je 
planirana izrada urbanisti~kog plana, do izrade plana, kao i za naseqa za koje je ura|en {ematski prikaz ure|ewa 
i zone za direktnu primenu plana (izdavawe informacije o lokaciji i lokacijska dozvola), granica gra|evinskog 
podru~ja se poklapa sa granicom gra|evinskog zemqi{ta. 

Prostornim planom date su okvirne granice urbanisti~kih planova, odnosno granice gra|evinskih 
podru~ja seoskih naseqa.  

Ta~ne granice gra|evinskih podru~ja kao i granica gra|evinskog zemqi{ta u okviru gra|evinskog 
podru~ja za naseqa za koja }e se raditi urbanisti~ka dokumantacija bi}e ta~no definisana izradom istih. 

Pravila gra|ewa propisana su za planirane namene gra|evinskog podru~ja i za delove poqoprivrednog, 
{umskog i vodnog zemqi{ta koji se koriste u nepoqoprivredne, {umske i vodne namene, a prema datim pravilima 
gra|ewa na poqoprivrednom, {umskom i vodnom zemqi{tu.   

 
4.3.1. Op{ta pravila ure|ewa 
 
Op{tim pravilima ure|ewa date su: 

- podele na celine i zone odre|ene planskim dokumentom (osnovna planirana namena prostora - 
poqoprivredno, {umsko, vodno i gra|evinsko zemqi{te) 

- urbanisti~ki i drugi uslovi za ure|ewe i izgradwu povr{ina i objekata javne namene, mre`e 
saobra}ajne i druge infrastrukture 

- objekti za koje se pre obnove ili rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski ili drugi uslovi 

- urbanisti~ki i drugi uslovi ure|ewa lokacija za komunalne objekte (grobqa, deponije, pijace) 

- strate{ku procenu uticaja planskog dokumenta na `ivotnu sredinu 

- op{ti i posebni uslovi i mere za{tite `ivota i zdravqa qudi i za{tita od po`ara, elementarnih 
nepogoda, tehni~ko tehnolo{kih nesre}a i ratnih dejstava, prirodnih i kulturnih dobara i drugi posebni uslovi 

- posebni uslovi kojima se povr{ine i objekti javne namene ~ine pristupa~ni osobama sa 
invaliditetom, u skladu sa standardima pristupa~nosti 

Pravila ure|ewa data su u poglavqima za svaku pojedina~nu oblast. 
 
4.3.2. Op{ta pravila gra|ewa 
 
Op{tim pravilima gra|ewa data su pravila urbanisti~ke regulacije i parcelacije koja podrazumevaju: 
 
1. vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi pod uslovima utvr|enim planom 
2. vrstu i namenu objekata ~ija je izgradwa zabrawena u pojedina~nim zonama 
3. tipologiju objekata 
4. uslove za formirawe gra|evinske parcele 
5. polo`aj objekata u odnosu na regulacionu liniju i u odnosu na granice gra|evinske parcele 
6. pravila za postoje}e objekte u okviru postoje}ih blokova 
7. pravila za nove objekte u okviru postoje}ih blokova  
8. pravila za pozicionirawe gra|evinskih elemenata objekata 
9. urbanisti~ki parametri (najve}e dozvoqene indekse zauzetosti i izgra|enosti parcele) 
10. najve}u dozvoqenu spratnost i visinu objekta 
11. najmawu dozvoqenu me|usobnu udaqenost objekata me|usobno i objekata od granica parcela 
12. uslove za izgradwu drugih objekata na istoj gra|evinskoj parceli 
13. uslove i na~in obezbe|ivawa pristupa parceli i prostora za parkirawe 
14. pravila za arhitektonsko oblikovawe objetata 
15. pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
16. pravila za ogra|ivawe na parceli  

1. Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi pod uslovima utvr|enim planom 
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Prema specifi~nom na~inu kori{}ewa gra|evinskog, poqoprivrednog, {umskog i vodnog zemqi{ta, 

izdvojene su namene:  
U okviru gra|evinskog zemqi{ta 

- stanovawe: (vi{eporodi~no stanovawe u gradskom centru i prigradskim naseqima, vi{eporodi~no 
stanovawe u sekundarnim centrima i bawskom nasequ, porodi~no stanovawe, stanovawe visokog standarda, zone 
vikend naseqa, stanovawe u seoskim i ruralnim podru~ijima) 

- komercijalne i proizvodne delatnosti (komercijalno-poslovni i prozvodni sadr`aji u stambenom 
tkivu, komercijalno-poslovni i prozvodni sadr`aji u radnim zonama) 

- javni objekti, javni objekti infrastrukture, javni objekti za{tite 

- objekti turizma 

- komunalni objekti 

- objekti posebne namene 

- aerodrom "Rosuqe" 
U okviru poqoprivrednog zemqi{ta 

- objekti u funkciji poqoprivrede ili kompatibilnih osnovnoj nameni za razvoj inten-zivne ili 
ekolo{ke poqoprivredne proizvodwe i to u okviru poqoprivrednog zemqi{ta. 

U okviru {umskog zemqi{ta 

- objekti u funkciji {umarstva 
U okviru vodnog zemqi{ta 

- objekti na obali (inudacioni pojas) 

- objekti na vodi  

 
 
 

2. vrsta i namena objekata ~ija je izgradwa zabrawena u pojedina~nim zonama 
 
zona stanovawa, turisti~ka zona  
Nije dozvoqena izgradwa objekata ~ija namena bi mogla da ugrozi `ivotnu sredinu bukom, vibracijama, 

gasovima, mirisima, otpadnim vodama i drugim {tetnim dejstvima. 
 
zona komercijalnih i proizvodnih delatnosti 
Nije dozvoqena namena ~ija bi delatnost, prema proceni uticaja, ugrozila `ivotnu sredinu i osnovnu 

namenu sa bilo kog aspekta. 
 
zona javnih objekata 
U okviru centara nije dozvoqeno graditi objekte koji po svom karakteru i kapacitetu ne odgovaraju 

osnovnoj i mogu}oj prate}oj nameni, odnosno objekte sa posebnim prostornim,  tehnolo{kim, za{titnim i 
saobra}ajnim uslovima koji se ne uklapaju u u`i i kontaktni zahvat, odnosno remete regulaciju i kori{}ewe 
prostora. 

Nije dozvoqena namena ~ija bi delatnost ugrozila `ivotnu sredenu i osnovnu namenu (procena rizika). 
 
poqoprivredno zemqi{te 
Na poqoprivrednom zemqi{tu je zabrawena izgradwa. Kori{}ewe obradivog poqoprivrednog zemqi{ta u 

nepoqoprivredne svrhe vr{i}e se prema uslovima utvr|enim Zakonom o poqoprivrednom zemqi{tu ("Sl. glasnik 

RS", br. 62/06, 65/08 i 41/09). 
U zoni ekolo{ke poqoprivredne proizvodwe zabrawena je izgradwa objekata koji  ugro`avaju podru~ja 

vodoizvori{ta. 
 
{umsko zemqi{te 
Na {umskom zemqi{tu je zabrawena gradwa. Izgradwa objekata je mogu}a u izuzetnim slu~ajevima koji su 

dati u poglavqu – [umsko zemqi{te. 
Na podru~ju {umskog zemqi{ta nije dozvoqena promena sastava {umskih sastojina i wihova 

eksploatacija. 
 
vodno zemqi{te 
Na vodnom zemqi{tu je zabrawena izgradwa industrijskih i drugih objekata, ~ije otpadne materije mogu 

zagaditi vodu i zemqi{te ili ugroziti bezbednost vodoprivredne infrastrukture. Izgradwa objekata je mogu}a u 

izuzetnim slu~ajevima koji su dati u poglavqu – Vodno zemqi{te. 
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3. tipologija objekata 
Gra|evinske linije prema susednim parcelama defini{u koncept izgradwe, tj. tipologiju objekata: 
- slobodnostoje}i (objekat ne dodiruje ni jednu granicu gra|evinske parcele) 
- u neprekinutom nizu (objekat na parceli dodiruje obe bo~ne granice gra|evinske parcele)  
- u prekinutom nizu ili jednostrano uzidani “dvojni” (objekat na parceli dodiruje samo jednu bo~nu liniju 

gra|evinske parcele) 

-  
4. uslovi za formirawe gra|evinske parcele 
Gra|evinska parcela ima po pravilu oblik pravougaonika ili trapeza. 
Uslovi za formirawe gra|evinske parcele su definisani regulacionom linijom prema javnoj povr{ini 

(saobra}ajnici), granicama prema susednim parcelama i prelomnim ta~kama, koje su odre|ene geodetskim 
elementima.  

Regulaciona linija jeste linija koja razdvaja povr{inu odre|ene javne namene od povr{ina predvi|enih za 
druge javne i ostale namene. 

Gra|evinska linija jeste linija na, iznad i ispod povr{ine zemqe i vode do koje je dozvoqeno gra|ewe 
osnovnog gabarita objekta. 

Gra|evinski objekat postavqa se predwom fasadom na gra|evinsku liniju, odnosno unutar prostora 
oivi~enog gra|evinskom linijom. 
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Elеmenti gra|evinske parcele 
 

Gra|evinska parcela jeste deo gra|evinskog zemqi{ta, sa pristupom javnoj saobra}ajnoj povr{ini, koja je 
izgra|ena ili planom predvi|ena za izgradwu. 

Svaka gra|evinska parcela mora imati direktan pristup na saobra}ajnicu. Ukoliko nema direktan 
pristup, u izuzetnim slu~ajevima mo`e imati kolski prilaz preko druge parcele. Minimalne {irine prilaza date 
su posebnim pravilima za svaku namenu ponaosob.  

Na ve}em broju katastarskih parcela mo`e se obrazovati jedna ili vi{e gra|evinskih parcela, a na osnovu 
projekta preparcelacije. 

Na jednoj katastarskoj parceli mo`e se obrazovati ve}i broj gra|evinskih parcela, a na osnovu projekta 
parcelacije. 

Na predlog vlasnika, odnosno zakupca postoje}e katastarske parcele i uz saglasnost vlasnika susedne 
katastarske parcele, vr{i se ispravka granica susednih parcela u skladu sa pravilima ovog plana. 

Pri formirawu gra|evinskih parcela parcelacijom ili preparcelacijom maksimalno uva`avati 
postoje}e katastarske parcele. 

Formirawe gra|evinskih parcela parcelacijom ili preparcelacijom sprovodi se  izradom projekata 
parcelacije ili preparcelacije u skladu sa pravilima ovog plana. 

Planom su definisane minimalne veli~ine parcela (minimalna povr{ina parcele i minimalna {irina 
parcele) za svaku pojedina~nu namenu, a prema tipologiji gradwe. 

Ukoliko gra|evinska parcela ima nepravilan oblik, presek gra|evinske linije i bo~nih granica parcele 
predstavqa minimalnu {irinu parcele (front prema ulici). 
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Nepravilni oblik gra|evinske parcele 

 
5. polo`aj objekata u odnosu na regulacionu liniju i u odnosu  
    na granice gra|evinske parcele 
 
Polo`aj objekta na parceli defini{e se gra|evinskom linijom u odnosu na: 

- regulaciju saobra}ajnice 

- bo~ne susedne parcele  

- unutra{wu susednu parcelu 
 
Sve gra|evinske linije u granicama parcele moraju biti postavqene tako da ne ometaju funkcionisawe 

objekta na parceli, infrastrukturnu mre`u, kao i funkcionisawe i stati~ku stabilnost postoje}ih objekata na 
susednim parcelama. 

Gra|evinska linija podzemnih eta`a ili objekata je horizontalna projekcija gra|evinskih ravni u okviru 
kojih se grade podzemne eta`e, odnosno objekat. Podzemna gra|evinska linija ne sme da prelazi granice parcele. 
Ona se defini{e posebno ukoliko se ne poklapa sa gra|evinskom linijom prizemqa. 

Gra|evinska linija prizemqa je obavezuju}a, kada se objekat mora postaviti na wu (npr. kada se poklapa sa 
regulacionom linijom ili kada je potrebno zadr`ati definisano rastojawe do regulacione linije). U ostalim 
slu~ajevima gra|evinska linija daje maksimalnu granicu gradwe, tj. granicu do koje je dozvoqeno (ne obavezno 
postavqawe objekta). 

Za pozicionirawe dimwaka, kao i lule za odvod produkta sagorevawa gasnih kotlova va`e ista pravila 
polo`aja objekta u odnosu na regulacionu liniju i u odnosu na granice gra|evinske parcele. 

Na jednoj gra|evinskoj parceli dozvoqena je izgradwa jednog ili vi{e objekata u zavisnosti od namene i 
tipologije gradwe. 

Pravila za pozicionirawe objekata na parceli (minimalno rastojawe gra|evinske linije od regulacione 
linije, minimalna udaqewa od granica parcele, minimalna me|usobna rastojawa objekata i dr.) planom su 
definisana za svaku pojedina~nu namenu u skladu sa tipologijom gradwe. 

Na dr`avnim putevima prvog i drugog reda regulaciona linija je data u poglavqu Pravila izgradwe 
saobra}ajne infrastrukture. 

U zoni u kojoj postoje izgra|eni objekti, kao i za objekat koji ima indirektnu vezu sa javnim putem preko 
druge parcele, pozicija objekta na parceli (minimalno rastojawe gra|evinske od regulacione linije, minimalna 
udaqewa od granica parcele, minimalna me|usobna rastojawa objekata i dr.) utvr|uje se lokacijskom dozvolom u 
skladu sa ovim pravilima za odgovaraju}u tipologiju gradwe i na osnovu pozicije ve}ine izgra|enih objekata u 
bloku (zoni, okru`ewu).  

 
6. pravila za postoje}e objekte u okviru postoje}ih blokova  
 
Postoje}i objekti, ~iji su parametri (indeks zauzetosti, indeks izgra|enosti, spratnost) ve}i od 

parametara datih ovim planom, zadr`avaju postoje}e parametre bez mogu}nosti uve}avawa (dogradwe i sl.) 
U slu~aju zamene objekta novim, po{tovati sve parametre i uslovqenosti definisane ovim planom. 

Postoje}i objekti koji se dogra|uju i sl. moraju da ispuwavaju sve uslove ovog plana (udaqewa od granica parcele, 
udaqewa od susednih objekata i dr). 

Na postoje}im objektima koji ve} imaju maksimalno izgra|enu visinu koja je data Planom, mogu}e je 
tavanski prostor pretvoriti u prostor ~ija namena odgovara nameni posledwe eta`e objekta, bez promene 
horizontalnog i vertikalnog gabarita i bez dozvoqene mogu}nosti za dogradwu ili izgradwu krovnih baxa, ve} je 
osvetqewe mogu}e samo preko krovnih prozora. Postoji mogu}nost formirawa galerije u okviru jedinstvenog 
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prostora u tavanu, ako to dozvoqava volumen, odnosno visina slemena. U ovom slu~aju to je jedinstven prostor i 
pristup galeriji se ne ostvaruje iz zajedni~kog stepeni{nog dela zgrade ve} se pristupa stepeni{tem u okviru 

stambene (poslovne) jedinice – dupleks jedinice. 
Za izgra|ene objekte ~ija su me|usobna udaqewa i rastojawa od granica parcela mawa od vrednosti 

utvr|enih ovim pravilima za sve tipologije, u slu~aju rekonstrukcije, na susednim stranama nije dozvoqeno 
postavqawe novih otvora stambenih prostorija. 

Ukoliko je postoje}i objekat mawi od mogu}eg planiranog na osnovu urbanisti~kih parametara datih ovim 
planom, mogu}a je rekonstrukcija, odnosno dogradwa, ukoliko se mo`e obezbediti potreban broj parking-gara`nih 
mesta na parceli, uz po{tovawe slede}ih uslova: 

- dogradwa mo`e biti izvr{ena u prizemqu ili na drugim eta`ama objekta, u skladu sa pravilima 
ovog plana 

- dogra|ivawe se mora izvoditi tako da se ne naru{i odnos prema susednim objektima, tj. obavezno je 
po{tovati pravila o pozicionirawu objekata na parceli 

- dogra|eni deo objekta mora biti u skladu sa postoje}im elementima objekta u istoj, odnosno 
uskla|enoj materijalizaciji i kompoziciji 

- nadgradwa novih eta`a postoje}ih objekata mogu}a je u okviru planom dozvoqenih visina-kod 
nadzi|ivawa postoje}ih eta`a po{tovati pravila vezana za upu{tawe delova objekta (balkoni, terase, 
nadstre{nice i sl.) van gra|evinske linije. Ako  postoje}a gra|evinska linija prevazilazi maksimalnu 
definisanu liniju gra|ewa nije dozvoqeno upu{tawe delova objekta 

- nadzidani deo objekta mora biti izveden u skladu sa postoje}im delom zgrade (prozorski otvori, 
balkoni i terase moraju biti postavqeni u skladu sa postoje}im otvorima, balkonima, terasama i dr.) 

- dogra|ena stepeni{ta moraju biti za{ti}ena od spoqnih uticaja  

- prilikom nadgradwe dozvoqeno je formirawe krovnih baxa koje moraju biti postavqene u skladu 
sa prozorskim otvorima, terasama i balkonima na postoje}em delu fasade.  

Ukoliko polo`aj postoje}ih dimwaka nije u skladu sa pozicijama koje su planom propisane, tj. dimwak se 
nalazi na mawem rastojawu od granice parcele u odnosu na rastojawa koja su planom propisana, potrebno je uraditi 
Projekat uticaja dimwaka na `ivotnu sredinu susednih objekata i prora~un promaje dimwaka. 

 
7. pravila za nove objekte u okviru postoje}ih blokova 
Kod postoje}ih blokova (potpuno ili delimi~no formiranih), gra|evinska linija prema regulaciji koja je 

definisana postoje}im objektima koji se zadr`avaju, obavezuju}a je za polo`aj gra|evinske linije planiranih 
objekata. 

Visinu novog objekta u bloku uskladiti sa preovladavaju}om visinom objekta u bloku, naspramnom bloku i 
okru`ewu. 

Novi objekat se mo`e graditi na rastojawu mawem od dozvoqenog uz predhodno pribavqenu saglasnost 
vlasnika, odnosno korisnika susedne parcele. U tom slu~aju, na kalkanskom zidu novog objekta zabraweni su bilo 
kakvi naspramni otvori. 

Na kalkanskom zidu novog objekta u nizu, odnosno novog jednostrano uzidanog objekta prema susednom 
postoje}em objektu na granici parcele, a koji ima izgra|en svetlarnik, obavezna je izgradwa svetlarnika iste 
veli~ine i simetri~nog postoje}em svetlarniku. 

U svetlarniku objekata u nizu ili dvojnih objekata dozvoqeni su naspramni otvori pomo}nih prostorija i 
stepeni{ta.  

 
8. pravila za pozicionirawe gra|evinskih elemenata objekata 
Sve podzemne i nadzemne eta`e objekta nalaze se unutar vertikalnih ravni definisanih gra|evinskim 

linijama, ali su planom dozvoqena i odre|ena odstupawa pojedinih delova objekata od gra|evinske i regulacione 
linije.   

upu{tawe delova objekta u javnu povr{inu (odstupawe od regulacione linije)  
Kod objekata postavqenih na regulaciji (gra|evinska i regulaciona linija se poklapaju), dozvoqena su 

slede}a odstupawa, tj. upu{tawa delova objekata u javnu povr{inu saobra}ajnice (trotoar): 
Gra|evinski elementi na nivou prizemqa mogu pre}i gra|evinsku, odnosno regulacionu liniju (ra~unaju}i 

od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to: 

- izlozi lokala - 0,30m, po celoj visini, kada najmawa {irina trotoara iznosi 3,0m (ispod te {irine 
trotoara nije dozvoqena izgradwa ispada izloga lokala u prizemqu) 

- izlozi lokala – 0,90m, po celoj visini u pe{a~kim zonama 

- transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni prizemne eta`e – maksimalno 2,0m po 
celoj {irini objekta sa visinom iznad 3,0m, odnosno 1,0m od spoqne ivice trotoara 

 

- platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom – 1,0m od spoqne ivice trotoara na 
visini iznad 3,0m, a u pe{a~kim zonama prema konkretnim uslovima lokacije 

- konzolne reklame - 1,2m na visini iznad 3,0m, odnosno 1,0m od spoqne ivice trotoara. 
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Upu{tawe gra|evinskih elemenata u javnu povr{inu (nivo prizemqa) 
 

Gra|evinski elementi na nivou prvog sprata i vi{ih spratova (erkeri, doksati, balkoni, terase, 
nadstre{nice i sl.)ne mogu prelaziti gr|evinsku liniju vi{e od 1,6m, odnosno regulacionu liniju vi{e od 1,2m, u 
slu~aju kada najmawa {irina trotoara iznosi 3,0m a na visini iznad 3,5m. U tom slu~aju, ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e biti ve}a od 50% uli~ne fasade iznad prizemqa. 

Gra|evinski elementi na nivou prvog sprata i vi{ih spratova (erkeri, doksati, balkoni, terase, 
nadstre{nice i sl.) mogu pre}i regulacionu liniju maksimalno 40% od {irine trotoara u slu~aju kada {irina 
trotoara iznosi od 1,2m do 3,0m i na visini iznad 3,5m. U tom slu~aju, ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne 
mo`e biti ve}a od 50% uli~ne fasade iznad prizemqa. 

Gra|evinski elementi na nivou prvog sprata i vi{ih spratova (erkeri, doksati, balkoni, terase, 
nadstre{nice i sl.) ne mogu pre}i regulacionu liniju u slu~aju kada najmawa {irina trotoara iznosi do 1,2m. 

Horizontalna projekcija ispada postavqa se u odnosu na gra|evinsku, odnosno regulacionu liniju objekta. 
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Upu{tawe gra|evinskih elemenata u javnu povr{inu  
(nivo prvog sprata i vi{ih spratova) 

 
upu{tawe podzemnih eta`a van gra|evinske linije 
 
Podzemne i podrumske eta`e mogu pre}i zadatu gra|evinsku liniju do granica parcele, ali ne i 

regulacionu liniju prema javnoj povr{ini. 
Stope temeqa ne mogu prelaziti granicu susedne parcele, osim uz saglasnost vlasnika ili korisnika 

parcele.  
 
upu{tawe delova objekta van gra|evinske linije 
 
Dozvoqena su slede}a odstupawa, tj. upu{tawa delova objekta van zadatih gra|evinskih linija 

(definisanih pravilima za pozicionirawe objekata na parceli za svaku pojedina~nu namenu u skladu sa 
tipologijom objekta): 

Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, terase, ulazne nadstre{nice sa i bez stubova, 
nadstre{nice i sl.) na nivou prvog sprata mogu da pre|u gra|evinsku, odnosno regulacionu liniju (ra~unaju}i od 
osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to: 

- 1,2m na delu objekta prema predwem dvori{tu, s tim da ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata 
ne mo`e biti ve}a od 50% uli~ne fasade iznad prizemqa 
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- 0,6m na delu objekta prema bo~nom dvori{tu najmaweg rastojawa od 1,5m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e biti ve}a od 30% bo~ne fasade iznad prizemqa   

- 0,9m na delu objekta prema bo~nom dvori{tu najmaweg rastojawa od 2,5m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih eleme nata ne mo`e biti ve}a od 30% bo~ne fasade iznad prizemqa  

- 1,2m na delu objekta prema zadwem dvori{tu najmaweg rastojawa od 5,0m od zadwe linije susedne 
gra|evinske parcele ne mo`e biti ve}a od 30% zadwe  fasade iznad prizemqa 
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Upu{tawe gra|evinskih elemenata van definisane gra|evinske linije 
 

pozicionirawe otvorenih spoqnih stepenica  
 
Mogu se postavqati na objekat (predwi deo) ako je gra|evinska linija 3,0m uvu~ena u odnosu na regulacionu 

liniju i ako savla|uju visinu od 0,9m. Ukoliko ovakve stepenice savladavaju visinu ve}u od 0,9m, onda ulaze u 
gabarit objekta.  
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Polo`aj stepenica 
 
 

Ako se stepenice postavqaju na bo~ni ili zadwi deo objekta, ne smeju ometati prolaz i druge funkcije 
dvori{ta. 

 
9. urbanisti~ki pokazateqi (najve}i dozvoqeni indeksi zauzetosti i indeksi izgra|enosti parcele) 
Urbanisti~ki pokazateqi (najve}i dozvoqeni indeksi zauzetosti i indeksi izgra|enosti parcele) kao i 

spratnost definisani su kao maksimalne dozvoqene vrednosti za nivo parcele za svaku namenu i tipologiju 
gradwe. 

Bruto razvijena gra|evinska povr{ina (BRGP) jeste zbir povr{ina svih nadzemnih eta`a objekta, merenih 
u nivou podova svih delova objekta-spoqne mere obodnih zidova (sa oblogama, parapetima i ogradama). 

Indeks zauzetosti (IZ) parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgra|enog ili planiranog 
objekta i ukupne povr{ine gra|evinske parcele, izra`en u procentima (%). 

Indeks izgra|enosti (II) parcele jeste odnos (koli~nik) bruto razvijene gra|evinske povr{ine (BRGP) 
izgra|enog ili planiranog objekta i ukupne povr{ine gra|evinske parcele. 

Za podru~je ovog plana obuhva}enog GP-om Kru{evca primewuju se urbanisti~ki pokazateqi definisani 
va`e}im GP za svaku dominantnu namenu prostora.  

 
10. najve}a dozvoqena spratnost i visinu objekta 
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Maksimalne dozvoqene spratnosti date su u posebnim pravilima za sve objekte u zavisnosti od namene i 
tipologije. 

Visina objekta je rastojawe od nulte kote objekta do kote slemena (za objekte sa kosim krovom), odnosno do 
kote venca (za objekte sa ravnim krovom). Dozvoqena visina objekata definisana je maksimalnom spratno{}u za 
svaku namenu, u skladu sa tipologijom gradwe. 

Nulta (apsolutna) kota je ta~ka preseka linije terena i vertikalne ose objekta.  
U odnosu na nagib terena, visina objekta je: 

- na relativno ravnom terenu – rastojawe od nulte kote do kote slemena (za objekte sa kosim krovom), 
odnosno venca (za objekte sa ravnim krovom) 

- na terenu u padu sa nagibom prema ulici (navi{e), kad je rastojawe od nulte kote do kote nivelete javnog 
ili pristupnog puta mawe ili jednako 2,0m-rastrojawe od nulte kote do kote slemena, odnosno venca 

- na terenu u padu sa nagibom prema ulici (navi{e), kad je rastojawe od nulte kote do kote nivelete javnog 
ili pristupnog puta ve}e od  2,0m-rastrojawe od kote nivelete javnog puta do kote slemena  (venca) umaweno za 
razliku visine preko 2,0m 

- na terenu u padu sa nagibom od ulice (nani`e), kad je nulta kota objekta ni`a od kote javnog ili 
pristupnog puta-rastojawe od kote nivelete puta do kote slemena (venca) 

- na terenu u padu sa nagibom koji prati nagib saobra}ajnice visina objekta utvr|uje se lokacijskom 
dozvolom primenom predhodnih ta~aka 

Visina nadzidka stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1,6m, ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e 
do ta~ke preloma krovne kosine, a odre|uje se u odnosu na gra|evinsku liniju osnovnog gabarita objekta. 

Relativna visina objekta je ona koja se odre|uje prema drugim objektima ili {irini regulacije. 
Op{ta pravila za relativnu visinsku regulaciju: 

- visina novog objekta ne sme biti ve}a od 1,5 {irine regulacije ulice, odnosno rastojawa do 
gra|evinske linije naspramnog objekta, osim u ve} izgra|enim naseqima (ve} definisanoj regulaciji) 

- visina venca novog objekta uskla|uje se sa vencem susednog objekta 
Kota prizemqa objekata odre|uje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno prema 

nultoj koti objekta i to: 

- kota prizemqa novih objekata na ravnom terenu ne mo`e biti ni`a od kote nivelete javnog ili 
pristupnog puta 

- kota prizemqa mo`e biti najvi{e 1,2m vi{a od nulte kote 

- za objekte na terenu u padu sa nagibom od ulice (nani`e), kada je nulta kota ni`a od kote nivelete 
javnog puta, kota prizemqa mo`e biti najvi{e 1,2m ni`a od kote nivelete javnog puta 

- za objekte na terenu u padu sa nagibom koji prati nagib saobra}ajnice kota prizemqa objekta 
odre|uje se primenom odgovaraju}ih ta~aka ovog poglavqa 

- za objekte koji u prizemqu imaju nestambenu namenu kota prizemqa mo`e biti maksimalno 0,2m 
vi{a od kote trotoara (denivelacija do 1,2m savladava se unutar objekta) 

 
Objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetwe geotehni~ke i 

hidrotehni~ke prirode, tj. dubinu i na~in fundirawa obavezno uskladsiti sa odre|enim karakterom tla.  
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Odre|ivawe kote prizemqa 
 
 
11. najmawa dozvoqena me|usobna udaqenost objekata i  
      objekata od granica parcela 
 
Pozicija objekata na parceli definisana je u odnosu na namenu (vi{eporodi~no, porodi~no 

stanovawe, stanovawe visokog standarda, vikend naseqa, seoska i ruralna podru~ija, 
komercijalno-poslovni i proizvodni objekti, javni objekti, objekti turizma), a u odnosu na 
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tipologiju objekta (slobodnostoje}i objekti, prekinuti niz - jednostrano uzidani / dvojni i neprekinuti niz) i 
data je za svaki tip objekta ponaosob u posebnim pravilima gra|ewa za taj tip objekta. 

U eventualnim ostalim slu~ajevima me|usobne udaqenosti objekata bi}e definisano urbanisti~kim 
planovima. 

 
12. uslovi za izgradwu drugih objekata na istoj  
      gra|evinskoj parceli 
 
vi{eporodi~no stanovawe 
 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti  se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili 

vi{e objekata na jedinstvenoj parceli. 
Na gra|evinskim parcelama nije dozvoqena izgradwa pomo}nih objekata, osim u sekundarnom centru i u 

bawskom nasequ (gara`e i sl.). 
Pravila za izgradwu pomo}nih objekata data su u posebnim pravilima za vi{eporodi~no stanovawe. 
 
porodi~no stanovawe 
 
Porodi~ni stambeni objekti  se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili vi{e 

objekata na jedinstvenoj parceli. 
Na gra|evinskim parcelama porodi~nog stanovawa mogu se pored stambenih objekata graditi i pomo}ni 

objekti: gara`e, ostave, radionice, letwe kuhiwe i sl. 
Pravila za izgradwu pomo}nih objekata data su u posebnim pravilima za porodi~no stanovawe. 
 
stanovawe visokog standarda 
 
Luksuzne vile se grade na ve}im zasebnim gra|evinskim parcelama. Nije dozvoqena izgradwa vi{e 

objekata na parceli, osim prate}ih pomo}nih objekata, gara`e, vrtni paviqoni, staklene ba{te, zatvoreni bazeni, 
fontane, sportski tereni i sl. 

Pravila za izgradwu pomo}nih objekata data su u posebnim pravilima za objekte stanovawa visokog 
standarda.  

vikend naseqa  
Objekti u vikend naseqima se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili vi{e 

objekata na jedinstvenoj parceli. 
Na gra|evinskim parcelama vikend naseqa mogu se pored vikend objekata graditi i pomo}ni objekti: 

gara`e, ostave, radionice, letwe kuhiwe, vrtni paviqoni, staklene ba{te, i sl. 
Pravila za izgradwu pomo}nih objekata data su u posebnim pravilima za objekte u vikend naseqima.  
 
seoska i ruralna podru~ja  
Objekti na selu se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili vi{e objekata na 

jedinstvenoj parceli. Pored stambenih i ekonomskih objekata mogu}e je graditi i pomo}ne objekte. 
Pravila za izgradwu pomo}nih objekata data su u posebnim pravilima za objekte u seoskim i ruralnim 

podru~jima. 
 
komercijalno-poslovni i proizvodni objekti  
U komercijalno-poslovnim i proizvodnim kompleksima dozvoqena je izgradwa posebnih objekata, kao {to 

su: fabri~ki dimwaci, vetrewa~e, vodovodni torwevi, reklamni stubovi i drugo. 
Pravila za izgradwu posebnih objekata data su u posebnim pravilima za komercijalno-poslovne i 

proizvodne objekte. 
 
javni objekti  
Javni objekti  se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili vi{e objekata na 

jedinstvenoj parceli. 
Dozvoqena je izgradwa pomo}nih objekata (ostave, gara`e i nadstre{nice i sl.) na parcelama 

opredeqenim za izgradwu javnih objekata u svim tipovima naseqa, osim u gradskom centru. 
Pravila za izgradwu pomo}nih objekata data su u posebnim pravilima za javne objekte. 
 
objekti turizma  
Objekti turizma  se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili vi{e objekata na 

jedinstvenoj parceli (kompleksu), ili u prekinutom i neprekinutom nizu. 
Dozvoqena je izgradwa pomo}nih objekata koji su u funkciji osnovnog objekta: gara`e, ostave, 

nadstre{nice, vrtni paviqoni, fontane i sl.  
 
13. uslovi i na~in obezbe|ivawa pristupa parceli i prostora za parkirawe 
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pristup parceli 
 
Pristup gra|evinskim parcelama za sve namene, obezbediti direktno sa javne saobra}ajne povr{ine.  
Ukoliko je to nemogu}e, {irina privatnog prolaza za gra|evinske parcele porodi~nog stanovawa i 

stanovawa u vikend naseqima koje nemaju direktan pristup javnom putu ne mo`e biti mawa od 2,5m, osim ako 
nije zate~eno stawe pa mora biti mawe. 

[irina pristupa – kolskog prilaza za objekte vi{eporodi~nog stanovawa ukoliko nema direktan 
pristup na javnu saobra}ajnicu mora imati obezbe|en kolski prilaz preko druge parcele min. 5,0m. 

Pristupi - ulazi u komercijalno-poslovne i proizvodne delove objekata moraju biti odvojeni od ulaza 
u stambeni deo objekta ili organizovani tako da ne ometaju kori{}ewe stanova. Ukoliko jedinica komercijalnog 
objekta ili malog proizvodnog pogona nema direktan pristup na saobra}ajnicu, mora imati obezbe|en kolski 
prilaz sa druge parcele, minimalne {irine 5,0m., bez horizontalnih i vertikalnih fizi~kih prepreka. 

Korisna {irina pristupa, na gra|evinskoj parceli, pored jedne strane objekta mora biti bez fizi~kih 
prepreka (stepenice, `ardiwere, bunari i sl.).  

Minimalna korisna visina prolaza, na gra|evinskoj parceli je 3,5m., za porodi~no stanovawe, a 4,5m za 
vi{eporodi~no stanovawe. 

 
parkirawe 
Parkirawe vozila za sopstvene potrebe vlasnici vi{eporodi~nih stambenih i stambeno-

poslovnih objekata svih tipova izgradwe obezbe|uju na sopstvenoj gra|evinskoj parceli i to jedan parking ili 
gara`no mesto na jedan stan i jedno parking ili jedno gara`no mesto  na 70m2 korisne povr{ine poslovnog 
prostora. 

Za parkirawe vozila za sopstvene potrebe, vlasnici porodi~nih stambenih objekata, objekata u 

vikend naseqima i objekata u seoskim i ruralnim podru~jima, svih vrsta tipova stanovawa, obezbe|uju 
prostor na sopstvenoj gra|evinskoj parceli i to jedan parking ili jedno gara`no mesto na jedan stan i jedan 
parking ili jedno gara`no mesto na 70m2 poslovnog prostora, ukoliko postoji u sklopu porodi~nog stambeno-
poslovnog objekta. 

Za parkirawe vozila za komercijalno-poslovne objekte vlasnici objekata, svih vrsta i tipova 
izgradwe obezbe|uju prostor za parkirawe na sopstvenoj gra|evinskoj parceli za sme{taj vozila, kako teretnih, 
tako i putni~kih i to dva parking mesta ili dva gara`na mesta na 70m2 poslovnog prostora. 

Za parkirawe vozila za proizvodne objekte vlasnici proizvodnih kompleksa, svih vrsta i tipova 
izgradwe obezbe|uju prostor za parkirawe na sopstvenoj gra|evinskoj parceli za sme{taj ma{ina i vozila, kako 
teretnih, tako i putni~kih, i to broj parking mesta odre|uje se prema broju radnika iz prve smene i to: broj 
parking mesta za 50% radnika iz prve smene. 

Za parkirawe vozila za ekonomske objekte u funkciji poqoprivrede, svih vrsta i tipova izgradwe, 
obezbe|uje se prostor za parkirawe vozila na sopstvenoj gra|evinskoj parceli za sme{taj poqoprivrednih 
ma{ina, teretnih i putni~kih vozila. Broj parking mesta odre|uje se prema broju radnika iz prve smene i to: broj 
parking mesta za 50% radnika iz prve smene. 

Za parkirawe vozila za javne objekte potreban broj parkirali{ta i gara`nih mesta za sopstvene 
potrebe i za korisnike javnih objekata ure|uje se na gra|evinskoj parceli, a u skladu sa namenom objekta. 

Izradom urbanisti~kih planova mo`e biti opredeqeno parkirawe u okviru i van gabarita objekta, 
odnosno parcele, na parcelama opredeqenim za izgradwu javnih gara`a ili javnih parkinga u prigradskim 
naseqima i gradskom centru. Za ostale tipove naseqa parkirawe planirati samo na sopstvenoj gra|evinskoj 
parceli u okviru i van gabarita objekta. 

 
14. pravila za arhitektonsko oblikovawe objekata 
 
Spoqni izgled objekta, oblik krova, primeweni materijali, boje i drugi elementi defini{u se 

arhitektonskim projektom. Spoqni izgled objekta koji predstavqa kulturnu vrednost ili se nalazi u zoni 
za{tite, uskla|uje se sa konzervatorskim uslovima. Ukoliko postoje tehni~ki uslovi, dozvoqena je adaptacija ili 
rekonstrukcija neiskori{}enog potkrovqa, terasa ili tavana u koristan stambeni ili poslovni prostor. 

Na postoje}im objektima koji ve} imaju maksimalno izgra|enu visinu koja je data Planom, mogu}e je 
tavanski prostor pretvoriti u prostor ~ija namena  odgovara nameni posledwe eta`e objekta, bez promene 
horizontalnog i vertikalnog gabarita i bez dozvoqene mogu}nosti za dogradwu ili izgradwu krovnih baxa, ve} je 
osvetqewe mogu}e samo preko krovnih prozora. Postoji mogu}nost formirawa galerije u okviru jedinstvenog 
prostora u tavanu, ako to dozvoqava volumen, odnosno visina slemena. U ovom slu~aju to je jedinstven prostor i 
pristup galeriji se ne ostvaruje iz zajedni~kog stepeni{nog dela zgrade ve} se pristupa stepeni{tem u okviru 

stambene (poslovne) jedinice – dupleks jedinice. 
Za osvetqewe korisnog prostora u tavanima ili potkrovqima koristiti prozore postavqene u ravni 

krova ili vertikalne krovne prozore - krovne baxe. Na jednom objektu mo`e biti samo jedan red krovnih baxa na 
istoj visini. Maksimalna dozvoqena ~ista visina krovne baxe je 2,6m od kote poda. Najve}a dozvoqena ukupna 
povr{ina osnove krovnih baxa je 30% povr{ine osnove krova. Oblik i {irina baxe moraju biti uskla|eni sa 
elementima fasade i pratiti ritam otvora na dowim eta`ama. 
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Mansardni krov projektovati kao tradicionalni mansardni krov upisan u polukrug. 
Mansardni krov obavezno je re{iti u jednoj eta`i, ne sme imati prepuste ili na drugi na~in iza}i van 

osnovnog gabarita objekta. Vertikalni mansardni prozori ili izlazi na lo|u se mogu postaviti samo na strmiju 
ravan mansardnog krova. Maksimalna visina unutra{we prelomne linije strmije i bla`e krovne ravni mansardnog 
krova, ra~unaju}i od kote poda je 2,2m. 

 
15. pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli  
 
Minimalni procenat zelenih povr{ina i specifi~nosti ure|ivawa slobodnih povr{ina parcele 

definisani su pojedina~no za svaku namenu i tipologiju gradwe. 
 
16. pravila za ogra|ivawe na parceli 
 
Gra|evinske parcele za porodi~no stanovawe mogu se ogra|ivati zidanom ogradom do maksimalne 

visine od 0,9m (ra~unaju}i od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,4m. 

Gra|evinske parcele za vi{eporodi~nu stambenu izgradwu mogu se ogra|ivati samo  transparentnom ili 
`ivom ogradom do visine 0,9m. 

Ograda gra|evinskih parcela proizvodnih i komercijalnih objekata (radni i poslovni objekti 
industrijskih zona, skladi{ta, radionice i sl.) mo`e biti zidana ili transparentna do maksimalne visine 2,2m. 

Gra|evinske parcele javnih objekata mogu se ogra|ivati transparentnom ogradom do maksimalne visine 
2,2m, koja mo`e imati parapet visine do 0,4m. 

Parcele ~ija je kota nivelete vi{a od 0,9m od susedne, mogu se ogra|ivati transparentnom ogradom do 
visine od 1,4m koja se mo`e postavqati na podzid, ~iju visinu odre|uje nadle`na gradska slu`ba. Zidane i druge 
vrste ograda postavqaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na gra|evinskoj 
parceli koja se ogra|uje. 

Susedne gra|evinske parcele mogu se ogra|ivati “`ivom” (zelenom) ogradom, koja se sadi u osovini granice 
gra|evinske parcele ili transparentnom ogradom do visine 1,4m (ili eventualno punom zidanom ogradom do visine 
1,4m uz saglasnost suseda) Sve vrste ograda postavqaju se prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi 
ograde budu na zemqi{tu vlasnika ograde. 

Vrata i kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije. 
Ograde parcela na uglu ne mogu biti vi{e od 0,9m od kote trotoara, odnosno javnog puta, zbog preglednosti 

raskrsnice. Ograde moraju biti transparentne sa maksimalnom visinom parapeta 40sm. Du`inu ograde koja je 
visine do 0,9m odre|uje gradska slu`ba nadle`na za poslove saobra}aja. 

Gra|evinske parcele na kojima se nalaze objekti koji predstavqaju neposrednu opasnost po `ivot qudi, 
kao i gra|evinske parcele specijalne namene, ogra|uju se na na~in koji odredi nadle`na slu`ba grada Kru{evca. 

 
4.3.3. Pravila ure|ewa i gra|ewa na gra|evinskom zemqi{tu  
 
U okviru gra|evinskog podru~ja mo`e da se gradi ukoliko je to planom predvi|eno i u skladu je sa 

re{ewima urbanisti~kog plana. 
Gra|ewe bez odobrewa nadle`nog organa je strogo zabraweno i bi}e sankcionisano prema Zakonu. 
Gra|evinska podru~ja data su Prostornim planom. Granice gra|evinskog zemqi{ta za prostore za koje je 

planirana izrada urbanisti~kog plana, do izrade plana, kao i za naseqa za koje je ura|en {ematski prikaz ure|ewa 
i zone za direktnu primenu plana (izdavawe informacije o lokaciji i lokacijska dozvola), granica gra|evinskog 
podru~ja se poklapa sa granicom gra|evinskog zemqi{ta. 

Granica gra|evinskog zemqi{ta u okviru gra|evinskog podru~ja za naseqa za koja }e se raditi 
urbanisti~ka dokumantacija bi}e ta~no definisana izradom istih. 

Pravila gra|ewa i ure|ewa propisana su za postoje}e i planirane namene gra|evinskog zemqi{ta i za 
delove poqoprivrednog zemqi{ta koji imaju uslove da se prevedu u gra|evinsko. 

Pored op{tih pravila gra|ewa i ure|ewa koja va`e za sve objekte u gra|evinskom zemqi{tu data su i 
posebna pravila karakteristi~na za svaku namenu. 

 
Data su posebna pravila gra|ewa za: 
 
- stanovawe (vi{eporodi~no i porodi~no stanovawe, stanovawe visokog standarda i stanovawe u vikend 

naseqima) 

- seoska i ruralna podru~ja 

- komercijalne i proizvodne delatnosti 

- javne objekte, objekti infrastrukture i za{tite 

- objekte turizma 

- komunalne objekte 

- objekte posebne namene 
 
4.3.3.1. Stanovawe 
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Na teritoriji Plana zastupqeni su slede}i vidovi stanovawa: 

-           vi{eporodi~no stanovawe  

- u gradskom centru i prigradskim naseqima 

- u sekundarnim centrima i bawskom nasequ 

-           porodi~no stanovawe za sve tipove naseqa 

- stanovawe visokog standarda 

- stanovawe u vikend naseqima 
 
Posebna pravila gra|ewa za stanovawe 
 
Posebna pravila gra|ewa karakteristi~na za svaki vid stanovawa data su kroz: 

- namenu objekta 

- urbanisti~ke pokazateqe 

- tipologiju objekta 

- pravila parcelacije 

- polo`aj objekta na parceli 

- visinska regulacija 

- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 

- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
 
Vi{eporodi~no stanovawe u gradskom centru i prigradskim naseqima 
 
U zonama gradskog centra i prigradskim naseqima obuhva}enih planom, omogu}ena je izgradwa 

vi{eporodi~nih vi{espratnih stambenih objekata. 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti su stambeni objekti sa 4 i vi{e stambenih jedinica. 
 
- namena objekta 
 
U okviru vi{eporodi~nih objekata, pored dominantne namene stanovawa, mogu biti zastupqene i druge 

kompatibilne namene: trgovina, poslovawe, usluge i drugi centralni sadr`aji, naj~e{}e u prizemnim eta`ama 
objekta, (stambeno-poslovni objekti). 

U vi{eporodi~nim stambenim objektima dozvoqene su delatnosti koje ne ugro`avaju osnovnu namenu - 
stanovawe, odnosno one koje su ekolo{ki i funkcionalno primerene zoni vi{eporodi~nog stanovawa: trgovina, 
uslu`no zanatstvo, ugostiteqstvo, turizam, agencijski poslovi, lekarske ordinacije, apoteke i sl. 

 
- urbanisti~ki pokazateqi 
 
Za vi{eporodi~no stanovawe u gradskom centru i prigradskim naseqima definisani su maksimalni 

urbanisti~ki pokazateqi: 
 

vi{eporodi~no stanovawe 
(do Po+P+2) 

maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

slobodnostoje}i objekti 40% 1,4 Po+P+2 30% 

neprekinuti niz* 45% 1,6 Po+P+2 30% 

prekinuti niz 45% 1,6 Po+P+2 30% 

*moguћe je изградити maksimalno 6 stambenih jedinica u objektu. 
Maksimalni urbanisti~ki parametri za ugaone parcele i za tamponirawe parcela u nasle|enom urbanom 

tkivu bi}e definisani urbanisti~kim planovima. 
  

vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+3 do Po+P+4) 

maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

slobodnostoje}i objekti 40% 2,2 Po+P+4 30% 

neprekinuti niz 45% 2,5 Po+P+4 30% 

prekinuti niz 45% 2,5 Po+P+4 30% 
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Objekti spratnosti od Po+P+5 do Po+P+6 mogu biti samo slobodnostoje}i.  
Za ove objekte va`e slede}i parametri: 

  
i{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+5 do Po+P+6) 

maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

slobodnostoje}i objekti 30% 2,4 Po+P+6 30% 

neprekinuti niz 35% 2,6 Po+P+6 30% 

 
Objekti spratnosti od Po+P+7 do Po+P+8 mogu biti samo slobodnostoje}i. Za ove objekte va`e slede}i 

parametri: 
  

vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+7 do Po+P+8) 

maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

slobodnostoje}i objekti 25% 2,5 Po+P+8 30% 

Povr{ine gara`a vi{eporodi~nih stambenih objekata koje se planiraju u prizemnoj eta`i objekta 
ura~unavaju se pri utvr|ivawu indeksa zauzetosti, odnosno indeksa izgra|enosti parcele.  
 Povr{ine gara`a stambenih objekata koje se planiraju u podrumskoj eta`i objekta ne ura~unavaju se pri 
utvr|ivawu indeksa zauzetosti, odnosno indeksa izgra|enosti parcele. 

- tipologija objekta 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti prema tipologiji gradwe mogu biti slobodnostoje}i, u neprekinutom nizu 

(dvostrano uzidani) ili u prekinutom nizu (jednostrano uzidani ili dvojni), a u zavisnosti od spratnosti. 
 Lamele - objekti koji imaju vi{e ulaza (ku}nih brojeva) smatraju se jedinstvenim slobodnostoje}im objektom. 
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Vi{eporodi~no stanovawe-tipologija gradwe 
- pravila parcelacije 
 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti  se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili 

vi{e objekata na jedinstvenoj parceli. 
 

Minimalna veli~ina parcele i {irina fronta za vi{eporodi~ne stambene objekte definisani su prema 
tipologiji gradwe: 

 
vi{eporodi~no stanovawe 

(do Po+P+2) 
minimalna veli~ina parcele minimalna {irina parcele 

slobodnostoje}i objekti 600m² 20,0m 

neprekinuti niz * 450m² 12,0m 

prekinuti niz 500m² 15,0m 

*moguћe je изградитиi maksimalno 6 stambenih jedinica u objektu. 
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vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+3 do Po+P+4) 

minimalna veli~ina parcele minimalna {irina parcele 

slobodnostoje}i objekti 750m² 25,0m 

neprekinuti niz 600m² 20,0m 

prekinuti niz 600m² 20,0m 

 

vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+5 do Po+P+6) 

minimalna veli~ina parcele minimalna {irina parcele 

slobodnostoje}i objekti 1500m² 30,0m 

neprekinuti niz 1000m² 25,0m 

 

vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+7 do Po+P+8) 

minimalna veli~ina parcele minimalna {irina parcele 

slobodnostoje}i objekti 2500m² 40,0m 

 

- polo`aj objekta na parceli 
Minimalno rastojawe izme|u regulacione i gra|evinske linije za vi{eporodi~ne stambene objekte svih 

tipova je 5m, osim za objekte koji su postavqeni u regulacionom delu ulice za vi{eporodi~ne stambene objekte u 
kome se gra|evinska i regulaciona linija poklapaju. 

Na dr`avnim putevima prvog i drugog reda regulaciona i gra|evinska linija je data u poglavqu Pravila 
izgradwe saobra}ajne infrastrukture. 
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Vi{eporodi~no stanovawe- polo`aj u odnosu na regulaciju 
 

Minimalno udaqewe osnovnog gabarita (bez ispada) vi{eporodi~nog stambenog objekta spratnosti do 
Po+P+4 od granice susedne gra|evinske parcele je 2,5m 

Minimalno udaqewe osnovnog gabarita (bez ispada) vi{eporodi~nog stambenog objekta od granice susedne 
gra|evinske parcele spratnosti od Po+P+5 do Po+P+8 je 6,0m. 

Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih vi{espratnih objekata i objekata koji se grade u prekinutom nizu, 
iznosi najmawe ½ visine vi{eg objekta. Ovo rastojawe se mo`e smawiti na ¼ visine vi{eg objekta ako objekti na 
naspramnim bo~nim fasadama ne sadr`e otvore na stambenim prostorijama (kao i ateqeima i poslovnim 
prostorijama). Samo za objekte spratnosti do Po+P+4 ovo rastojawe ne mo`e biti mawe od 6,0m ako jedan od zidova 
objekta sadr`i otvore za dnevno osvetqewe. 

Sve fasadne ravni vi{eporodi~nog stambenog objekta koje se nalaze na mawem rastojawu od 2,5m od granice 
susedne parcele mogu imati samo otvore minimalnog parapeta 1,6m. 

Pored uslova iz predhodne stavke, vi{espratni slobodnostoje}i objekat ne mo`e zaklawati direktno 
osun~awe drugom objektu vi{e od polovine trajawa direktnog osun~awa. 

Rekonstruisani izgra|eni vi{eporodi~ni stambeni objekat ~ije je rastojawe do granice gra|evinske 
parcele mawe, ne mogu imati na susednim stranama nove otvore stambenih prostorija. 

Sve fasadne ravni vi{eporodi~nog stambenog objekta na granici gra|evinske parcele u slu~aju 
rekonstrukcije i dogradwe ne mogu imati otvore na tim fasadama. 
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Vi{eporodi~no stanovawe - polo`aj na parceli 
 

Na jednoj gra|evinskoj parceli mogu biti izgra|eni jedan ili vi{e vi{eporodi~nih stambenih objekata. 
 
- visinska regulacija 
Maksimalna spratnost vi{eporodi~nih stambenih objekata je Po+P+8, a u zavisnosti od veli~ine 

parcele. 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako geotehni~ki i 

hidrotehni~ki uslovi to dozvoqavaju. 
Fundirawe objekata vr{iti uz obaveznu izradu geomehani~kih elaborata. 
 
- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli za vi{eporodi~ne stambene objekte iznosi 30%. 
- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
Na gra|evinskim parcelama u gradskom centru nije dozvoqena izgradwa pomo}nih objekata. 
 
Vi{eporodi~no stanovawe u sekundarnim centrima i bawskom nasequ 
 
U sekundarnim centrima, bawskom nasequ, zonama planiranim za gradwu uz sportske komplekse i sl. 

omogu}ena je izgradwa vi{eporodi~nih vi{espratnih stambenih objekata. 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti su objekti sa 4 i vi{e stambenih jedinica. 

- namena objekta 
U okviru vi{eporodi~nih objekata, pored dominantne namene stanovawa, mogu biti zastupqene i druge 

kompatibilne namene: trgovina, poslovawe, usluge i drugi centralni sadr`aji, naj~e{}e u prizemnim eta`ama 
objekta, (stambeno-poslovni objekti). 

U vi{eporodi~nim stambenim objektima dozvoqene su delatnosti koje ne ugro`avaju osnovnu namenu - 
stanovawe, odnosno one koje su ekolo{ki i funkcionalno primerene zoni vi{eporodi~nog stanovawa: trgovina, 
uslu`no zanatstvo, ugostiteqstvo, turizam, agencijski poslovi, lekarske ordinacije, apoteke i sl. 

 
- urbanisti~ki pokazateqi 
Za vi{eporodi~no stanovawe u sekundarnim centrima i bawskom nasequ definisani su maksimalni 

urbanisti~ki pokazateqi: 
 

vi{eporodi~no stanovawe 
(do Po+P+2) 

maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

slobodnostoje}i objekti 40% 1,4 Po+P+2 30% 

neprekinuti niz* 45% 1,6 Po+P+2 30% 

prekinuti niz 45% 1,6 Po+P+2 30% 

*moguћe je изградитиi maksimalno 6 stambenih jedinica u objektu. 
 
 

vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+3 do Po+P+4) 

maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

slobodnostoje}i objekti 40% 2,2 Po+P+4 30% 

neprekinuti niz 45% 2,5 Po+P+4 30% 
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prekinuti niz 45% 2,5 Po+P+4 30% 

 

Maksimalni urbanisti~ki parametri za ugaone parcele i za tamponirawe parcela u nasle|enom urbanom 
tkivu bi}e definisani urbanisti~kim planovima. 

Povr{ine gara`a vi{eporodi~nih stambenih objekata koje se planiraju u prizemnoj eta`i objekta 
ura~unavaju se pri utvr|ivawu indeksa zauzetosti, odnosno indeksa izgra|enosti parcele.  

Povr{ine gara`a stambenih objekata koje se planiraju u podrumskoj eta`i objekta ne ura~unavaju se pri 
utvr|ivawu indeksa zauzetosti, odnosno indeksa izgra|enosti parcele. 

 
- tipologija objekta 
 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti prema tipologiji gradwe mogu biti slobodnostoje}i, u neprekinutom 

nizu (dvostrano uzidani) ili u prekinutom nizu (jednostrano uzidani ili dvojni), a u zavisnosti od spratnosti. 
Lamele - objekti koji imaju vi{e ulaza (ku}nih brojeva) smatraju se jedinstvenim slobodnostoje}im 

objektom. 
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Vi{eporodi~no stanovawe - tipologija gradwe 
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- pravila parcelacije 
 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti  se mogu graditi kao pojedina~ni objekti na zasebnim parcelama ili 

vi{e objekata na jedinstvenoj parceli. 
Minimalna veli~ina parcele i {irina fronta prema ulici za vi{eporodi~ne stambene objekte 

definisani su prema tipologiji gradwe: 
 

vi{eporodi~no stanovawe 
(do Po+P+2) 

 
minimalna veli~ina parcele minimalna {irina parcele 

slobodnostoje}i objekti 600m² 20,0m 

neprekinuti niz* 450m² 12,0m 

prekinuti niz 500m² 15,0m 

*moguћe je изградитиi maksimalno 6 stambenih jedinica u objektu. 

 

vi{eporodi~no stanovawe 
(od Po+P+3 do Po+P+4) 

 
minimalna veli~ina parcele minimalna {irina parcele 

slobodnostoje}i objekti 750m² 25,0m 

neprekinuti niz 600m² 20,0m 

prekinuti niz 600m² 20,0m 

 
- polo`aj objekta na parceli 
Minimalno rastojawe izme|u regulacione i gra|evinske linije za vi{eporodi~ne stambene objekte svih 

tipova je 5m, osim za objekte koji su postavqeni u regulacionom delu ulice za vi{eporodi~ne stambene objekte u 
kome se gra|evinska i regulaciona linija poklapaju. 

Na dr`avnim putevima prvog i drugog reda regulaciona i gra|evinska linija je data u poglavqu Pravila 
izgradwe saobra}ajne infrastrukture. 
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Vi{eporodi~no stanovawe- polo`aj u odnosu na regulaciju 
 

Minimalno udaqewe osnovnog gabarita (bez ispada) vi{eporodi~nog stambenog objekta spratnosti do 

Po+P+4 od granice susedne gra|evinske parcele je 2,5m. 

Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih vi{espratnih objekata i objekata koji se grade u prekinutom nizu, 

iznosi najmawe ½ visine vi{eg objekta. Ovo rastojawe se mo`e smawiti na ¼ visine vi{eg objekta ako objekti na 

naspramnim bo~nim fasadama ne sadr`e otvore na stambenim prostorijama (kao i ateqeima i poslovnim 

prostorijama). Samo za objekte spratnosti do Po+P+4 ovo rastojawe ne mo`e biti mawe od 6,0m ako jedan od zidova 

objekta sadr`i otvore za dnevno osvetqewe. 

Sve fasadne ravni vi{eporodi~nog stambenog objekta koje se nalaze na mawem rastojawu od 2,5m od granice 

susedne parcele mogu imati samo otvore minimalnog parapeta 1,6m. 
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Pored uslova iz predhodne stavke, vi{espratni slobodnostoje}i objekat ne mo`e zaklawati direktno 

osun~awe drugom objektu vi{e od polovine trajawa direktnog osun~awa. 

Rekonstruisani izgra|eni vi{eporodi~ni stambeni objekat ~ije je rastojawe do granice gra|evinske 

parcele mawe, ne mogu imati na susednim stranama nove otvore stambenih prostorija.  

Sve fasadne ravni vi{eporodi~nog stambenog objekta na granici gra|evinske parcele u slu~aju 

rekonstrukcije i dogradwe ne mogu imati otvore na tim fasadama. 
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Vi{eporodi~no stanovawe- polo`aj na parceli 
 

Na jednoj gra|evinskoj parceli mogu biti izgra|eni jedan ili vi{e vi{eporodi~nih stambenih objekata. 

- visinska regulacija 
 
Maksimalna spratnost vi{eporodi~nih stambenih objekata je Po+P+4 
Vi{eporodi~ni stambeni objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetwe 

geomehani~ke i hidrotehni~ke prirode. 
Fundirawe objekata vr{iti nakon pribavqawa podataka o geomehani~kim karakteristikama zemqi{ta.    
 
- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
 
Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli za vi{eporodi~ne stambene objekte iznosi 30%. 
 
- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
 
Na gra|evinskim parcelama dozvoqena je izgradwa pomo}nih objekata: gara`e i sl. s tim da: 

- maksimalna visina pomo}nih objekata iznosi 5m do slemena. 

- spratnost objekata je P (prizemqe) 

- kota poda mo`e biti do 0,3m vi{a od kote terena 

- najmawa udaqenost od granice susedne gra|evinske parcele je 1,5m. 

- polo`aj pomo}nog objekta je, po mogu}stvu, u zadwem delu gra|evinske parcele 

- povr{ina pomo}nog objekta na gra|evinskoj parceli ura~unava se pri utvr|ivawu stepena 
izgra|enosti, odnosno stepena zauzetosti gra|evinske parcele. 

 
Porodi~no  stanovawe 
 
Pored op{tih pravila, definisana su i posebna pravila koja su karakterist~na za porodi~no stanovawe. 
Za porodi~ne stambeno-poslovne objekte va`e ista pravila kao i za porodi~ne stambene objekte. 
 
- namena objekta 
 
Objekti su stambene namene sa jednim, dva ili tri stana. 
Porodi~ni stambeni objekti mogu imati i poslovne prostorije (porodi~ni stambeno-poslovni objekti). 

Poslovni prostor mo`e biti maksimalne povr{ine do 40% bruto povr{ine objekta, po mogu}stvu u prizemqu 
objekta. 

Na parcelama porodi~nog stanovawa, pored poslovnih prostorija mogu biti zastupqene i druge 
kompatibilne namene: trgovina, proizvodwa, usluge i drugo, koje su prete`no u prizemnim objektima. U zonama 
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porodi~nog stanovawa dozvoqene su delatnosti koje ne ugro`avaju osnovnu namenu - stanovawe i moraju zadovoqiti 
ekolo{ke i funkcionalne zahteve.   

 
- urbanisti~ki pokazateqi 
 

 

Za porodi~no stanovawe u gradskom centru i prigradskim naseqima u obuhvatu  
plana definisani su maksimalni urbanisti~ki pokazateqi: 

 

porodi~no stanovawe 
maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

parcele mawe od 600m² 50% 1,7 Po+P+1+Pk 30% 

parcele ve}e od 600m² 50% 2,2 Po+P+2+Pk 30% 
 

Maksimalni urbanisti~ki parametri za ugaone parcele i za tamponirawe parcela u nasle|enom urbanom 
tkivu bi}e definisani urbanisti~kim planovima. 

 
Za porodi~no stanovawe u sekundarnim centrima, centrima zajednice sela i bawskom nasequ u obuhvatu 

plana definisani su maksimalni urbanisti~ki pokazateqi: 
  

porodi~no stanovawe 
maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

parcele mawe od 600m² 50% 1,7 Po+P+1 30% 

parcele ve}e od 600m² 40% 1,4 Po+P+2 30% 

- tipologija objekta  
 Porodi~ni stambeni objekti prema tipologiji gradwe mogu biti: 

- slobodnostoje}i 

- u neprekinutom nizu (dvostrano uzidani) 

- u prekinutom nizu (jednostrano uzidani, tj, posledwi u nizu ili dvojni) 
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Porodi~no stanovawe-tipologija gradwe 
 

- pravila parcelacije 
 

Dozvoqena je izgradwa vi{e objekata na parceli. Pored stambenog objekta dozvoqena je izgradwa drugog 
objekta (stambenog, poslovnog..). Svaka gra|evinska parcela mora da ima direktan pristup na saobra}ajnicu, ili 
prolaz preko druge parcele koji je minimalne {irine 2,5m (kolski prilaz). 

Minimalna veli~ina parcele i {irina fronta prema ulici za porodi~ne stambene objekte definisani su prema 
tipologiji gradwe: 

 

tipologija objekta 
minimalna veli~ina 

parcele 
minimalna 

{irina parcele 

slobodnostoje}i 300 m² 12,0m 

prekinuti niz 250 m² 10,0m 

dvojni 2 x 250 m² 10,0m 

neprekinuti niz 200 m² 6,0m 

 
Izuzetno, gra|evinska parcela za izgradwu porodi~nog stambenog slobodnostoje}eg objekta mo`e biti 

250,00m², ukoliko je to po katastarskim podlogama zate~eno stawe. Dozvoqeni urbanisti~ki parametri za parcelu 
ove povr{ine su {irina parcele 10m, indeks zauzetosti do 40% i indeks izgra|enosti 1,2 sa najvi{e 2 stambene 
jedinice u okviru spratnosti dozvoqene za urbanisti~ki blok.  
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Porodi~no stanovawe-pravila parcelacije 

 
 
 
 

- polo`aj objekta na parceli 
Za pozicionirawe objekata porodi~nog stanovawa na parceli pored op{tih va`e i slede}i uslovi: 

- rastojawe izme|u gra|evinske i regulacione linije za porodi~ne stambene objekte odre|uje se prema 
postoje}oj regulaciji, osim za objekte koji su postavqeni u regulisanom delu ulice u kome se gra|evinska i 
regulaciona linija poklapaju 

- udaqewe gra|evinske od regulacione linije novih objekata u zonama gde nema formirane regulacije je 3m.  
Pozicija porodi~nih objekata na parceli definisana je u skladu sa tipologijom objekata: 
 
pozicija na parceli 
 
slobodnostoje}i objekat           

- minimalno rastojawe od bo~nog susednog objekta je 4m 

- minimalno rastojawe gra|evinske linije objekta od bo~ne granice parcele na delu bo~nog dvori{ta 
severne orijentacije je 1,5m ( u tom slu~aju na kalkanskom zidu dozvoqeni su samo otvori pomo}nih prostorija i 
stepeni{ta, sa minimalnim parapetom 160sm) 

- na delu bo~nog dvori{ta ju`ne orijentacije je 2,5m 

- minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele je ½ visine objekta (ali ne mawe od 4m. 
 
prekinuti niz -  jednostrano uzidani/dvojni                           

- minimalno rastojawe od bo~nog susednog objekta (jednostrano uzidanog ili slobodnostoje}eg) je 4,0m 
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- minimal rastojawe gra|evinske linije objekta od bo~ne granice parcele je 2,5m 

- minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele je ½ visine objekta (ali ne mawe od 4m) 
 
neprekinuti niz 

- rastojawe od bo~nog susednog objekta je 0,0m 

- rastojawe gra|evinske linije objekta od bo~ne granice parcele je 0,0m 

- minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele je ½ visine objekta (ali ne mawe od 4m). 
Rekonstruisani izgra|eni porodi~ni stambeni objekti ~ije je rastojawe do granice gra|evinske parcele 

mawe, ne mogu imati na susednim stranama nove otvore stambenih prostorija.  
Rekonstruisani izgra|eni porodi~ni stambeni objekti ~ija udaqenost od drugog objekta visokogradwe 

iznosi mawe od 3,0m, ne mo`e imati na susednim stranama nove otvore stambenih prostorija.  
Izgra|eni stambeni objekti na me|i sa susednom parcelom u slu~aju rekonstrukcije, dogradwe i nadgradwe 

ne mogu imati nove otvore na tim fasadama.  
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Porodi~no stanovawe-pozicija objekta na parceli 
U zoni u kojoj postoje izgra|eni porodi~ni stambeni objekti, rastojawe regulacione linije od gra|evinske 

linije za nove porodi~ne stambene objekte svih tipova utvr|uje se na osnovu pozicije ve}ine izgra|enih objekata 
(50%). 

Na dr`avnim putevima prvog i drugog reda regulaciona linija je data u poglavqu Pravila izgradwe 
saobra}ajne infrastrukture. 

 
- visinska regulacija 
 
Maksimalna spratnost porodi~nih stambenih objekata u gradskom centru i prigradskim naseqima, bez 

obzira na tip izgradwe je Po+P+1+Pk, za parcele koje su mawe od 600m², odnosno Po+P+2+Pk, za parcele koje su 
ve}e od 600m². 

Maksimalna spratnost porodi~nih stambenih objekata u sekundarnim centrima, centrima zajednice sela i 
bawskom nasequ, bez obzira na tip izgradwe je Po+P+1, za parcele koje su mawe od 600m², odnosno Po+P+2, za 
parcele koje su ve}e od 600m². 

Porodi~ni stambeni objekti mogu imati podrumske (suterenske) prostorije, ako ne postoje smetwe 
geomehani~ke i hidrotehni~ke prirode.   

Visina porodi~nog stambenog objekta ne mo`e pre}i 12,0m.  
 
- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
 
Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli porodi~nog stambenog objekta u zavisnosti od 

veli~ine parcele iznosi 30%. 

- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
 
Na velikom broju parcela porodi~nog stanovawa prisutni su pored stambenih i pomo}ni objekti: gara`e, 

ostave, radionice, letwe kuhiwe, vrtni paviqoni, staklene ba{te, otvoreni i zatvoreni bazeni, fontane, i sl., s 
tim da: 

 
- maksimalna visina pomo}nih objekata iznosi 5m do slemena. 
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- bruto povr{ina osnove svakog objekta pojedina~no, mo`e biti do 30,0m² 

- spratnost objekata je P (prizemqe) 

- kota poda mo`e biti do 0,3m vi{a od kote terena 

- najmawa udaqenost od granice susedne gra|evinske parcele je 1,5m. 

- polo`aj pomo}nog objekta je, po mogu}stvu, u zadwem delu gra|evinske parcele 

- povr{ina pomo}nog objekta na gra|evinskoj parceli ura~unava se pri utvr|ivawu stepena izgra|enosti, 
odnosno stepena zauzetosti gra|ervinske parcele.  

 
Stanovawe visokog standarda  
 
- namena objekta 
 
Stanovawe visokog standarda ~ine objekti stambene ili stambeno-poslovne namene, uz prate}e objekte 

komercijalnih, rekreativnih, uslu`nih i ostalih delatnosti. 
Objekti su prizemni ili vi{espratni zavisno od vrste gradwe, ali sa nagla{enim rezidencijalnim 

karakterom. Pod tim se podrazumeva veli~ina stambenih jedinica za koju je neophodno da odgovara visokom 
standardu stanovawa (oprema, instalacije i ostali elementi tehni~ke podr{ke koji odgovaraju ovakvom tipu 
stanovawa). 

Za objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini sportsko-rekreativnog kompleksa, obavezno je da wihova 
namena bude kompatibilna i po mogu}nosti prostorno i funkcionalno jedinstvena sa namenom za sport i 
rekreaciju. 

Prema zahtevima tr`i{ta, neophodna je izrada urbanisti~kih planova za ovu namenu prostora, koji mogu 
da se rade nezavisno ili zajedno sa urbanisti~kim planovima za sportsko-rekreativne komplekse. 

Iako je dozvoqena razli~ita tipologija gradwe u ovoj zoni, Planom se predla`e jedan od mogu}ih, model 
luksuznih vila, za koji se daju precizna usmerewa. 

Luksuzne vile ~ine objekti stambene namene, uglavnom sa jednom stambenom jedinicom. 
 
 
 
- urbanisti~ki pokazateqi 
 

Za objekte luksuznih vila definisani su maksimalni urbanisti~ki pokazateqi: 
 

 
maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

luksuzne vile 15% 0,5 P+1+Pk 40% 

 
 
- tipologija objekta 
 

 Luksuzne vile su prema tipologiji gradwe slobodnostoje}i objekti na velikim parcelama sa velikim 
stepenom privatnosti. 
 

- pravila parcelacije 
 

Luksuzne vile se grade na ve}im zasebnim gra|evinskim parcelama.  
Nije dozvoqena izgradwa vi{e objekata na parceli, osim prate}ih pomo}nih objekata. 

Minimalna povr{ina parcele je 1500m². 
Minimalna {irina parcele prema ulici je 30m. 
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Stanovawe visokog standarda-veli~ina parcele 
 

- polo`aj objekta na parceli 
 

 Za pozicionirawe objekata na parceli pored op{tih va`e i slede}i uslovi: 

- minimalno udaqewe  gra|evinske od regulacione linije je 10m. 

- minimalno rastojawe od bo~nog susednog objekta je 10,0m. 

- min. rastojawe gra|evinske linije objekta od bo~ne granice parcele je 5,00m. 

- minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele jednako je jednoj visini objekta (ali ne mawe od 
8,00m). 
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Stanovawe visokog standarda-polo`aj objekta na parceli 

 
- visinska regulacija 
 

Maksimalna spratnost luksuznih vila  je P+1+Pk 
 
- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
 
Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli stanovawa visokog standarda iznosi 40%. Na 

parcelama primeniti reprezentativno ozelewavawe. 
 
- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
 
Pomo}ni objekati su: gara`e, vrtni paviqoni, staklene ba{te, zatvoreni bazeni, fontane, sportski 

tereni i sl. 
Pomo}ni objekti se ne ura~unavaju u korisnu bruto razijenu gra|evinsku povr{inu, osim gara`a i 

zatvorenih bazena, a maksimalna dozvoqena zauzetost parcele ovim objektima mo`e iznositi do 20% ukupne 
povr{ine parcele.   

 
Stanovawe u vikend naseqima 
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Planom su definisane zone za razvoj “vikend stanovawa” i to u naseqima (Lomnica, Buci, Ribare, 

izleti{te Jastrebac u skladu sa PPPPN, jezero”]elije”-u skladu sa PPPPN).   
 
- namena objekta 

 “Vikend stanovawe” ~ine grupacije individualnih stambenih objekata lociranih u prirodnom okru`ewu 
koji se koriste povremeno (odmor, rekreacija, boravak vikendom van grada itd.) 

Objekti su  sa jednim, dva, ili tri  stana. 

- urbanisti~ki pokazateqi 
 

Za “Vikend stanovawe” definisani su maksimalni urbanisti~ki pokazateqi: 
 

 
maks. indeks zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 

maks.  
spratnost 

min. % zelenih 
povr{ina 

vikend stanovawe 25% 0,6 Po+P+1 40% 

 
* ukoliko je parcela ve}a od 1000m², urbanisti~ki parametri se primewuju na deo parcele koji je opredeqen za izgradwu - 
stambeni deo. Maksimalna povr{ina dela parcele za izgradwu je 1000m². 

 

 

 
- tipologija objekta 
 
Prema tipologiji gradwe vikend ku}e su slobodnostoje}i objekti. 
 
- pravila parcelacije i polo`aj objekta na parceli 

 
Vikend ku}e se grade obi~no na usitwenim parcelama, ali je planom omogu}ena i izgradwa vikend 

stanovawa na ve}im parcelama (mawi deo parcele je namewen za izgradwu, a ve}i deo parcele se koristi za 

poqoprivrednu proizvodwu za li~ne potrebe – vo}waci, ba{te i sl). 
Pri pozicionirawu objekata na parceli (delu parcele za vikend stanovawe) primewuju se sva pravila 

pozicionirawa objekta kao za porodi~no stanovawe.  
 
- visinska regulacija 
 

Maksimalna spratnost objekata “vikend stanovawa” je Po+P+1. 
Podrumske eta`e je mogu}e izgraditi ukoliko ne postoje geomehani~ke i hidrotehni~ke smetwe. 

- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
Minimalni % ozelewenih povr{ina se primewuje na deo parcele koji je opredeqen za izgradwu  je 40%. 
 
- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
 
Za pomo}ne objekte na parceli: letwa kuhiwa, gara`a, ostave, radionice, vrtni paviqoni, staklene ba{te, 

bazeni, fontane, i sl., s tim da: 
 
- maksimalna visina pomo}nih objekata iznosi 5m do slemena. 

- bruto povr{ina osnove svakog objekta pojedina~no, mo`e biti do 30,0m² 

- spratnost objekata je P (prizemqe) 

- kota poda mo`e biti do 0,3m vi{a od kote terena 

- najmawa udaqenost od granice susedne gra|evinske parcele je 1,5m. 

- polo`aj pomo}nog objekta je, po mogu}stvu, u zadwem delu gra|evinske parcele 

- povr{ina pomo}nog objekta na gra|evinskoj parceli ura~unava se pri utvr|ivawu stepena 

izgra|enosti, odnosno stepena zauzetosti gra|ervinske parcele. 
 

Za parcele ve}e od 1000m² pomo}ni objekti mogu biti sme{teni samo u delu parcele za izgradwu. 
 
Seoska i ruralna podru~ja  
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Selo jeste naseqe ~ije se stanovni{tvo prete`no bavi poqoprivredom, a koje nije sedi{te op{tine. 
 
Ruralno podru~je je podru~je sa gustinom naseqenosti mawom od 150st/km²: podru~ja van funkcionalnih 

urbanih podru~ja. 
 
Ruralni predeo pokazuje karakteristike prirodnog predela, ali se pod uticajem antropogenih promena 

ra{~lawuje u mawe celine sa karakteristi~nim na~inom kori{}ewa i specifi~nim kulturnim identitetom. 
 
Ruralna naseqa karakteri{e: 1. preovla|aju}e delatnosti vezane za upotrebu zemqi{ta; 2. ni`e gustine 

naseqenosti; 3. seoski - ruralni pejza`. 
 
 
 
 
- pravila ure|ewa 
 
Organizacija seoskog dvori{ta treba da se odvija u okviru gra|evinskog podru~ja seoskih naseqa, uz put 

ili ulicu i na gra|evinskom zemqi{tu van gra|evinskog podru~ja naseqa (poqoprivredno zemqi{te) u 
me|uzonama izme|u naseqa i du` saobra}ajnica u kojima se o~ekuje razvoj naseqa. 

Preporuka je da se nova dvori{ta formiraju ili u blizini seoskog centra ili uz trase postoje}ih ili 

novoplaniranih naseqskih puteva. Izbegavati formirawe novih seoskih dvori{ta potpuno izolovanih van 

naseqskih grupacija i saobra}ajnica. 

Dvori{ta moraju biti funkcionalno organizovana, da omogu}e udobnost stanovawa, pru`e osnovne 

higijenske uslove `ivota i rada i da zadovoqe estetsku funkciju. 

Organizacija dvori{ta zavisi}e i od mesta naseqa koje ono zauzima u hijerarhijskoj strukturi, kao i od 

morfolo{kog tipa naseqa. U sekundarnim centrima i prigradskim naseqima bi}e dominantno nepoqoprivredno 

stanovawe, {to }e usloviti postojawe prete`no nepoqoprivrednih doma}instava. Me{ovita, a posebno 

poqoprivredna bi}e zastupqena u centrima zajednice sela, sela sa razvijenim centrom, kao i primarnim seoskim 

naseqima, tako da }e i organizacija dvori{ta biti u skladu sa kategorijom stanovni{tva. 
 
Na teritoriji grada Kru{evca u zavisnosti od privrednih aktivnosti u seoskim naseqima bi}e tri 

osnovna tipa (sa varijacijama) dvori{ta: 
 
1. poqoprivredno 

2. me{ovito 

3. nepoqoprivredno 

 

Prilikom odre|ivawa lokacija za nove objekte na selu u okviru seoskih doma}instava i izdavawu 

lokacijske dozvole, potrebno je zadr`ati tradicionalnu podelu i organizaciju  na ku}no dvori{te, ekonomsko 

dvori{te i ba{tu. 

U seoskim i ruralnim podru~jima mogu}a je izgradwa samo porodi~nih objekata, za koja va`e parametri 

dati za porodi~no stanovawe u sekundarnom centru, centru zajednice sela i bawskom nasequ.  

Objekti za potrebe seoskog doma}instva mogu se graditi na slobodnom prostoru u okviru postoje}eg 

doma}instva, na prostoru pro{irene oku}nice ili na prostoru lokacije koja se odre|uje formirawem novog 

doma}instva. 

Prilikom izgradwe novih objekata na selu te`iti da se sa~uvaju stari objekti koji imaju ambijentalnu 

vrednost i koji se mogu rekonstruisati. 

Na seoskom poqoprivrednom dvori{tu obavqaju se dve osnovne funkcije i to stanovawe i 

proizvodwa. Kod ovih dvori{ta najve}u povr{inu ima}e ekonomski deo dvori{ta.  

Seoska doma}instva koja su me{ovita ima}e mawe razvijen ekonomski deo dvori{ta. 

Nepoqoprivredno dvori{te ima}e dvori{te bez ekonomskog dela ili sa wim veoma male povr{ine. 
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[ematski prikaz dispozicija funkcionalnih delova dvori{ta za sve vrste dvori{ta 
 

 

Da bi dvori{ta mogla da budu organizovana na povoqan na~in i kao takva da funkcioni{u, moraju da 
zadovoqe odre|ene kriterijume kao {to su: veli~ina parcele, {irina fronta, dispozicija objekata u dvori{tu u 
zavisnosti od namene i dr.  

 

 
Optimalne veli~ine delova dvori{ta sa {irinom fronta parcele: 
 

vrsta seoskog 
doma}instva 

{irina fronta 

parcele(m¹) 

ukupno 

(m²) 

stambeni deo 

(m²) 

ekonomski deo 

(m²) 

oku}nica 

(m²) 

nepoqoprivredna 15,0 400-600 400-600   

me{ovita 15,0-20,0 600-1200 400-600 200-400 400-600 

poqoprivredna 20,0 1200-2500 400-600 800-1400 maks. 500 

 

Pored veli~ine i dimenzija parcele zna~ajan je i oblik parcele na kojima se organizuju seoska dvori{ta. 

Najpovoqniji oblik parcele je pravougaoni oblik, koji je u`om stranom oslowen na ulicu. Me|utim u 

brdskoplaninskim krajevima mogu da se jave odstupawa.  

 

U pogledu prostorne organizacije dvori{ta najpovoqnije je da se stambeni deo nalazi u predwem delu 

parcele prema ulici ili putu. Ekonomski deo i oku}nica zauzimaju u tom slu~aju zadwi deo parcele. 
 

1. Ovaj najpovoqniji slu~aj }e biti zastupqen u slu~aju da je teren ravan ili kada je parcela u nagibu od 

ulice, odnosno od stambenog ka ekonomskom delu. 
 
2. U slu~ajevima kada su terenski uslovi takvi da parcela ima nagib, odnosno pad terena ka ulici javi}e se 

nekoliko slu~ajeva: 
 
-  dvori{te je mogu}e organizovati tako da u`a strana parcele bude oslowena na ulicu. Mawi deo parcele bi 

zauzimao stambeni deo, a drugi ve}i deo bi bio ekonomski i oku}nica. U ovom slu~aju najboqe je da oku}nica bude 

pored ulice, a ekonomski deo iza we. 
 
-  ekonomski deo dvori{ta sa za{titnim pojasom zelenila postaviti uz ulicu, a iza wega stambeni deo. 

Oku}nicu postaviti na najvi{em delu parcele. 
 
-  oku}nicu sa vo}wakom postaviti najbli`e ulici, a zatim iza we ekonomski deo. Na kraju parcele, na 

wenom najvi{em i najpovoqnijem delu postaviti stambeni deo. Oku}nica predstavqa izolacioni zeleni pojas 

izme|u ulice i ekonomskog dela. 
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[ematski prikaz odnosa dvori{ta prema uslovima terena 

 
 

Pored op{tih pravila gra|ewa datih u predhodnom poglavqu koja se odnose za sve tipove i namene objekata 
na prostoru Plana, data su tako|e op{ta i posebna pravila gra|ewa na selu i u ruralnim podru~jima, koja se odnose 
za: 

 
o stambene objekate  
o ekonomske objekate 
o pomo}ne i ostale objekte 
o obnovqivi izvori energije 
o op{ta pravila gre|ewa 
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Svako seosko dvori{te mora da bude povezano sa javnim komunikacijama naseqa, kolskim prilazom 
ekonomski deo odvoji od stambenog. 

 
Parcela na kojoj se organizuje seosko dvori{te mora da zadovoqi i odre|ene tehni~ke uslove za izgradwu. 

Teren mora da bude ocedan, osun~an, suv i bez visokog nivoa podzemnih voda. Sam teren u pogledu kvaliteta mora da 

bude stabilan.  

Svi objekti na selu moraju se graditi od ekolo{ki prihvatqivih materijala koji ne uti~u {tetno na 

zdravqe qudi i ne zaga|uju `ivotnu sredinu. 

Objekti na selu po svojoj dispoziciji, obliku i rasporedu masa ne smeju da naru{avaju fizi~ke strukture, 

prostorni sklop i ambijent seoskog prostora. 

Svi objekti na selu u arhitektonskom pogledu moraju se prilagoditi postoje}em ambijentu i 

tradicionalnim arhitektonskim vrednostima. Tako|e, pri izgradwi objekte prilagoditi mikroklimatskim 

uslovima, lokalnoj arhitektonskoj tradiciji i upotrebiti karakteristi~ne lokalne prirodne materijale. 

Ekonomski objekti kao {to su: `ivinarnici, sto~ne staje, govedarnici, ov~arnici, kozarnici, ispusti za 

stoku, |ubri{ne jame, poqski klozeti i sl., na selu mogu se graditi na prostoru ekonomskog dvori{ta i na 

propisnoj udaqenosti od stambenog objekta, ~esme, bunara i drugih sadr`aja na koje {tetno deluju.  

Ekonomski objekti koji se grade u blizini stambenog objekta su: letwa kuhiwa, mlekara, sanitarni 

propusnik, magacin hrane i objekti nameweni ishrani stoke koje treba locirati u delu ekonomskog dvori{ta.  

Ekonomski objekti mogu se graditi samostalno ili povezivati me|usobno zavisno od prostornih 

mogu}nosti i funkcionalnih potreba, ali da u tom slu~aju ne ugroze stambeni objekat. 

Me|usobna rastojawa ekonomskih objekata zavise od organizacije dvori{ta, s tim da se prqavi objekti 

mogu postavqati samo uz vetar u odnosu na ~iste objekte. 

Povr{ina ekonomskih i pomo}nih objekata na gra|evinskoj parceli ura~unava se pri utvr|ivawu indeksa 

izgra|enosti, odnosno indeksa zauzetosti gra|evinske parcele. 

Objekti farmi mogu se graditi u sklopu oku}nice, ali odvojeno i na dovoqnoj udaqenosti od ku}nog 

dvori{ta. 

@ivi izvor vode na parceli mora biti na vi{oj koti od |ubri{ta i poqskog       klozeta, a najmawe 

rastojawe iznosi 20,0m. 

Za neizgra|ewni deo gra|evinskog podru~ja naseqa koji je planiran uz dr`avne puteve drugog reda mora se 

osnovati pristupna saobra}ajnica za sve sadr`aje locirane u ovom pojasu. 

Ograde oko seoskog doma}instva i oku}nice graditi po mogu}stvu od prirodnih materijala, prete`no od 

drveta, ali mogu biti i od `ive ograde, ili zidane (kamen, opeka, beton i dr.), a u skladu sa tradicionalnim uzorima 

i lokalnim specifi~nostima.  

Ograda se postavqa na regulacionoj liniji u odnosu na seoski put, ili na granici katastarskih parcela 

prema susedima, a wena visina mo`e biti maksimum 1,4m. 

Ograde se mogu postavqati i izme|u funkcionalnih delova u okviru jednog doma}instva, ku}no i 

ekonomsko dvori{te - ba{ta, ali wihova visina ne mo`e biti ve}a od spoqne ograde prema putu i susedu.  
 
Posebna pravila izgradwe stambenih objekata 
 
- namena objekta 

 
Stambeno dvori{te sadr`i: objekte za stanovawe i pomo}ne objekte uz stambeni objekat. 

Objekti su stambene namene sa jednim, dva ili tri stana.  

Stambeni objekti mogu imati i poslovne prostorije (stambeno-poslovni objekti).  

Poslovni prostor mo`e biti maksimalne povr{ine do 40% bruto povr{ine objekta, po mogu}stvu u 

prizemqu objekta. 

Pored stambenih i poslovnih prostorija mogu biti zastupqene i druge kompatibilne namene: trgovina, 

usluge i drugo, koje su prete`no u prizemnim objektima. Dozvoqene su delatnosti koje ne ugro`avaju osnovnu 

namenu - stanovawe i moraju zadovoqiti ekolo{ke i funkcionalne zahteve.  

   
 
 
- urbanisti~ki pokazateqi 
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Indeks izgra|enosti parcele (II) primewuje se u slede}im rasponima: 

- na delu parcele namewene stanovawu je: 

- u zonama sekundarnih centara maksimalno 1,2 

- u centrima zajednice sela, selima sa razvijenim centrom i primarnim seoskim naseqima od 0,3 - 
0,9 

- na delu parcele namewene za izgradwu ekonomskih objekata iznosi maksimalno 0,7 

Indeks zauzetosti parcele (IZ) primewuje se u slede}im rasponima: 
 
- na delu parcele namewene stanovawu iznosi: 

- u zonama sekundarnih centara maksimalno 40% 

- u centrima zajednice sela, selima sa razvijenim centrom i primarnim seoskim naseqima 
maksimalno 30% 

- na delu parcele namewene za izgradwu ekonomskih objekata najvi{e 50% 

- tipologija objekta 

Prema tipologiji gradwe objekti na selu i u ruralnim podru~jima su slobodnostoje}i objekti. 

- pravila parcelacije i polo`aj objekta na parceli 

 
Najmawa povr{ina gra|evinske parcele (stambeni i ekonomski deo dvori{ta)  

u seoskom nasequ je: 
 

vrsta seoskog doma}instva minimalna povr{ina parcele (m²) 

nepoqoprivredna 400 (stambeni deo) 

me{ovita 600 (stambeni deo + ekonomski deo) 

poqoprivredna 1200 (stambeni deo + ekonomski deo) 

 
Maksimalna (optimalna) povr{ina gra|evinske parcele u seoskom nasequ: 

 
vrsta seoskog doma}instva maksimalna  povr{ina parcele (m²) 

nepoqoprivredna 600 (stambeni deo) 

me{ovita 600 + 600 = 1200 (stambeni deo + ekonomski deo) 

poqoprivredna 500 + 2000 = 2500 (stambeni deo + ekonomski deo) 

Optimalna {irina gra|evinske parcele u seoskom nasequ je: 
 

vrsta seoskog doma}instva {irina fronta (m¹) 

nepoqoprivredna 15,0 

me{ovita 15,0 - 20,0 

poqoprivredna 20,0 

 
Rastojawe gra|evinske linije za stambene objekte seoskog doma}instva od regulacije je od 5,0-40,0m, u 

zavisnosti od ranga saobra}ajnice, a u skladu sa datim Pravilima gra|ewa saobra}ajne infrastrukture. 

U zoni izgra|enih seoskih stambenih objekata rastojawe gra|evinske od regulacione linije utvr|uje se na 

osnovu pozicije ve}ine izgra|enih objekata (50%). 

Me|usobna minimalna udaqenost spratnih objekata na seoskom podru~ju je 10m, a prizemnih 6m, a izuzetno 

5m, ako je {irina fronta mawa od 15m. Kod izgra|enih stambenih objekata koji su me|usobno udaqeni mawe od 3m, 

mogu se na susednim stranama predvi|ati otvori sa minimalnom visinom parapeta 1,6m. 
Stambeni objekat do sto~ne staje mo`e biti udaqen najmawe 15,0m. 
Od stambenog objekta do |ubri{ta i poqskog klozeta, najmawe 20,0metara. 
Rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada stambenog objekta do linije susedne gra|evinske parcele iznosi:   

- za  stambene slobodnostoje}e objekte na delu bo~nog dvori{ta min 2,5m 

- za dvojne stambene objekte i objekte u prekinutom nizu najmawe 4m. 
Na gra|evinskoj parceli ~ija je povr{ina ili {irina mawa od optimalne povr{ine ili {irine date u 

tabelama, mo`e se Lokacijskom dozvolom utvrditi izgradwa ili rekonstrukcija objekta spratnosti P+1 i indeksa 
izgra|enosti do 0,8 i indeksa zauzetosti do 40%. 
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Za seoske stambene objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem sa druge parcele gra|evinska linija 
i me|usobna udaqenost seoskih objekata utvr|uje se lokacijskom dozvolom. 

 
- visinska regulacija 
 
Najve}a dozvoqena spratnost porodi~nog stambenog objekta u seoskim naseqima je Po (Su)+P+1+Pk. 
Visina porodi~nog stambenog objekta u seoskim naseqima ne mo`e pre}i 12,0m. 
Podrumske i suterenske prostorije raditi ukoliko ne postoje smetwe geomehani~ke i hidrotehni~ke 

prirode. 
 
- pravila za pomo}ne objekte na parceli 
 
Uz stambeni objekat mo`e se graditi: letwa kuhiwa, pu{nica, gara`a, ostava, bunari, ograde, sanitarni 

propusnik, magacin hrane za sopstvenu potrebu i dr. koji mogu pojedina~no biti do 30,0m². 
Za parkirawe vozila za sopstvene potrebe, vlasnici porodi~nih stambenih zgrada svih vrsta u seoskim 

naseqima i ruralnim podru~jima obezbe|uju prostor na sopstvenoj gra|evinskpoj parceli i to jedan parking ili 

gara`no mesto na jedan stan i jedan parking ili gara`no mesto na 70m² poslovnog prostora, ukoliko postoji u 
sklopu porodi~nog stambeno-poslovnog objekta. 

 
- arhitektonsko oblikovawe objekata 
 
Stambene objekte na selu graditi u stilu ambijentalne arhitekture karakteristi~ne za ovo podru~je, 

nastoje}i da se sa~uvaju tradicionalne vrednosti. 
Krovove stambenih objekata po pravilu graditi kao dvovodne ili vi{evodne. 

Maksimalni nagib krova je 45˚. 
Pokrivawe vr{iti crepom, tegolom ili drugim prirodnim materijalima. Zabraweno je pokrivawe 

stambenih objekata limom, salonitom, eternitom ili pokriva~em od plasti~nih masa. 
Za rekonstrukciju objekata primewuju se pravila gra|ewa za izgradwu objekata. 
Sve investicije na objektima koji su za{ti}eni od strane nadle`nog Zavoda za za{titu spomenika kulture 

Kraqevo potrebno je obavqati u saradwi sa stru~nim slu`bama Zavoda. 
Za porodi~ne stambene objekte u seoskom nasequ namewenih rentirawu ili izdavawu i kori{}ewu u 

turisti~ke svrhe va`e pravila gra|ewa kao i za porodi~ne stambene objekte namewene stalnom stanovawu. 

Posebna pravila izgradwe ekonomskih objekata 
 

Ekonomsko dvori{te sadr`i ekonomske i pomo}ne objekte. 

 

Optimalna povr{ina ekonomskog dela gra|evinske parcele u seoskom nasequ je: 
 

vrsta seoskog doma}instva optimalna  povr{ina parcele (m²) 

me{ovita 800 

poqoprivredna op{teg tipa proizvodwe 1200 

poqoprivredna specijalizovane proizvodwe 2000 

 
U ekonomske objekte na selu spadaju: 
 
1. sto~ne staje (`ivinarnici, sviwci, govedarnici, ov~arnici, kozarnici), ispusti za stoku, 

|ubri{ne jame-|ubri{ta, i dr. 
2. pomo}ni objekti uz ekonomske objekte su objekti za proizvodwu i preradu poqoprivrednih 

proizvoda, plastenici i objekti za skladi{tewe poqoprivrednih proizvoda: pu{nice, su{are, ko{evi ambari, 
nadstre{nice za ma{ine i poqoprivredna vozila, magacini sto~ne hrane i objekti nameweni ishrani stoke i sl., 

kao i gara`e ili nadstre{nice za poqoprivrednu mehanizaciju, ma{ine i vozila, neto povr{ine ve}e od 30,0m². 
 

Dozvoqena spratnost ekonomskih objekata je P+Pk. 
Me|usobno rastojawe stambenog objekta i sto~ne staje je minimalno 15m. 
[irina pristupnog ekonomskog puta je najmawe 3,0m. 
Polo`aj, lokaciju i gabarit ekonomskog objekta prilagoditi prostornim mogu}nostima ekonomskog 

dvori{ta, ali pri tome obezbediti lak pristup i dobru organizaciju ekonomskog prostora i vezu sa drugim 
objektima. Prqave sadr`aje, kao {to su staje, mini-farme (kapaciteta do 20 grla goveda, 100 grla sviwa, 150 grla 
ovaca i koza i 350 jedinki `ivine i kuni}a) i |ubri{ta locirati zajedno sa septi~kim jamama i poqskim 
klozetima na najudaqenijim delovima ekonomskog dvori{ta i niz vetar u odnosu na ~iste objekte. 
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Organizacija objekta u seoskom dvori{tu 
 

Polo`aj ekonomskih objekata u odnosu na regulacionu liniju i druge objekte u ekonomskom dvori{tu 
utvr|uje se primenom najmawih dozvoqenih rastojawa utvr|enih ovim planom. Gra|evinska linija ekonomskih 
objekata treba da bude {to vi{e udaqena u odnosu na gra|evinsku liniju stambenih objekata gde to oblik i 
veli~ina gra|evinske parcele dozvoqavaju. 

Ako se ekonomski delovi susednih parcela neposredno grani~e, rastojawe izme|u novih ekonomskih 
objekata i granice parcele je najmawe 1,0m. 

Ako se ekonomski deo jedne parcele neposredno grani~i sa stambenim delom druge parcele, rastojawe 
izme|u novih objekata utvr|uje se primenom pravila za najmawa rastojawa stambenih i ekonomskih objekata. 

Ekonomske objekte na selu graditi od klasi~nih i prirodnih materijala, bez upotrbe {tetnih materijala 
kao {to su azbest i blokovi od {qake. 

Krovove raditi u nagibu, sa maksimalnim nagibom od 45˚. 
Pokrivawe vr{iti crepom ili drugim prirodnim materijalima. Zabraweno je pokrivawe salonitom, 

eternitom ili pokriva~em od plasti~nih masa. 
 
Posebna pravila za izgradwu pomo}nih i ostalih objekata  
 
Uz stambeni objekat mo`e se graditi: letwa kuhiwa, gara`a, ostava, bunari, ograde, sanitarni propusnik, 

~esme, vajati, magacin hrane za sopstvenu potrebu i dr. koji mogu pojedina~no biti do 30,0m².  
Uz ekonomske objekte mogu se graditi pomo}ni objekti i proizvodni objekti za preradu poqoprivrednih 

proizvoda i objekti za skladi{tewe poqoprivrednih proizvoda: pu{nice, su{are, ko{evi, ambari, nadstre{nice 
za ma{ine i poqoprivredna vozila, magacini sto~ne hrane i objekti nameweni ishrani stoke i sl., kao i gara`e 

ili nadstre{nice za poqoprivrednu mehanizaciju, ma{ine i vozila, neto povr{ine ve}e od 30,0m² pojedina~no za 
svaki objekat. 

Bunare na delu gde nema vodovoda graditi na vi{oj koti od kote ekonomskih objekata, staja, septi~kih jama 
i klozeta ako je teren u nagibu i na propisanoj udaqenosti od wih. 

Septi~ke jame graditi na udaqenosti min. 20m od stambenih objekata, niz vetar, i na ni`oj koti od kote 
stambenih objekata. 

Najmawe rastojawe pomo}nih objekata, osim ograde, od granice parcele je 5,0m. 
 
Obnovqivi izvori energije 
 
Uslovi za izgradwu objekata za kori{}ewe obnovqivih izvora energije su sadr`anu u poglavqu 3.5.3.  
 
4.3.3.2. Komercijalne i proizvodne delatnosti  
 
Komercijalni objekti su prete`no nameweni za komercijalne delatnosti: trgovina, zanatstvo, poslovne i 

finansijske usluge, otkupne stanice poqoprivrednih proizvoda i drugi poslovni prostori. 
Proizvodni objekti su nameweni za raznovrsne privredne delatnosti: industrijska i zanatska proizvodwa, 

objekti saobra}ajne privrede, skladi{ta i drugi. 
Pored op{tih pravila regulacije i parcelacije koje va`e za sve objekte u gra|evinskom zemqi{tu, data su 

i posebna pravila za komercijalne i proizvodne objekte i mogu biti organizovani kao: 

- komercijalno-poslovni i proizvodni sadr`aji u stambenom tkivu i  

- komercijalno-poslovni i proizvodni sadr`aji u radnim zonama 
 
Prilikom izdavawa Lokacijske dozvole primeniti kriterijume za{tite `ivotne sredine prema 

kategorizaciji delatnosti datoj u Strate{koj proceni (poglavqe - Kriterijumi za{tite `ivotne sredine od 
negativnih uticaja privrednih delatnosti). 
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Posebna pravila gra|ewa za komercijalne i proizvodne delatnosti 
 
Ovim pravilima bi}e data: 

- namena objekta 

- pravila regulacije i parcelacije 

- tipologija objekta 

- polo`aj objekta na parceli 

- visinska regulacija 

- posebni objekti u kompleksima 
 
Komercijalno-poslovni i proizvodni sadr`aji u stambenom tkivu 
 
U okviru stambenog tkiva razvijaju se komercijalni, poslovni i proizvodni sadr`aji ~iji je prostorni 

razvoj uslovqen potrebama okolnih korisnika. 

- namena objekta 
Komercijalno-poslovni i proizvodni sadr`aji u sklopu stambenog tkiva su: 

- komercijalni i srodni sadr`aji lokalnog snabdevawa i usluga: prodavnice, poslovni prostori, 
zanatstvo, poslovne usluge, otkupne stanice poqoprivrednih proizvoda i sl. 

- komercijalno i poslovni sadr`aji sa dominantnom komercijalnom i poslovnom namenom: trgovina 
({oping centri, robne ku}e, veletr`nice, marketi, i dr.), finansije (banke, mewa~nice, osigurawe i dr.) 

- trgovinsko-poslovni centar.  

- mawe proizvodne jedinice - mali proizvodni pogoni: mala i sredwa preduze}a, mehani~arske 
radionice, mawa zanatska proizvodwa i sl. 

- pravila regulacije i parcelacije, polo`aj objekata na parceli, visinska regulacija, ogra|ivawe 
parcela 

 
Za komercijalne, poslovne i proizvodne objekte u stambenom tkivu -  komercijalni i srodni sadr`aji 

lokalnog snabdevawa i usluga (prodavnice, poslovni prostori, zanatstvo, poslovne usluge, otkupne stanice 
poqoprivrednih proizvoda i sl.) i mawe proizvodne jedinice (mali proizvodni pogoni: mala i sredwa preduze}a, 
mehani~arske radionice, mawa zanatska proizvodwa i sl.), va`e ista pravila urbanisti~ke regulacije i 
parcelacije (indeks zauzetosti i indeks izgra|enosti, spratnost, parcelacija, pozicionirawe objekta na parceli i 
dr.) kao za stambeno-poslovne objekte u vi{eporodi~nom ili porodi~nom stanovawu, u zavisnosti od tipologije 

naseqa, a u skladu sa tipologijom gradwe. U zoni vi{eporodi~nog stanovawa, na parcelama mawim od 600m², a ve}im 

od 300m² mogu se graditi komercijalno-poslovni sadr`aji, sa istim urbanisti~kim parametrima koji va`e za 
vi{eporodi~no stanovawe.  

Za komercijalno-poslovne objekte koji se mogu graditi u celom ili delu urbanisti~kog bloka u stambenom 
tkivu, sa komercijalno-poslovnim sadr`ajima - trgovina ({oping centri, robne ku}e, veletr`nice, marketi, i dr.), 
trgovinsko-poslovni centri, benzinske i gasne stanice, va`e ista pravila za urbanisti~ke regulacije i 
parcelacije (indeks zauzetosti i indeks izgra|enosti, spratnost, parcelacija, pozicionirawe objekta na parceli i 
dr.) kao za komercijalno-poslovne i proizvodne sadr`aje u radnim zonama. Ovi objekti se mogu graditi samo na 
parcelama ve}im od 15 ari. 

 
Tako|e, pored predhodno definisanih pravila, va`e i slede}a pravila:  
 
- pristupi - ulazi u komercijalno-poslovne ili proizvodne delove objekata moraju biti odvojeni od ulaza 

u stambeni deo objekta ili organizovani tako da ne ometaju kori{}ewe stanova 

- ukoliko jedinica komercijalnog objekta ili malog proizvodnog pogona nema direktan pristup na 
saobra}ajnicu, mora imati obezbe|en kolski prilaz sa druge parcele, minimalne {irine 5,0m 

- organizacija parcele komercijalnog objekta ili proizvodnog pogona mora biti takva da ne ugro`ava 
funkcionisawe kontaktnih parcela druge namene 

- svojim izgledom, materijalizacijom i volumenom, komercijalni ili proizvodni objekat ne sme da 
naru{i arhitektonski i urbanisti~ki koncept okru`ewa. 

- u sklopu parcele maweg proizvodnog objekta (proizvodnog pogona) neophodno je formirati pojas 
za{titnog zelenila, u minimalnoj {irini od 3m prema kontaktnim parcelama druge namene i 6m prema 
ulici 

- gra|evinske parcele komercijalno-poslovnih i proizvodnih kompleksa svih vrsta i tipova izgradwe 
ogra|uju se transparentnom ogradom visine do 1,40m, izuzetno 2,20m. 

- kod izgradwe javnih saobra}ajnica, pe{a~kih staza i trotoara, kao i kod prilaza komercijalno-
poslovnih i proizvodnih objekata, moraju se primeniti odredbe Pravilnika o uslovima za planirawe i 

projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starijih i hendikepiranih lica ("Sl. Glasnik RS", 
br.18/97).  



 590                                    SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  4                              26.08.2011.                 

 

- tipologija objekata  
Komercijalni, poslovni i proizvodni sadr`aji u sklopu stambenog tkiva mogu se organizovati kao:   

- samostalni objekat na parceli 

- u sklopu stambenog objekta - u prizemnoj eta`i, u delu objekta prema zadwem dvori{tu (samo za 
proizvodne sadr`aje), u sklopu pomo}nog objekta ili kao drugi objekat na parceli 

- posebni objekti u kompleksima 
U okviru gra|evinskih parcela komercijalnih, poslovnih i proizvodnih sadr`aja u sklopu stambenog 

tkiva zabraweno je skladi{tewe i deponovawe materijala i robe (otpadni materijali, gra|evinski materijali, 
auto-otpadi, prerada plasti~nih masa i sl.), osim u okviru gra|evinskih parcela u seoskom nasequ. 

Dozvoqene su sve grupe proizvodne delatnosti koje ne smeju preko dozvoqene granice ugro`avati kvalitet 
stanovawa u objektu, na parceli, susedstvu - bukom, zaga|ewewm, saobra}ajnim optere}ewem i dr.   

Na gra|evinskim parcelama uz komercijalne, poslovne i proizvodne objekte u stambenom tkivu  mogu da se grade 
pomo}ni objekti i to: gara`e, ostave, portirnice, nadstre{nice, tremovi i sli~no.  

 
Komercijalno-poslovni i proizvodni sadr`aji u radnim zonama 
 
- namena objekta 

 
Komercijalno-poslovni objekti su objekti razli~ite veli~ine sa dominantnom komercijalnom namenom. 

Oni mogu biti u okviru ostalih kompatibilnih namena ali naj~e{}e su to komercijalni i poslovni objekti u 
sklopu radnih zona, du` primarnih saobra}ajnica:  

- trgovina - {oping centri, robne ku}e, veletr`nice, marketi, prodavnice, skladi{ta, otkupne stanice, 
distributivni centri i dr, poslovawe, finansije, istra`iva~ki centri, poslovni biroi i sl. 

- objekti saobra}ajne privrede (saobra}aj i transport) - benzinske i gasne pumpe kao objekti u radnim  
zonama, gara`e i radionice, putne baze, kontrolne stanice, {pedicije, parkirali{ta, odmori{ta i dr. 

- servisi 

- zanatstvo - zanatski centri,  i dr.. 
 
Proizvodni objekti su objekti u ve}im proizvodnim kompleksima, obi~no me|usobno tehnolo{ki povezani 

ili lokacije namewene raznovrsnim proizvodnim aktivnostima:  

- industrija- fabrike 

- proizvodni, prera|iva~ki i distributivni pogoni svih industrijskih grana 

- skladi{ta industrijskih sirovina, magacini industrijskih proizvoda i dr. 
Kompleksi u radnim zonama uglavnom su organizovani kao vi{efunkcionalni me{oviti proizvodno-

komercijalni kompleksi. Dozvoqene su sve grupe delatnosti, osim onih koje ugro`avaju qude i `ivotnu sredinu 
(zemqi{te, vazduh, vodu). 

Mogu}a je fazna gradwa. U svakoj fazi mora se obezbediti ure|ewe i funkcionisawe svih delova 
kompleksa. 

Prema saobra}ajnicama gde se o~ekuje ve}e saobra}ajno optere}ewe, kao {to su dr`avni put drugog reda 
put i budu}i auto-put, nisu dozvoqeni sadr`aji prehrambene proizvodwe neposredno orijentisani ka ovim 
saobra}ajnicama. 

 
- pravila regulacije i parcelacije 
Ukoliko gra|evinska parcela nema direktan pristup na saobra}ajnicu, mo`e imati kolski prilaz sa druge 

parcele koji  je minimalne {irine 5,0m. 
Minimalno rastojawe izme|u gra|evinske i regulacione linije za objekte kompleksa je od 5,0m-40m od regulacije 

saobra}ajnice, u zavisnosti od ranga saobra}ajnice, a u skladu sa datim Pravilima gra|ewa sa aspekta saobra}ajne 
infrastrukture. U prostoru izme|u regulacione i gra|evinske linije mo`e se postaviti samo portirnica, informacioni 
i kontrolni punkt kompleksa. 

Parcelu treba formirati u skladu sa potrebama korisnika uz zadovoqewe parametara za odnos izgra|enih 
povr{ina, saobra}ajno-manipulativnih i zelenih povr{ina prema ukupnoj povr{ini radnog kompleksa. 

Dozvoqena je izgradwa ve}eg broja objekata na jedinstvenoj parceli kompleksa. Za komercijalne, poslovne 
i proizvodne komplekse definisana je minimalna veli~ina parcele (kompleksa) i {irina fronta prema ulici: 

- minimalna veli~ina parcele je 1500m²  

- saobra}ajno manipulativne povr{ine 20-30% povr{ine parcele 

- zelene povr{ine minimalno 20% povr{ine parcele 

- minimalna {irina parcele je 30m. 

- gra|evinska linija je uslovqena rangom saobra}ajnice. 
Na gra|evinskoj parceli ~ija je povr{ina i {irina mawa 10% od minimalne povr{ine ili {irine date 

Planom, mo`e se utvrditi izgradwa ili dogradwa objekta sa 10% mawim urbanisti~kim pokazateqima (ineks 
zauzetosti i indeks izgra|enosti) koji su Planom dati kao maksimalni. 
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Ukoliko parcela ima pristup na dve ili vi{e osnovnih saobra}ajnica obavezna je gra|evinska linija 
prema saobra}ajnici ve}eg ranga, a ako je parcela na uglu, obe gra|evinske linije su obavezne.  
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Komercijalno-poslovni i proizvodni kompleksi – veli~ina parcele 

 
 

- tipologija objekata 
 

Objekti su naj~e{}e slobodnostoje}i, grupisani na razli~ite na~ine u jedinstveni komercijalno-poslovni 
ili proizvodni kompleks. 

 
- polo`aj objekta na parceli 

-  
Kompleksi u radnim zonama treba da budu tako organizovani, da su komercijalni objekti, administrativna  

ili upravna zgrada ili sadr`aji kojima pristupaju posetioci (izlo`beni saloni, prodajni prostori i sl.) 
pozicionirani prema javnoj povr{ini (ulici), a proizvodni objekti (proizvodne hale, magacini, skladi{ta i sl.) u 
zale|u parcele. 
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Komercijalno-poslovni i proizvodni kompleksi – pozicionirawe objekta 

 
Minimalno rastojawe od bo~nih i zadwe granice parcele je ½ visine vi{eg objekta, a ne mawe od 5,0m, za 

formirawe protivpo`arnog puta,  uz obavezu sadwe najmawe jednog reda drvoreda. 

Me|usobno rastojawe izme|u objekata je minimalno ⅓ visine vi{eg objekta, ali ne mawe od 4,0m. 
Dozvoqena je izgradwa vi{e objekata na parceli. 
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Nije dozvoqeno upu{tawe delova objekata u javnu povr{inu. 
 
- visinska regulacija 

 
Maksimalna spratnost komercijalno-poslovnih objekata u kompleksu je: 

- objekti usluge od P do P+3. (Spratnost P+3 se odnosi na objekte trgovine: {oping centri, robne 
ku}e, veletr`nice, marketi, poslovni centri i dr.). 

- proizvodni objekti i skladi{ta su uglavnom prizemni. 

- spratnost radnih i industrijskih objekata mo`e biti P do Po+P+2 (u zavisnosti od tehnolo{kog 
procesa i proizvodwe).  

Proizvodni objekti i skladi{ta mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetwe 
geomehani~ke i hidrotehni~ke prirode. 

 
Maksimalna visina objekata u radnim zonama je 18m. Ovo ograni~ewe se ne odnosi na tehnolo{ke i posebne 

objekte kompleksa (~ija se povr{ina ne ura~unava u korisnu BRGP: dimwaci, torwevi i sli~no). 
 

- urbanisti~ki pokazateqi 
 

Za komercijalno-poslovne i proizvodne komplekse u obuhvatu plana definisani su  
maksimalni urbanisti~ki pokazateqi: 

 

 
maks. indeks 
zauzetosti 

(IZ)  % 

maks. indeks 
izgra|enosti 

(II) k 
maks. spratnost 

min % 
zelenih 

povr{ina 

broj parking 
mesta  

komercijalno-
poslovni kompleks 

40% 1,6 P+3 30% 2pm/70m² 

proizvodni 
kompleks 

40% 1,2 
do 18m 

(osim tehnolo{kih 
objekata) 

30% 

broj p.m. u 
odnosu na broj 
zapo{qenih i 

posetilaca 
 

 
Kod izgradwe javnih saobra}ajnica, pe{a~kih staza i trotoara, kao i kod prilaza komercijalno-poslovnih 

i prizvodnih objekata, moraju se primeniti odredbe Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe objekata 

u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starijih i hendikepiranih lica ("Sl. Glasnik RS", br.18/97). 
 
- pravila za posebne objekte u kompleksima 
Dozvoqena je izgradwa posebnih objekata koji se ne ura~unavaju u korisnu BRGP, kao {to su: fabri~ki 

dimwaci, vetrewa~e, vodovodni torwevi, reklamni stubovi i drugo. 
Posebni objekti moraju biti pozicionirani na parceli (kompleksu) u okviru gra|evinskih linija.  
Dozvoqena visina za reklamne stubove je 30m, a za infrastrukturne objekte se utvr|uje izuzetno i ve}a 

visina, prema tehnolo{kim potrebama. Ukoliko su vi{i od 30m neophodno je pribaviti mi{qewe i saglasnost 
institucija nadle`nih za bezbednost vazdu{nog saobra}aja. Ovakvi posebni objekti postavqaju se tako da ne 
predstavqaju opasnost po bezbednost i da ne ometaju zna~ajno sagledqivost objekata. Potrebna je verifikacija 
Urbanisti~kog projekta na Komisiji za planove, pre izdavawa lokacijske dozvole. 

Na gra|evinskim parcelama uz komercijalne, poslovne i proizvodne objekte u privrednim zonama mogu da 
se grade pomo}ni objekti i to: gara`e, ostave, portirnice, nadstre{nice, tremovi i sli~no. 

- arhitektonsko oblikovawe objekata 
 

Objekte graditi od ~vrstih savremenih materijala ukoliko wihova namena ne zahteva suprotno, uz 
po{tovawe propisa i normative za gradwu ove vrste objekata. 

Krovovi izvesti kao ravne ili u nagibu, sa maksimalnim nagibom od 45%. 
Prilikom projektovawa proizvodnih, magacinskih, uslu`nih i prate}ih objekata dr`ati se va`e}ih 

propisa za projektovawe ove vrste objekta i propisa za stabilnost objekta. Fundirawe objekata vr{iti po izradi 
geomehani~kih elaborata.  

Za proizvodne objekte obavezna je izrada Tehnolo{kog projekta i procene uticaja na ‘ivotnu sredinu za 
objekte za koje je to Zakonom propisano. 

Za rekonstrukciju objekta primewuju se pravila utvr|ena za izgradwu objekta. 

Kod izgradwe komercijalno–poslovnih objekata, kao i kod prilaza objektima, moraju se primeniti odredbe 
va`e}eg Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, 
starijih i hendikepiranih lica.  

 
- pravila za slobodne i zelene povr{ine na parceli 
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Minimalni procenat ozelewenih povr{ina u kompleksu je 30%. U okviru kompleksa predvideti podizawe 
pojaseva za{titnog zelenila (kompaktni zasadi listopadne i ~etinarske vegetacije). 

Minimalne {irine pojasa za{titnog zelenila za proizvodne komplekse su: 

- 2m od bo~nih i zadwe granice parcele i 

- 6m prema saobra}ajnici 
 

Sva neophodna za{titna odstojawa – od suseda, pojasevi sanitarne za{tite i drugo moraju se ostvariti 
unutar same parcele.  

U okviru kompleksa nije dozvoqeno planirawe i ure|ivawe povr{ina za otvorene deponije, ve} je neophodno 
predvideti posebne prostore za sakupqawe, primarnu selekciju i odno{ewe komunalnog i industrijskog otpada. 

Skladi{tewe materijala i robe na otvorenom delu parcele ne sme biti organizovano u delu parcele prema 
javnoj povr{ini (ulici), ve} mora biti vizuelno zakloweno objektima ili zelenilom. 

Za parkirawe vozila za sopstvene potrebe i za zapo{qene, investitori, odnosno vlasnici proizvodnih 
kompleksa svih vrsta i tipova izgradwe, obezbe|uju prostor na sopstvenoj gra|evinskoj parceli za sme{taj 
poqoprivrednih ma{ina i vozila, kako teretnih, tako i putni~kih u zavisnosti od tehnolo{kog procesa u okviru 
kompleksa potrebno je planirati i pretovarno-manipulativne povr{ine. 

Gra|evinske parcele proizvodnih kompleksa svih vrsta i tipova izgradwe ogra|uju se transparentnom 
ogradom ili izuzetno zidanom ogradom ukoliko je to neophodno zbog tehnologije proizvodnog procesa ili 
bezbednosti visine do 2,2m. 

 
4.3.3.3. Javni objekti 
 
Javni objekti su objekti ~ije je kori{}ewe od javnog interesa. 
Ovim pravilima definisana su pravila za izgradwu objekata javnih funkcija i objekata za javnu upotrebu. 

o  javni objekti (obrazovne i zdravstvene ustanove, socijalna i de~ija za{tita, poqoprivredni zadruge, 
veterinarske ambulante i apoteke,   objekti kulture - muzeji i galerije, verske gra|evine, objekti sporta, PTT 
saobra}aja i ostale gra|evine koje su po svom karakteru javne) 

o  javni objekti infrastrukture (javni putevi, putni objekti i druge saobra}ajne povr{ine; ulice, 
trgovi, skverovi; parkovi i druge javne zelene povr{ine; regulacije reka; javna rasveta; pijace; grobqa; 
vodoprivrede, vodovod, kanalizacija i druga energetska i komunalna infrastruktura); 

o  javni objekti za{tite (`ivotne sredine, od elementarnih nepogoda i dr.) 
o  objekti za potrebe dr`avnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za 

potrebe odbrane zemqe, objekti za eksploataciju rudnog blaga, kao i za izgradwu stanova kojima se re{avaju 
stambene potrebe socijalno ugro`enih lica  

o  i drugih objekata prema Zakonu o eksproprijaciji 
 
Pored op{tih pravila ure|ewa i gra|ewa koja se odnose za sve tipove i namene objekata na prostoru Plana, 

data su tako|e op{ta i posebna pravila gra|ewa za javne objekte. 
 
Op{ta pravila gra|ewa za javne objekte  
 
Utvr|uju se slede}a pravila za izgradwu objekata javnih funkcija i objekata za javnu upotrebu (obrazovne i 

zdravstvene ustanove, socijalna i de~ija za{tita, poqoprivredni kompleksi i zadruge, veterinarske ambulante i 
apoteke, objekti kulture - muzeji i galerije, verske gra|evine, sportske dvorane, PTT saobra}aja i ostale 
gra|evine koje su po svom karakteru javne). 

Objekte javnog karaktera u sekundarnom centru, centru zajednice sela, selu sa razvijenim centrom, 
primarnom seoskom nasequ i bawskom nasequ, treba locirati u centralnom delu ako je to mogu}e, u blizini 
raskrsnice i glavnog seoskog puta, odnosno u blizini postoje}ih seoskih centara. 

Prilikom odre|ivawa lokacije za nove komplekse mora se osigurati dostupnost i  sigurnost prilaza. 
Gra|evine koje slu`e sadr`ajima od javnog interesa po pravilu se grade  na istaknutim lokacijama, te moraju 

biti gra|ene kvalitetno i racionalno. 
Pojedine funkcije iz ovih delatnosti, sme{tene u objektima graditeqskog nasle|a ili ambijentalnih 

celina, moraju zadovoqiti uslove nadle`nih institucija. 
U okviru zona stanovawa, mogu se graditi (u privatnom vlasni{tvu) objekti: obrazovawa, de~ije i socijalne 

za{tite, zdravstva, kulture, religije, informisawa, ali samo pod uslovom da zadovoqe sve normative i 
kriterijume za odgovaraju}u delatnost i uslove neposrednog okru`ewa.  

Objekti javnih funkcija mogu se graditi unutar gra|evinskog podru~ja naseqa pod uslovom da je pristup 
gra|evinskoj parceli omogu}en sa javne saobra}ajne povr{ine.  

 
Za objekte javnih funkcija i objekata za javnu upotrebu u obuhvatu plana 

definisani su maksimalni urbanisti~ki pokazateqi: 
 

tipologija naseqa maksimalna spratnost objekta maks. indeks zauzetosti maks. indeks 
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(IZ)  % izgra|enosti
(II) k 

- centar zajednice sela  

- selo sa razvijenim centrom  

- primarno seosko naseqe 

P do Po+P+1 30% 0.8 

- prigradsko naseqe 

- sekundarni centar 

- bawsko naseqe 

P do Po+P+3 40% 1.8 

- gradski centar P do Po+P+5 50% 3.2 

 
Veli~inu gra|evinske parcele za javne objekte odrediti prema normativima za tu vrstu objekata. 
Javni objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetwe geotehni~ke i 

hidrotehni~ke prirode. 

Krovovi ravni ili u nagibu, sa maksimalnim nagibom od 45˚. 
Materijalizacija - koristiti savremene materijale. 
Gra|evinska parcela treba biti ozelewena, a najmawe 30% wene povr{ine treba hortikulturno urediti, 

osim u ve} izgra|enim delovima naseqa.  
Udaqenost gra|evinske linije od regulacione (od ivice javne saobra}ajne povr{ine) ne mo`e biti mawa 

od 5.0m kod op{tinskih puteva i 10.0m kod dr`avnih puteva drugog reda.  
Pristup gra|evinske parcele na javnu saobra}ajnu povr{inu mora se odrediti tako da na woj ne bude 

ugro`eno odvijawe saobra}aja. Kada se gra|evinska parcela nalazi na raskrsnici lokalne saobra}ajnice i 
dr`avnog puta drugog reda prilaz sa te parcele na javnu saobra}ajnu povr{inu mora se izvesti preko sporedne 
ulice. 

U slu~aju dogradwe u izgra|enim delovima naseqa i mogu}e su i mawe udaqenosti od onih iz prethodnog 
stava ako to dozvoqavaju lokalni uslovi i posebni uslovi nadle`nih institucija.  

Kod javnih objekata mogu}e je poklapawe regulacione i gra|evinske linije za regulisani deo ulice, {to }e 
biti utvr|eno i planovima ni`eg reda. 

Udaqenost objekata obrazovawa i de~je za{tite, verskih objekata od stambenih gra|evina iznosi najmawe 
10m, a od mawih privrednih i poqoprivrednih gra|evina najmawe 50m. 

U odnosu na namenu javnog objekta potreban broj parkirali{ta i gara`ih mesta za sopstvene potrebe i za 
korisnike javnih objekata ure|uje se na gra|evinskoj parceli. 

Gara`e novih javnih objekata planiraju se u podrumskoj eta`i u gabaritu objekta ili van gabarita objekta 
na gra|evinskoj parceli u podrumskoj ili prizemnoj eta`i. 

Povr{ine gara`a javnih objekata koje se planiraju u prizemnoj eta`i na gra|evinskoj parceli ura~unavaju 
se pri utvr|ivawu indeksa izgra|enosti i indeksa zauzetosti. 

Izuzetno od prethodnog stava ako ne postoji mogu}nost obezbe|ewa  parkirawa vozila na pripadaju}oj  
gra|evinskoj parceli, parkirawe se mo`e predvideti i na drugoj gra|evinskoj parceli (u radijusu 200m), 
iskqu~ivo istovremeno sa gradwom objekta kome slu`i. 

Na javnim parkirali{tima za automobile invalida treba osigurati najmawe 5% parking mesta od ukupnog 
broja. 

Kod izgradwe javnih saobra}ajnica, pe{a~kih staza i trotoara, kao i kod prilaza objektima za javno 
kori{}ewe, moraju se primeniti odredbe Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa 

nesmetanim kretawem dece, starijih i hendikepiranih lica ("Sl. Glasnik RS", br.18/97). 
Za rekonstrukciju objekta primewuju se pravila utvr|ena za izgradwu objekata.  
Gra|evinske parcele za javne objekte mogu se ogra|ivati transparentnom ogradom visine do 2,2m koja mo`e 

imati parapet visine do 0,9m. 
Na jednoj gra|evinskoj parceli mo`e biti izgra|eno vi{e javnih objekata. 
Mogu}a je izgradwa pomo}nih objekata (ostave, gara`e i nadstre{nice i sl.) na gra|evinskoj parceli uz 

objekte javnog karaktera u sekundarnom centru, centru zajednice sela, selu sa razvijenim centrom, primarnom 

seoskom nasequ i bawskom nasequ, maksimalne povr{ine 50m². 
Posebna pravila gra|ewa za javne objekte 
a) Nove objekte de~je za{tite (de~ji vrti}i i jaslice) kao i rekonstrukciju postoje}ih planirati u 

skladu sa slede}im normativima:  

- veli~inu gra|evinske parcele odrediti prema normativima za tu vrstu objekata,  

- povr{inu objekata odrediti prema normativima za tu vrstu objekata 

- prilikom projektovawa pridr`avati se va`e}ih propisa za projektovawe ove vrste objekata i propisa 
za stabilnost. Fundirawe objekata vr{iti nakon pribavqawa podataka o geomorfolosko-mehani~kim 
karakteristikama zemqi{ta 

b) Nove osnovne {kole kao i rekonstrukciju postoje}ih planirati u skladu sa slede}im normativima: 

- veli~inu gra|evinske parcele odrediti prema normativima za tu vrstu objekata 

- povr{inu objekata odrediti prema normativima za tu vrstu objekata 

- na gra|evinskoj parceli potrebno je osigurati povr{ine za {kolsku zgradu, 

- prostor za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene povr{ine i dr. 
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- parkirawe obezbediti u okviru kompleksa za zapo{qene i posetioce  

- prilikom projektovawa pridr`avati se va`e}ih propisa za projektovawe ove vrste objekata i propisa 
za stabilnost. Fundirawe objekata vr{iti nakon pribavqawa podataka o geomorfolo{ko-mehani~kim 
karakteristikama zemqi{ta.  

c) Objekti za sport i rekreaciju 
Objekti za sport i rekreaciju su: otvoreni i zatvoreni bazeni, kupali{ta, sportske dvorane, igrali{ta i 

dr. 
U sportskim kompleksima mogu}a je izgradwa kompatibilnih sadr`aja (vila, stanova, apartmana, klubova, 

tr`nih centara, prodavnica opreme, ugostiteqskih objekata, heloiodroma i sl.). 
Na gra|evinskom zemqi{tu unutar gra|evinskog podru~ja, omogu}uje se gra|ewe zatvorenih sportsko-

rekreativnih gra|evina (dvorana), bazena i otvorenih sportskih sadr`aja. 
Na poqoprivrednom zemqi{tu (a prema osnovnim principima i pravilima gra|ewa i ure|ewa za 

poqoprivredno zemqi{te), omogu}uje se gra|ewe otvorenih sportsko-rekreativnih gra|evina i otvorenih 
sportsko-rekreativnih sadr`aja. 

Na vodnom zemqi{tu (a prema osnovnim principima i pravilima gra|ewa i ure|ewa za hidrotehni~ke 
objekte i instalacije), omogu}uje se gra|ewe otvorenih sportsko-rekreativnih sadr`aja u skladu sa Zakonom o 
vodama i vodoprivrednim uslovima. 

Najve}i dozvoqeni indeks izgra|enosti gra|evinske parcele na kojoj }e se graditi zatvoreni sportski 
objekat iznosi 0,8. 

Najve}i indeks zauzetosti gra|evinske parcele za zatvoreni sportski objekat iznosi 30%. 
Maksimalan indeks zauzetosti parcele pod terenima na otvorenom je 60% (izuzetno, procenat se mo`e 

pove}ati na 80% ukoliko je u bli`em kontaktu sa odgovaraju}im sadr`ajem). 
Kada je objekat prate}i sadr`aj uz terene na otvorenom maksimalan indeks zauzetosti parcele pod 

objektom je 5%.  
Dozvoqena spratnost objekta je Po+P. 
Kod gra|ewa sportskih objekata potrebno je na gra|evinskoj parceli ili u neposrednoj blizini na javnoj 

povr{ini osigurati potreban broj parking mesta: 
       -  1 parking mesto na 10 gledalaca za putni~ka vozila 
       -  1 parking mesto na 100 gledalaca za autobuse.  
d) Verske gra|evine 
U zavisnosti od veli~ine naseqa u kompleksu crkve pored objekta crkve mo`e se graditi: parohijski dom, 

kancelarijski, stambeni kao i drugi prostori potrebni za funkcionisawe crkvenog kompleksa.  
Maksimalan indeks izgra|enosti gra|evinske parcele iznosi 0,5. 
Maksimalan indeks zauzetosti gra|evinske parcele iznosi 30%. 
Najmawe 30% verskog kompleksa mora biti hortikulturno ure|en.  
U okviru gra|evinske parcele potrebno je osigurati prostor za okupqawe vernika. 
U okviru gra|evinske parcele obezbediti potreban broj parking mesta. 
 
Javni objekti infrastrukture i za{tite 
 
Pravila urbanisti~ke regulacije utvr|uju se Planovima generalne i detaqne regulacije, urbanisti~kim 

projektima, odnosno lokacijskom dozvolom u zavisnosti od vrste i namene objekta, na osnovu pribavqenih 
tehni~kih i drugih posebnih uslova nadle`nih organa i organizacija, posebno za svaki pojedina~ni objekat. 

Pravila gra|ewa za  objekte u okviru za{ti}enih koridora putnih pravaca vi{eg ranga, nadzemnih 
elektroenergetskih vodova napona od 10kV  do  400kV,, radiobaznih stanica, razvodnih gasovoda RG 09-04, kao i 
infrastrukture hidrotehni~kih objekata i instalacija data su Op{tim pravilima gra|ewa i ure|ewa za 
saobra}ajnu infrastrukturu, elektroenergetske mre`e i postrojewa, instalacija energofluida, kao i 
hidrotehni~kih objekata i instalacija.  

Izgradwa navedenih objekata bi}e regulisana saglasno{}u i uslovima nadle`nih republi~kih 
organizacija i utvr|ena urbanisti~kim planovima i urbanisti~ko-tehni~kim dokumentima. 

 
4.3.3.4. Objekti turizma 
 
U turisti~kim zonama, uz puteve, uz zone za{tite spomenika prirode i kulture, u prirodnim i {umskim 

kompleksima, kao i u svim tipovima naseqa, dozvoqena je izgradwa novih i rekonstrukcija postoje}ih turisti~ko-
ugostiteqskih, rekreativnih objekata, turisti~kih kompleksa i sl. 

 
Posebna pravila gra|ewa za ove objekte su: 

- namena objekta 
 

Objekti nameweni turizmu mogu biti: 

- sme{tajni: hoteli, moteli, kona~i{ta, vile, apartmani, paviqoni, kamping placevi 

- ugostiteqski: restorani, kafane, kafei 
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U seoskim naseqima u kojima postoje prirodni i drugi potencijali, kao i zainteresovanost, tako|e i u 
bawskom nasequ akcenat dati na razvoj etno-turizma i agro-turizma. Urbanisti~ki parametri za ove sadr`aje dati 
su u poglavqu Stanovawe u vikend naseqima. 

Pojedine funkcije iz ovih delatnosti, sme{tene u objektima graditeqskog nasle|a ili ambijentalnih 
celina, moraju zadovoqiti uslove nadle`nih institucija. 

U okviru zona stanovawa, mogu se graditi (u privatnom vlasni{tvu) objekti turizma, ali samo pod uslovom 
da zadovoqe sve normative i kriterijume za odgovaraju}u delatnost i uslove neposrednog okru`ewa.  

 

- pravila regulacije i parcelacije 
 

Veli~ina gra|evinske parcele odre|uje se prema nameni objekta i sme{tajnim kapacitetima.  
 
Udaqenost gra|evinske linije od regulacione (od ivice javne saobra}ajne povr{ine) ne mo`e biti mawa 

od 5.0m kod op{tinskih puteva i 10.0m kod dr`avnih puteva drugog reda.  
Pristup gra|evinske parcele na javnu saobra}ajnu povr{inu mora se odrediti tako da na woj ne bude 

ugro`eno odvijawe saobra}aja. Kada se gra|evinska parcela nalazi na raskrsnici lokalne saobra}ajnice i 
dr`avnog puta drugog reda prilaz sa te parcele na javnu saobra}ajnu povr{inu mora se izvesti preko sporedne 
ulice. 

U slu~aju dogradwe u izgra|enim delovima naseqa i mogu}e su i mawe udaqenosti od onih iz prethodnog 
stava ako to dozvoqavaju lokalni uslovi i posebni uslovi nadle`nih institucija.  

Za dogradwu objekta primewuju se pravila utvr|ena za izgradwu objekata.  
 

- tipologija objekta 
 

Objekti nameweni turizmu su slobodnostoje}i na pojedina~nim parcelama ili grupacije slobodnostoje}ih 
objekata na jednoj parceli (kompleksu), ili u prekinutom i neprekinutom nizu. 

 
Za objekte turizma prema tipologiji naseqa definisani su maksimalni urbanisti~ki pokazateqi (na 

nivou parcele) za objekte nameqene turizmu u skladu sa namenama: 
 

tipologija naseqa sadr`aji maks. spratnost 

 
maks. indeks 
izgra|enosti 

parcele(II)k 
 

maks. indeks 
zauzetosti 

parcele(IZ)% 

gradski centar 
- sme{tajni (hoteli, moteli, kona~i{ta, 
vile, apartmani) 

do Po+P+5 3,8 60 

- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+1 1,4 60

prigradsko naseqe 
- sme{tajni (hoteli, moteli, kona~i{ta, 
vile, apartmani) 

do Po+P+3 2,6 60 

- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+1 1,4 60

sekundarni centar 
- sme{tajni (hoteli, moteli, kona~i{ta, 
vile, apartmani) 

do Po+P+3 2,2 50 

- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+1 1,2 50

centar zajednice 
sela  

- sme{tajni (moteli, vile, apartmani) do Po+P+1 1,0 40
- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+1 1,0 40

selo sa razvijenim 
centrom  

- sme{tajni (etno-turizam, agro-turizam, 
vile) 

do Po+P+1 1,0 40 

- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+1 1,0 40

primarno seosko 
naseqe 

- sme{tajni (etno-turizam, agro-turizam) do Po+P+1 1,0 40
- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+1 1,0 40

bawsko naseqe 
- sme{tajni (hoteli, moteli, kona~i{ta, 
vile, apartmani etno-turizam)

do Po+P+5 3,2 50 

- ugostiteqski (restorani, kafane, kafei) do P+2 1,7 50

- polo`aj objekta na parceli 
 

Objekti turizma mogu se graditi pod uslovom da je pristup gra|evinskoj parceli omogu}en sa javne 
saobra}ajne povr{ine.  

Prilikom odre|ivawa lokacije za nove komplekse mora se osigurati dostupnost i  sigurnost prilaza. 
Minimalno rastojawe od bo~nih i zadwe granice parcele je ½ visine vi{eg objekta, a ne mawe od 4,0m, za 

formirawe protivpo`arnog puta. 

Me|usobno rastojawe izme|u objekata je minimalno ⅓ visine vi{eg objekta, ali ne mawe od 4,0m. 
Na jednoj gra|evinskoj parceli mo`e biti izgra|eno vi{e turisti~kih objekata. 
Nije dozvoqeno upu{tawe delova objekata u javnu povr{inu. 
 
- visinska regulacija 
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Maksimalna spratnost objekata definisana je prema sadr`ajima i data je u tabeli 

Krovovi mogu biti ravni ili u nagibu, sa maksimalnim nagibom od 45˚ 
Materijalizacija objekata - koristiti savremene materijale 
Objekti turizma mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetwe geotehni~ke i 

hidrotehni~ke prirode. 
 

- posebni objekti na parceli 
 

Na parceli je dozvoqena izgradwa pomo}nih objekata koji su u funkciji osnovnog objekta: gara`e, ostave, 
nadstre{nice, vrtni paviqoni, fontane i sl. 

 
-     pravila za slobodne i zelene povr{ine 

 

Objekat namewen turizmu treba integrisati sa prirodnim okru`ewem u kome se nalazi.  

Minimalni procenat ozelewenih ure|enih povr{ina je 30%. 

Gra|evinske parcele za turisti~ke objekte mogu se ogra|ivati transparentnom ogradom prema uli~nom 

frontu parcele, visine do 1,4m koja mo`e imati parapet visine do 0,9m.  

Ostale strane mogu se ogra|ivati zidanom ogradom visine do 1,4m. 
 
-  pravila za parkirawe 

 

U odnosu na namenu turisti~kog objekta potreban broj parkirali{ta i gara`ih mesta za sopstvene potrebe i 

za korisnike turisti~kih objekata ure|uje se na gra|evinskoj parceli. 

Povr{ine gara`a turisti~kih objekata koje se planiraju u prizemnoj eta`i na gra|evinskoj parceli 

ura~unavaju se pri utvr|ivawu indeksa izgra|enosti i indeksa zauzetosti. 

Izuzetno od prethodnog stava ako ne postoji mogu}nost obezbe|ewa  parkirawa vozila na pripadaju}oj  

gra|evinskoj parceli, parkirawe se mo`e predvideti i na drugoj gra|evinskoj parceli (u radijusu 200m), 

iskqu~ivo istovremeno sa gradwom objekta kome slu`i. 

Na javnim parkirali{tima za automobile invalida treba osigurati najmawe 5% parking mesta od ukupnog 

broja. 

Kod izgradwe javnih saobra}ajnica, pe{a~kih staza i trotoara, kao i kod prilaza objektima za turizam, 

moraju se primeniti odredbe Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim 

kretawem dece, starijih i hendikepiranih lica ("Sl. Glasnik RS", br.18/97). 

 

4.3.4. Pravila ure|ewa i gra|ewa za komunalne objekte 
 
Planom su data pravila ure|ewa i gra|ewa za grobqa, deponije, sto~ne jame-grobnice, sto~na grobqa i 

pijace. 
 
 
 
Pravila ure|ewa i pravila gra|ewa za grobqa 
 
- pravila ure|ewa 

 
Prostor namewen za grobqe odre|uje se Planom detaqne regulacije i to za najmawe 50 godina kod izgradwe 

novog grobqa, a najmawe 30 godina kod pro{irewa postoje}eg grobqa, sa mogu}no{}u ure|ewa u fazama. 
Prostor planiran za pro{irewe mora da bude u neposrednom kontaktu sa postoje}im grobqem. Izuzetno, 

ukoliko ne postoji takva mogu}nost, pro{irewe mo`e da bude u neposrednoj blizini postoje}eg grobqa. 
Dimenzionisawe grobqa vr{i se prema broju potrebnih grobnih mesta a na osnovu podataka o stopi 

smrtnosti i du`ini obaveznog po~ivawa (uzimaju}i u obzir gravitacijsko podru~je) i bruto povr{ine jednog groba 

koja mo`e da bude od 4 do 16m².  
Grobqe ~ine povr{ine za sahrawivawe, saobra}ajnice i staze, prostor za komemoracije, servisne funkcije 

odr`avawa i upravqawa grobqem, zelenilo i prate}e usluge prodaje 
U okviru grobqa mo`e se planirati deo za posebne vrste ukopa i druge verske konfesije.  
Grobqa treba planirati na za to pogodnom prostoru koji je ambijentalno i po konfiguraciji terena 

prikladan za sahrawivawe, po pravilu izvan ili na rubu naseqa i sa pristupom javnoj saobra}ajnici 
 
Prostor za grobqe mora da zadovoqi slede}e kriterijume:  
 
- teren mora da bude ocedan i stabilan, bez prevelikih nagiba terena i zadr`avawa povr{inske vode,  
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- da bude izvan tokova podzemnih i nadzemnih voda, izvan vodoza{titnih i poplavnih podru~ja, kao i 
izvan zona za{ti}enih delova prirode i podru~ja {uma, 

- nivo podzemne vode mora biti minimalno 50cm ispod najni`e kote groba 

- za svako novo grobqe predhodno navedeni uslovi se pribavqaju na osnovu geolo{kog elaborata, koji 
ukazuje na povoqnost (opravdanost) izabrane lokacije,  

Svako grobqe mora imati zelene povr{ine koje iznose najmawe 10% povr{ine grobqa  
Parkirali{te za potrebe grobqa dimenzionisano u skladu s propisima mora biti odvojeno od prostora za 

sahrawivawe i javnog puta.  
Prilaz za posetioce i slu`beni ulaz moraju biti odvojeni. Ulaz u grobqe, slu`bene i komemorativne 

povr{ine moraju imati javnu rasvetu. 
 
- pravila gra|ewa 

 
Bruto dimenzije jednogrobnog mesta iznose najmawe 110h240cm, dvogrobnog 200h240cm i trogrobnog 

270h240cm. 
Dubina groba je najmawe 150cm, s tim da sloj zemqe iznad kov~ega ne sme biti mawi od 80cm. Za sahrawivawe u 

dva nivoa dubina se pove}ava za 60cm. 
Rastojawe izme|u grobova je minimalno 40cm. 
Grobnice moraju biti izgra|ene od vodonepropusnog betona. 
Bruto dimenzije grobnica su maksimalno 300h300cm.  
Grobna poqa su odeqena glavnim stazama minimalne {irine 3m. 
Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretawu. 
U okviru grobqa mora da postoji ~esma.  
Grobqe mora biti ogra|eno ogradom oblikovanom prema tradicionalnim elementima lokalne arhitekture, 

maksimalne visine 2.20m. 
Sve javne povr{ine moraju biti izvedene bez prepreka za kretawe osoba sa invaliditetom. 
Sve gra|evine koje se izvode za potrebe grobqa moraju biti komunalno opremqene. 
 
Pravila ure|ewa i gra|ewa za deponije 

Pravila ure|ewa i gra|ewa deponija bi}e data urbanisti~kim planovima po usvajawu Lokalnog plana 
upravqawa otpadom.  

 
 
 
Pravila ure|ewa i gra|ewa za sto~ne jame-grobnice i sto~na grobqa 
 
- Pravila ure|ewa 

 
Lokacija za sto~nu-jamu i sto~no grobqe se odre|uje urbanisti~kim planom van naseqenog mesta, na podru~ju 

koje urbanisti~kim planom nije predvi|eno za izgradwu stambenih objekata, industrijskih objekata i objekata za 
proizvodwu, dr`awe i promet `ivotiwa. 

Lokacija mora da bude izvan tokova podzemnih i nadzemnih voda, izvan vodoza{titnih i poplavnih podru~ja, 
kao i izvan zona za{ti}enih delova prirode. 

Teren mora da bude ocedan i stabilan, bez prevelikih nagiba terena i zadr`avawa povr{inske vode. 
 
- pravila gra|ewa  

 
Dubina jame-grobnice mora da bude najmawe pet metara, a dno jame- grobnice najmawe jedan metar iznad 

najvi{eg nivoa podzemnih voda. 
Bo~ni zidovi jame-grobnice moraju da budu zidani tako da propu{taju te~nost. 
Prostor oko jame - grobnice, u {irini od najmanje 50cm, mora da bude od ~vrstog materijala, sa padom prema 

okolnom terenu. 
Jama - grobnica mora da ima gorwu plo~u sa poklopcem. 
Plo~a mora da bude uzdignuta od okolnog terena, a poklopac mora da bude takve konstrukcije da onemogu}ava 

izla`ewe neprijatnih mirisa i da mo`e da se zakqu~ava. 
Dno jame na sto~nom grobqu mora da bude najmawe 1m iznad najvi{eg nivoa podzemnih voda. 
Sto~na-jama grobnica i sto~no grobqe moraju da budu ogra|eni.  
 
Pravila ure|ewa i gra|ewa za pijace  
Pogodne lokacije za nove pijace (zelene, sto~ne i kvanta{ke), utvrdi}e se odgovaraju}im urbanisti~kim 

planovima ili lokacijskom dozvolom. 
Opremawe pijace podrazumeva otvoreni prostor i prate}e sadr`aje. 
U okviru sto~ne pijace obavezna je veterinarska i otkupna stanica. 
Pijace moraju da budu ogra|ene transparentnom ogradom maksimalne visine 1.60m. 
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Pijace moraju da imaju direktan prilaz sa javne saobra}ajnice i da ne ometaju funkcionisawe drugih 
sadr`aja. 

Pijaca mora da ima obezbe|en parking proctor.  
 
4.3.5. Objekti posebne namene 
 
Posebna pravila gra|ewa u zonama za{tite objekata posebne namene 

Prostornim planom definisane su zone prostorne za{tite za slede}e komplekse: 

 

  br. vojni kompleks status kompleksa zone prostorne za{tite 

1. “Stra`arac” (3 kompleksa) perspektivan 500m zona zabrawene izgradwe 

2. “Ravwak” perspektivan 50m zona zabrawene izgradwe 

3. “Paka{nica” perspektivan 500m zona zabrawene izgradwe 

4. “Klub VS” master plan nema zonu za{tite 

5. “ 7.juli” perspektivan nema zonu za{tite 

6. “Rasina” perspektivan nema zonu za{tite 

7. “Rosuqe” master plan nema zonu za{tite 

8. “Naupare” nije perspektivan nema zonu za{tite 

 
Zone oko vojnih kompleksa tretirane su kao prostor sa posebnim re`imom kori{}ewa, ure|ewa i izgradwe 

i pravilima ure|ewa definisane kao zone zabrawene izgradwe. Zone prostorne za{tite oko vojnih kompleksa, 
uslovqene su namenom istih i propisuju se, ne radi bezbednosti samih kompleksa, ve} radi bezbednosti okoline od 
vojnih kompleksa i aktivnosti u wima, u ciqu za{tite stanovni{tva i materijalnih dobara. 

Za slu~ajeve neposrednog izdavawa lokacijske dozvole i pre izgradwe bilo kakvih objekata obavezna je 
saglasnost Ministarstva odbrane. 

Zona zabrawene gradwe – podrazumeva potpunu zabranu bilo kakve gradwe. 

Vojni kompleksi sa statusom Master plan i nije perspektivan mo`e se skinuti status “posebne 

namene” i odredi druga namena planovima ni`eg reda, nakon otu|ewa i regulisawa imovinsko pravnih odnosa. 
Planskim re{ewima definisati drugu namenu (za vojni kompleks u celini), uz uslov da se pri realizaciji 

planskog re{ewa i izgradwi bilo kakvih objekata, ni na jednom delu vojnih nepokretnosti ne mo`e pristupiti sve 
do momenta kona~nog regulisawa imovinskopravnih odnosa sa budu}im vlasnikom ili korisnikom. 

Pre pristupawa izradi urbanisti~ke dokumentacije hijerarhijski ni`eg nivoa, kao i za slu~ajeve 
neposrednog izdavawa lokacijske dozvole, odnosno pre izgradwe bilo kakvog objekta neophodna je saglasnost 
Ministarstva odbrane.  

 
Posebna pravila gra|ewa u zonama za{tite aerodroma "Rosuqe" 
Lokacija aerodroma Rosuqe nalazi se u granicama GUP-a Kru{evca, na potesu zvanom Rosuqe. Aerodrom je 

kategorije 2B, sa poletno-sletnom stazom od 1300m, za vizuelno i instrumentalno sletawe. Za ovaj prostor ura|ena 
je urbanisti~ka dokumantacija u kome su nazna~ene zone prostorne za{tite kompleksa.  

 
4.3.6. Pravila ure|ewa i gra|ewa na poqoprivrednom zemqi{tu 
 
Poqoprivredno zemqi{te jeste zemqi{te koje se koristi za poqoprivrednu proizvodwu i to: wive, 

vrtovi, vo}waci, vinogradi, livade, pa{waci, ribwaci, trstici i mo~vare, kao i drugo zemqi{te (vrta~e, 
napu{tena re~na korita, zemqi{ta obrasla niskim `bunastim rastiwem i dr.) i zemqi{te koje se odgovaraju}im 
planskim atom mo`e privesti nameni za poqoprivrednu proizvodwu. 

Poqoprivredno zemqi{te koje je u skladu sa ovim Planom odre|eno kao gra|evinsko zemqi{te do 
priv|ewa planiranoj nameni, koristi se za poqoprivrednu proizvodwu. 

Na podru~ju plana predvi|ena je izgradwa objekata kompatibilnih osnovnoj nameni za razvoj intenzivne 
ili ekolo{ke poqoprivredne proizvodwe i to u okviru poqoprivrednog zemqi{ta.  

 
Osnovni principi 
 
Kori{}ewe obradivog poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe vr{i}e se prema uslovima 

utvr|enim Zakonom o poqoprivrednom zemqi{tu ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 65/08 i 41/09). 
Poqoprivredno zemqi{te koristi se za poqoprivrednu proizvodwu i ne mo`e se koristiti u druge svrhe, 

osim u slu~ajevima i pod uslovima utvr|enim ovim Planom. 
Zabraweno je ispu{tawe i odlagawe opasnih i {tetnih materija na poqoprivrednom zemqi{tu i u 

kanalima za odvodwavawe i navodwavawe. 
Zabraweno je kori{}ewe biolo{ki nerazgradive folije na obradivom poqoprivrednom zemqi{tu. 
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Zabrawena je izgradwa na poqoprivrednom zemqi{tu. 
 
Dozvoqeno je izuzetno: 

1. izgradwa ili rekonstrukcija porodi~ne stambene zgrade poqoprivrednog doma}instva u ciqu 
poboq{awa uslova stanovawa ~lanova tog doma}instva ili u slu~aju prirodnog razdvajawa 
poqoprivrednog doma}instva,  

2. izgradwa ekonomskih objekata koji se koriste, odnosno koji su u funkciji primarne poqoprivredne 
proizvodwe-poqoprivredni objekti (objekti za sme{taj mehanizacije, repromaterijala, sme{taj i 
~uvawe gotovih poqoprivrednih proizvoda, plastenici, staklenici, staje za gajewe stoke, objekti za 
potrebe gajewa i prikazivawe starih autohtonih sorti biqnih kultura i rasa doma}ih `ivotiwa, 
objekti za gajewe pe~urki, pu`eva i riba), prerade poqoprivrednih proizvoda, 

3. podizawe proizvodnih rasadnika, 
4. izgradwa javnih objekata i koridora saobra}ajne infrastrukture (javni putevi, putni objekti i druge 

saobra}ajne povr{ine, kao i prate}i sadr`aj javnog puta - stanice za snabdevawe motornih vozila 
gorivom) i to prvenstveno na zemqi{tu ni`e bonitetne klase,  

5. izgradwa i pro{irewe poqskih puteva koji doprinose racionalnom kori{}ewu poqoprivrednog 
zemqi{ta, 

6. izgradwa komunalne infrastrukture (javna rasveta, vodovod, kanalizacija i dr.), 
7. regulacije vodotokova,  
8. izgradwa komunalnih objekata (grobqa, sto~ne jame, deponije), 
9. poqoprivredna gazdinstva u funkcji etno-turizma, 
10. izgradwa objekata koji slu`e za odbranu od poplava, za odvodwavawe i navodwavawe zemqi{ta ili za 

ure|ewe bujica, 
11. ure|ivawa izvori{ta termo-mineralnih voda po predhodno pribavqenim vodoprivrednim uslovima i 

saglasnastima od JVP Srbija-vode i drugih nadle`nih institucija, a za wihovu eksploataciju, 
12. vetroelektrane i male hidroelektrane uz predhodno pribavqenu saglasnost Ministarstva nadle`nog 

za poslove poqoprivrede ~l. 69. Zakona o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik RS, br. 72/09 i 81/09). 
 
Dozvoqena je izgradwa zbog pro{irewa gra|evinskog podru~ja (do mah 5% od ovim Planom planirane 

povr{ine gra|evinskog podru~ja). 
Realizacija navedenih sadr`aja vr{i}e se na osnovu pravila gra|ewa i ure|ewa definisanih za te 

sadr`aje na osnovu odgovaraju}eg urbanisti~kog plana ili direktno na osnovu pravila gra|ewa i ure|ewa 
Prostornog plana, a u skladu sa Zakonom o poqopriovrednom zemqi{tu. 

Urbanisti~ki planovi ili Urbanisti~ko-tehni~ki dokumenti su obavezni za kori{}ewe obradivog 
poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe. 

 
Pravila gra|ewa na poqoprivrednom zemqi{tu 
 
Vrsta i namena objekata 
 
1. porodi~ne stambene zgrade poqoprivrednog doma}instva 

2. pojedina~ni ekonomski objekti u funkciji poqoprivrede 

3. objekti za preradu poqoprivrednih proizvoda  

4. javni objekti i koridori saobra}ajne infrastrukture 

5. komunalna infrastruktura i objekti 

6. poqoprivredna gazdinstva u funkcji etno-turizma 
 

U zoni ekolo{ke poqoprivredne proizvodwe dozvoqena je izgradwa objekata koji ne ugro`avaju podru~je 
vodoizvori{ta.  

o u zoni intenzivne poqoprivredne proizvodwe, pored pomenutih objekata dozvoqena je izgradwa:  
- objekata za finalnu preradu poqoprivrednih proizvoda 
o u zoni intenzivne sto~arske proizvodwe, pored pomenutih objekata, dozvoqena je i izgradwa:  
- objekata namewenih za intenzivan uzgoj stoke, peradi i krzna{a (farme, klanice i sl.) 
o stambeni objekti u funkciji poqoprivredne proizvodwe, mogu da se grade samo za vlastite 

potrebe. 
 

- pravila za formirawe kompleksa  
 

Veli~ina parcele (kompleksa) na kojoj je mogu}a izgradwa objekta u funkciji primarne poqoprivredne 
proizvodwe utvr|uje se u zavisnosti od vrste i inteziteta proizvodwe prema slede}im uslovima: 
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poqoprivredni objekti optimalna veli~ina  
komleksa 

za intenzivnu sto~arsku proizvodwu 5ha 

za intenzivan uzgoj peradi i krzna{a 1ha 

za intenzivnu ratarsku proizvodwu  na posedu 5ha 

za uzgoj vo}a na posedu 2ha 

za uzgoj povr}a na posedu 0,5ha 

za vinogradarstvo na posedu 0.5ha 

za uzgoj cve}a na posedu 0,5ha 

 
*Data optimalna veli~ina parcele mo`e se korigovati prilikom izrade Urbanisti~ke 

dokumentacije do 20%. 
 
1. Porodi~ne stambene zgrade poqoprivrednog doma}instva 
Urbanisti~ki parametri dati su u poglavqu Pravila gra|ewa za seoska i ruralna podru~ja. 
2. Pojedina~ni ekonomski objekti u funkciji poqoprivrede 
Urbanisti~ki parametri dati su u poglavqu Pravila gra|ewa za seoska i ruralna podru~ja kao i prema 

va`e}im pravilnicima za tu vrstu objekata. 
3. Objekti za preradu poqoprivrednih proizvoda  
Urbanisti~ki parametri dati su u poglavqu Pravila gra|ewa za proizvodne sadr`aje u radnim zonama i 

pravilnicima za tu vrstu objekata. 
4. Javni objekti i koridori saobra}ajne infrastrukture 
Urbanisti~ki parametri dati su u poglavqu Pravila gra|ewa za saobra}ajnice i komunalnu 

infrastrukturu. 
5. Komunalni i  infrastrukturni objekti 
 
Urbanisti~ki parametri za komunalne objekte (grobqa, deponije, sto~ne jame i sl.) dati su u poglavqu 

Pravila gra|ewa za komunalne objekte, a za infrastrukturne objekte u posebnim pravilnicima za odre|ene tipove 
objekata. 

Prostori na kojima se odr`avaju sto~ne pijace, sajmovi i izlo`be moraju da ispuwavaju slede}e uslove: 

- da se nalaze izvan naseqa 

- da se ne grade na zemqi{tu koje je podvodno i ugro`eno od poplava 

- da nisu udaqeni od glavnog puta 

- da nisu za posledwih 20 godina slu`ili za sto~na grobqa i javno |ubri{te 

- da ima samo jedan ulaz dovoqno prostran sa izgra|enim vratima 

- da ima posebno izdvojen prostor za `ivotiwe za koje se prilikom kontrole utvrdilo da su 
zara`ene ili su sumwive na zarazu 

- izlo`bene prostorije mogu izuzetno da se nalaze u samom nasequ 
 
Veli~ina prostora zavisi od obima, vrste, uzgoja i prerade `ivotiwa, vode}i ra~una da se prose~no odre|ena 

povr{ina pove}a za 15% povr{ine na ime puteva, manipulativnih i sanitarnih objekata. 
 
6. Poqoprivredna gazdinstva u funkcji etno-turizma 
 
Graditi u zonama u kojima nisu planirani te{ki zaga|iva~i. 
 
Stambeni objekti mogu se graditi samo za vlastite potrebe i u funkciji obavqawa poqoprivredne 

delatnosti, a wihova bruto povr{ina zavisi od bruto povr{ine izgra|enih, zatvorenih privrednih objekata. 
Bruto povr{ina stambenog objekta mo`e iznositi najvi{e 50% od bruto povr{ine izgra|enih zatvorenih 
privrednih objekata. 

 
 
- tipologija objekata   

 
Objekti nameweni poqoprivrednoj proizvodwi su slobodnostoje}i objekti ili grupacije 

slobodnostoje}ih objekata me|usobno funkcionalno povezanih. 
 
- pozicionirawe objekata i mere za{tite od uticaja poqoprivrede 

 
Za pozicionirawe proizvodnih objekata koji su u funkciji poqoprivrede primewuju se slede}a minimalna 

za{titna odstojawa: 
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- od saobra}ajnice (dr`avni put prvog reda) - 100m 
 

- od gra|evinskog podru~ja naseqa - 500m (ne odnosi se na staklenike, plastenike i silose). 
Utvr|uje se za{titno odstojawe izme|u zona stanovawa i oranica, planta`nih vo}waka i ostalih kultura 

koje se intenzivno tretiraju ve{ta~kim |ubrivom i pesticidima od najmawe 500m ili mawim udaqewima uz uslov 
formirawa za{titnih pojaseva; 

U za{titnom pojasu izme|u granice poqoprivredne parcele i obale vodotoka od 10m nije dozvoqeno 
kori{}ewe pesticida i ve{ta~kih |ubriva. 

Udaqenost poqoprivrednih objekata i susednih stambenih, javnih i drugih objekata visokogradwe se 
odre|uje u odnosu na potrebne uslove za{tite `ivotne sredine, a najmawe je 40,0m. 
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Poqoprivredni objekti u funkciji ratarstva 
 
Za parkirawe vozila za ekonomske objekte u funkciji poqoprivrede, svih vrsta i tipova izgradwe, 

obezbe|uje se prostor za parkirawe vozila na sopstvenoj gra|evinskoj parceli za sme{taj poqoprivrednih 
ma{ina, teretnih i putni~kih vozila. Broj parking mesta odre|uje se prema broju radnika iz prve smene i to: broj 
parking mesta za 50% radnika iz prve smene. 

Na podru~ju GUP-a Kru{evca zabrawuje se izgradwa mini-farmi i farmi. 
U gra|evinskom podru~ju naseqa mogu se graditi mini-farme kapaciteta do 20 grla goveda, 100 grla sviwa, 

150 grla ovaca i koza i 350 jedinki `ivine i kuni}a. Pravila gra|ewa za ove objekte data su u poglavqu Stanovawe 

u seoskim i ruralnim podru~jima – pravila izgradwe ekonomskih objekata na selu. 
Pozicija objekata za uzgoj stoke (sto~ne farme) odre|uje se u skladu sa kapacitetom objekata i polo`ajem 

objekta u odnosu na naseqe, prema Zakonu o veterinarstvu ("Sl. Glasnik RS" br.91/05) i Pravilniku o 
veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i dr`awe kopitara, papkara, `ivine i kuni}a.  

Objekti za intenzivan uzgoj stoke ne mogu se graditi na za{ti}enim podru~jima prirode i na podru~ju 
vodoza{titnih zona. 
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Poqoprivredni objekti za uzgoj stoke 
 

Minimalna za{tita odstojawa izme|u granice kompleksa sto~ne farme (intenzivan uzgoj sviwa, goveda, 
`ivine)  i objekata u susedstvu su:  

- od stambenih zgrada i re~nih tokova - 200m. 

- od izvori{ta vodosnabdevawa - 800m 

- od puteva prvog reda - 100m 
Navedena rastojawa mogu biti i ve}a ako to poka`e procena uticaja na `ivotnu sredinu. 
 
- visinska regulacija 

 
Maksimalna spratnost poqoprivrednih objekata mo`e biti P do Po+P+1.  
Maksimalna spratnost ostalih objekata data je u poglavqima za tu vrstu objekata. 
 
4.3.7. Pravila ure|ewa i gra|ewa na {umskom zemqi{tu 
 
U okviru ovog poglavqa  data su pravila za kori{}ewe, ure|ewe i za{titu za: 
o {ume i {umska podru~ja 
o lov i lovna podru~ja 
o ribolov i ribolovno podru~je 

 
Pravila za izgradwu se utvr|uju na osnovu uslova Zavoda za za{titu prirode, u skladu sa Zakonom o 

{umama. 
 
 [ume i {umska podru~ja 

 

Na podru~ju {umskog zemqi{ta nije dozvoqena promena sastava {umskih sastojina i wihova 

eksploatacija. 

Mogu}e je po{umqavawe obradivog poqoprivrednog zemqi{ta {este, sedme i osme katastarske klase prema 

Zakonu o poqoprivrednom zemqi{tu ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 65/08 i 41/09). 

Za formirawe vetroza{titnih pojaseva u koridorima saobra}ajnica i poqoza{titnih pojaseva na 

poqoprivrednom zemqi{tu, preporu~uje se minimalna {irina za{titnog pojasa {umama od 10m na ugro`enim 

lokalitetima.  

Formiraju se za{titni {umski pojasevi na kontaktu: 
 
- izgra|enih stambenih zona i privrednih zona 

- zona planiranih za  stambenu izgradwu i planiranih privrednih zona 

- kanala i planiranih privrednih zona 

Odre|uje se minimalna {irina od 50m i to uvek u okviru privrednih zona. 
Na {umskom zemqi{tu je zabrawena gradwa.  
 
Dozvoqena je izuzetno izgradwa: 
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- objekata u funkciji {umske privrede (odr`avawe i eksploatacija {uma) 

- objekata u funkciji turizma, rekreacije i lovstva – turisti~kog, lovnog ili rekreativnog karaktera 

- pristupne saobra}ajne povr{ine 

- izgradwa objekata infrastrukture u skladu sa Planom 

- prate}i objekti ({ank-barovi, nastre{nice, odmori{ta, prostorije za opremu i sl.) 

- parterno ure|ewe (odmori{ta, staze i sl.) 
 
Pravila izgradwe za objekte ~ija se izgradwa izuzetno dozvoqava 
Objekti ne smeju da se grade od betona, ve} je obavezna upotreba prirodnih materijala prilago|enih {umskom 

okru`ewu, (drvo, kamen, {indra) i tradicionalnih formi. 

Objekti za turisti~ko-rekreativne svrhe mogu biti maksimalne bruto povr{ine u osnovi 400m², maksimalne 
spratnosti P+1+Pk. 

Prate}i objekti ({ank-barovi, odmori{ta, prostorije za opremu i sl.) mogu biti povr{ine do 100m² 
maksimalne spratnosti P+Pk. 

Najve}e dozvoqene visine nadstre{nica su 7,0m. 
Za izgradwu ovih objekata neophodna je izrada urbanisti~kog projekta, a u skladu sa Zakonom i op{tim 

propisima. 
 
 Lov i lovna podru~ja 
Pravila kori{}ewa, ure|ivawa i za{tite lovi{ta podrazumevaju: 

- sanitarni lov u ciqu o~uvawa optimalne brojnosti `ivotiwa i spre~avawa zaraznih bolesti 

- zabranu svih delatnosti koje mewaju uslove stani{ta 

- za{titu retkih i prore|enih vrsta divqa~i 

- gajewe glavnih vrsta divqa~i (vuk, zec, lisica, srna, divqa sviwa, jastreb koko{ar, fazan, poqska 

jarebica i dr.) i sporednih vrsta divqa~i na "prirodan" na~in za otvorena lovi{ta, do postizawa ekonomskog 
kapaciteta 

- za{titu divqa~i od bolesti, predatora, krivolova i elementarnih nepogoda (poplava) 

- ure|ivawe lovi{ta izgradwom lovno-tehni~kih objekata, lovnih objekata, odr`avawe proseka, lovnih 
puteva i komunikacija u lovi{tu 
 

 Pravila za izgradwu u lovi{tima 
Izgradwa lovno-tehni~kih objekata u zavisnosti od brojnog stawa divqa~i, a graditi ih od prirodnih 

materijala i uklopiti u prirodni ambijent lovi{ta. 
Ogra|ivawe delova lovi{ta radi intenzivnog gajewa i za{tite, kao i lova divqa~i. 
Izgradwu lovno-proizvodnih objekata i podizawe remiza na onim mestima u lovi{tu gde nema prirodnih 

povr{ina koje mogu da pru`e za{titu divqa~i.  
 
Ribolov i ribolovno podru~je 
Ure|ivawe podru~ja ribolova podrazumeva: 

- organizovawe ~uvarske slu`be 

- ure|ivawe ribolovnih mesta 
 
4.3.8. Pravila ure|ewa i gra|ewa na vodnom zemqi{tu 
U okviru ovog poglavqa  data su pravila za kori{}ewe, ure|ewe i za{titu vodnog zemqi{ta. 

Vodno zemqi{te je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacija. Obala predstavqa pojas zemqi{ta koji 
se prote`e neposredno uz korito. Podru~je za{ti}eno od poplava je pojas zemqi{ta izme|u re~nog korita i 
odbrambenog nasipa - inudacioni pojas. Sastav inudacije ~ini i za{titni pojas sa {umom i za{titnim zelenilom. 

Za vodno zemqi{te postoje}e akumulacije jezera “]elije” potrebno je uraditi PPPPN. 

Vodno zemqi{te postoje}e akumulacije jezera “]elije” koje je nameweno vodosnabdevawu grada, 
predstavqa zonu sa posebnim re`imom, ~ije su zone sanitarne za{tite odre|ene prema Zakonu o vodama. Ta~ne zone 
sanitarne za{tite i pravila gra|ewa u wima, odre|ene su Glavnim projektom sanitarne za{tite akumulacije 

“]elije” na reci Rasini. 
Na vodnom zemqi{tu je zabrawena izgradwa: 
 
- stambenih, ugostiteqskih, proizvodnih i drugih objekata, ~ije otpadne materije mogu zagaditi vodu i 

zemqi{te ili ugroziti bezbednost vodoprivredne infrastrukture. 
 
Dozvoqena je  izgradwa:  
- objekata u funkciji vodoprivrede i odr`avawa vodotokova 

- objekata kompatibilnih vodnom zemqi{tu pod uslovom da se u projektovawu i izvo|ewu obezbedi 
kanalisawe i pre~i{}avawe otpadnih voda, u skladu sa propisanim Zakonom o vodama i vodoprivrednim uslovima 
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- objekata za rekreaciju i turizam pod uslovima za{tite `ivotne sredine u skladu sa Zakonom o vodama 
i vodoprivrednim uslovima 

- sportskih terena bez ograda i tribina (parterni objekti), a sve u skladu sa Zakonom o vodama 

- objekata infrastrukture 

- objekata za eksploataciju re~nog materijala, u skladu sa Zakonom o vodama i vodoprivrednim uslovima 

- izgradwa saobra}ajnica, pristupnih puteva, pre{a~kih i biciklisti~kih staza i na mawoj udaqenosti 
(u nekim slu~ajevima i po kruni odbrambenog nasipa), ali uz prethodne konsultacije i saglanosti JVP 

"Srbijavode". 
 
Pravila izgradwe objekata ~ija se izgradwa izuzetno dozvoqava: 
 
- izgradwu objekata na obali 

- postavqawe objekata na vodi, (namena, tipovi objekata, pristup objektima, pozicionirawe, 
dimenzionisawe, kao i uslovi za prikqu~ewe objekata na infrastrukturnu mre`u) 

 
Pravila za izgradwu objekata na obali (u inudacionom pojasu)  
Objekti koji mogu da se grade:  
- objekti za turisti~ko-rekreativne svrhe 

- prate}i objekti ({ank-barovi, prostorije za presvla~ewe i sl.) 

- drvene sojenice i nadstre{nice 

- parterno ure|ewe (sportski tereni, oprema, mobilijar, pla`e i sl.) 

Svi ovi objekti mogu se graditi iskqu~ivo prema uslovima JVP “Srbijavode”. 
 
Pravila za postavqawe objekata na vodi 
 
Za izgradwu objekata na vodi neophodno je uraditi hidrauli~ke prora~une kako bi se pokazalo da ovi 

objekti ne remete strujnu sliku i ne uti~u na eroziju obala. Ovi objekti ne smeju da uti~u na propusnu mo} korita, u 
smislu propu{tawa talasa velikih voda. Mogu se planirati slede}i tipovi objekata: punktovi za vezivawe mawih 
plovnih objekata, restorani na vodi, sportski klubovi na vodi, rekreativni splavovi ku}ice, splavovi kao 
ugostiteqski objekti, vodenice, sojenice, skele, ostali objekti ( hangari za ~amce, kupatila) i sl. 

Objekti na vodi se lociraju na vodenom pojasu gde se ne izlivaju industrijske ili neke druge otpadne, te~ne 
i ~vrste materije i moraju imati re{eno odlagawe otpadnih, ~vrstih i te~nih materija, u skladu sa sanitarnim 
propisima i propisima o za{titi `ivotne sredine. 

- namena  i tipovi objekata 
- punktovi za vezivawe mawih plovnih objekata  
- restorani na vodi (splavovi kao ugostiteqski objekti) 
- sportski klubovi na vodi 
- rekreativni splavovi ku}ice 
- sojenice 
- vodenice  
- skele  
 

Svi ovi objekti mogu se graditi iskqu~ivo prema uslovima JVP “Srbijavode”. 
 

- punktovi za vezivawe mawih plovnih objekata  
 

Osnovni element punkta je usidreni plovni objekat. Na jezeru ]elije dozvoqeni su samo plovni objekti 

koji imaju pogon koji ne zaga|uje vodu jezera (elektri~ni, ru~ni…).   
- restorani na vodi (splavovi kao ugostiteqski objekti) 

 
Restorani na vodi ili splavovi kao ugostiteqski objekti, imaju prvenstveno ugostiteqsku namenu u okviru 

koje se mogu pojaviti i razni kulturni sadr`aji, prostori za izlo`be i sl. Ovakvi objekti mogu se locirati samo 
na reci. 

Du`ina obale u zoni sidrewa je maksimalno 30m. 

Maksimalna povr{ina objekta na vodi, (sa platoom) je 250m² 

Maksimalna povr{ina zatvorenog dela objekta 120m² 

Maksimalna visina objekta iznad akvatorije je 4,5m² 
Minimalno me|usobno rastojawe izme|u dva splava je 15m. 
 
- sportski klubovi na vodi 
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Sportski klubovi na vodi su objekti koji imaju namenu okupqawa sportista i rekreativaca koji se bave 
sportovima na vodi. U okviru objekta sportskog kluba mogu se obavqati delatnosti samo iz oblasti sporta. 

 
- rekreativni splavovi ku}ice 

 
Rekreativni splavovi ku}ice su plovni objekti sa malim gazom koji nisu predvi|eni za ~esto preme{tawe 

i slu`e za rekreacioni boravak. 
Du`ina obale u zoni sidrewa je 15m. 

Maksimalna povr{ina objekta na vodi (sa otvorenim terasama) je 60m² 

Maksimalna povr{ina zatvorenog dela objekta 40m² 

Maksimalna visina objekta iznad akvatorije je 4,5m² 
 

- sojenice  
Sojenice su drveni objekti uz obalu ili iznad vode, rekreativne namene, podignuti na stubove. 

Maksimalna povr{ina zatvorenog dela objekta 20m² 

Maksimalna visina objekta iznad akvatorije je 4,5m² 
Minimalno me|usobno rastojawe od drugog objekta je 10m. 
 
Pristup objektima na vodi 
 
Pristup lokacijama mora biti obezbe|en kolskim pristupima minimalne {irine 3m. 
Snabdevawe robom i materijalom, kao i odvo`ewe ambala`e i ostalih ~vrstih otpadaka, vr{i se sa 

pristupnih saobra}ajnica i kolsko pe{a~kih staza. 
Do same lokacije obezbediti pe{a~ku stazu.  
 
Pozicionirawe objekata na vodi 
 
Prilikom pozicionirawa plovnih objekata po{tovati pravila o za{tiotnim udaqewima objekata: 

- od reni-bunara u pre~niku 120m. 

- od cevastih bunara u pre~niku 50m. 

- od podvodnih instalacija 50m. 

- od vodozahvata 800m uzvodno i 500m nizvodno. 

 
 
 
 
 
 
Oblikovawe objekata na vodi 
 
Arhitektura i estetika objekata na vodi uslovqena je ure|ewem priobalne zone. Oni treba da budu 

oblikovani tako da ne ugro`avaju vizuelno sagledavawe vodenog prostora i druge obale reke. 
Oblikovawe objekata na vodi izvesti tako da pozicijom, gabaritima, materijalima, izgledom i na~inom 

kori{}ewa bude uklopqen u okolni prostor i namenu, tj. da ne ugrozi ili naru{i prirodne vrednosti i pejza`ne 
odlike prostora. 

 
Uslovi i prikqu~ewe objekata na vodi na infrastrukturnu mre`u 
 
Uslovi i prikqu~ewe objekata na vodi na infrastrukturnu mre`u prema uslovima javnih preduze}a. 
 
4.3.9. Zemqi{te u okviru za{ti}enih koridora  
 
Zabrawena je izgradwa 
 
- u okviru za{ti}enih koridora putnih pravaca vi{eg ranga  

- u okviru za{ti}enih koridora nadzemnih elektroenergetskih vodova napona od 10kV do  400 kV. 

- u zoni razvodnog gasovoda RG 09-04 u dolini reke Zapadne Morave i Pepequ{e (od [anca do Globodera). 

U ovj zoni zabrawene izgradwe postoji i zona ograni~ene izgradwe. 

- zone za{tite za hidrotehni~ke objekte odre|ene su u poglavqu infrastrukture (hidrotehni~ki objekti 

i instalacije). 
 
Dozvoqeno je izuzetno  
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Izgradwa objekata u okviru za{ti}enih koridora putnih pravaca vi{eg ranga, nadzemnih 
elektroenergetskih vodova napona od 10kV  do  400 kV, razvodnog gasovoda RG 09-04, kao i hidrotehni~kih objekta 
data su Pravilima gra|ewa i ure|ewa za saobra}ajnu infrastrukturu, elektroenergetske mre`e i postrojewa, 
instalacija energofluida, kao i hidrotehni~kih objekata i instalacija. 

Izgradwa navedenih objekata bi}e regulisana saglasno{}u i uslovima nadle`nih republi~kih 
organizacija i utvr|ena urbanisti~kim planovima i urbanisti~ko-tehni~kim dokumentima. 

Za dr`avne puteve prvog i drugog reda u rubnim podru~jima gradskog centra i naseqa utvr|uju se tri zone 
za{tite: 

- zona - pojas veoma velikog ekolo{kog optere}ewa {irine po 20m sa obe strane puta, zbog emisija u vazduh, 
pove}ane buke i zaga|ivawa zemqi{ta. U za{titnom pojasu dozvoqeno je formirati za{titno zelenilo, a nije 
dozvoqena izgradwa stambenih, poslovnih i pomo}nih objekata. 

- zona - pojas malog ekolo{kog optere}ewa {irine po 300m sa obe strane puta, zbog pove}ane buke. 
Izgradwa stambenih, poslovnih i privrednih objekata dozvoqena pod uslovom da se obezbede mere za{tite od buke. 

- utvr|uje se za{titno odstojawe izme|u magistralnih `elezni~kih pruga i stanovawa od 25m, uz obavezno 
sprovo|ewe mera akusti~ne za{tite na ugro`enim objektima. Pojas mo`e biti i u`i ako se za{titnim merama u 
ugro`enim objektima nivo buke i vibracija dovede na ni`i nivo od dozvoqenog. Ukoliko se ne preduzimaju mere 
za{tite, pojas za{tite od `eleznice mora da bude12m od spoqne ivice koloseka. 

 
5. IMPLEMENTACIJA PLANA  
 
Prostorni plan grada Kru{evca predstavqa planski dokument za podru~je grada u wegovim 

administrativnim granicama i to za planski period do 2021.godine, sa prioritetima za ostvarewe do 2015.godine. 
Ovaj Plan predstavqa planski i pravni osnov za izradu urbanisti~kih planova i urbanisti~ko-tehni~kih 
dokumenata na teritoriji Grada Kru{evca, kao i za direktnu primenu pravila ure|ewa i pravila gra|ewa ovog 
Prostornog plana, na podru~ju za koje nije predvi|ena izrada urbanisti~kog plana, kao i za naseqa za koja je 
predvi|ena izrada Urbanisti~kih planova do izrade istih. 
 

5.1. Mere za podsticawe ravnomernog teritorijalnog razvoja i kooperacije sa susednim jedinicama 
lokalne samouprave 

 
Osnovna planska opredeqewa usmerena su na postizawe ve}eg stepena funkcionalne integrisanosti 

planskog prostora sa lokalnim samoupravama u okru`ewu. Definisana koncepcija razvoja i op{ti i posebni 
ciqevi obezbe|uju uslove za ve}u saobra}ajnu, infrastrukturnu i ekonomsku povezanost sa neposrednim 
okru`ewem, ~emu posebno pogoduje sobra}ajno-geografski polo`aj i planirani infrastrukturni sistemi, kao i 
to da je Kru{evac administrativno sedi{te Rasinskog okruga i nosilac privrednih i razvojnih potencijala.  

 
Osnovni principi ravnomernog razvoja su:  

 podizawe nivoa kvaliteta `ivota izgradwom komunalne i saobra}ajne infrastrukture, kao i 
objekata javnih slu`bi, 

 podsticajne mere od strane dr`avnih i dr. fondova za razvoj lokalnih zajednica, a posebno 
rezvoja seoskih naseqa usmerenom ka odr`ivoj ekonomskoj, socijalnoj i fizi~koj obnovi, 

 aktivirawe postoje}ih i izgradwa novih radnih zona, turisti~kih lokacija i drugo.  
 
Mere koje }e se sprovoditi u ciqu ravnomernog razvoja su: 

- unapre|ewe kvaliteta `ivota na selu - razvoj poqoprivrede i drugih privrednih, prera|iva~kih, 
uslu`nih delatnosti (mali i sredwi proizvodni i prera|iva~ki pogoni, etnoturizam, zanatsvo, 
servisi, doma}a radinost, i dr.), 

- adekvatno tretirawe svih naseqa u planiranoj mre`i naseqa kada je u pitawu kvalitet `ivota 
stanovnika - svi sard`aji, posebno javni i uslu`ni treba da su dostupni seskom 
stanovni{tvu, {to se posti`e boqim i kvalitetnijim komunalnim i infrastrukturnim opremawem 
ruralnih podru~ja, 

- stvarawe uslova za razvoj neagrarnih aktivnosti u ciqu anga`ovawa seoskog stanovni{tva 
(edukacija poqoprivrednog stanovni{tva o organskoj proizvodwi, zdravoj hrani, obnavqawu 
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starih zanata, stimulisawe privatne inicijative u sektoru javnih slu`bi, podsticawe posebnih 
programa u kulturi, sportu i ja~awu materijalnih vrednosti sela), 

- o~uvawe prirodnih vrednosti, a posebno izvori{ta i gorwih tokova reka planinske zone koji su 
relativno malo izmeweni (nalaze se u ruralnom podru~ju), a posebno je zna~ajno o~uvawe i za{tita 
tokova i priobaqa od degradacije i zaga|ivawa,  

- negovawe kulturnih vrednosti, obi~aja i tradicionalnih manifestacija i 

- prostorno sistemska integracija naseqa u mre`i naseqa i centara.  
    

 5.2. Smernice za izradu urbanisti~kih planova i drugih razvojnih dokumenata 
 

Daqa razrada Prostornog plana vr{i se: 

o urbanisti~kim planovima (generalnim urbanisti~kim planom, planovima generalne regulacije, 
planovima detaqne regulacije) 

o urbanisti~ko-tehni~kim dokumentima (urbanisti~ki projekat, projekat preparcelacije i parcelacije, 
kao i projektom ispravke granice susednih parcela) 

o urbanisti~kim planovima ili urbanisti~ko-tehni~kim dokumentima koji su obavezni za kori{}ewe 
obradivog poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe, 

o kao i u svim zonama u kojima se za to uka`e potreba. 
 

Pravila urbanisti~ke regulacije utvr|uju se Planovima generalne i detaqne regulacije, urbanisti~kim 
projektima, odnosno lokacijskom dozvolom u zavisnosti od vrste i namene objekta, na osnovu pribavqenih 
tehni~kih i drugih posebnih uslova nadle`nih organa i organizacija.  

 
 
Planovima generalne regulacije:  
o za celo gra|evinsko podru~je naseqenog mesta u okviru GUP-a Kru{evca  
o za sekundarne centre naseqa (V. [iqegovac, Veliki Kupci, Kowuh, Jasika) 
o za centre zajednice sela (Ribare, Dvorane) 
o za sela sa razvijenim centrom (Bela Voda, Kaonik) 
o bawsko naseqe (Ribarska bawa) 
o i druga naseqa za koja se uka`e potreba za izradom Plana. 

 
Planovima detaqne regulacije: 

o infrastrukturne koridore i objekte na osnovu Zakona o planirawu i izgradwi (“Slu`beni glasnik RS”, 
broj 72/09 i 81/09.g) 

o pro{irewa postoje}ih i planiranih komunalnih objekata (grobqa, sto~ne jame, deponije i dr.) 
o postoje}a podru~ja posebne namene (radi promene postoje}e namene) 
o za ure|ivawe i eksploataciju izvori{ta termo-mineralnih voda, kao i eksploatacija mineralnih i 

ostalih prirodnih sirovina i prirodnih resursa 
o za trase, koridore i pojaseve saobra}ajnica sa mre`om infrastrukture na planiranim pravcima razvoja 

(planiranim radnim zonama) 
o i druga podru~ja za koja se uka`e potreba za izradom Plana i prema Zakonu o planirawu i izgradwi 

(“Slu`beni glasnik RS”, broj 72/09 i 81/09.g) 
o RTC (robno-transportni centar). 
o za komercijalno-poslovne i proizvodne sadr`aje u radnim zonama na planiranim pravcima razvoja. 

 
Urbanisti~kim projektima, prema potrebi i obavezno za: 
o povr{ine kompleksa etno-sela za povr{ine ve}e od 50ari 
o mini hidroelektrane, energane i dr. objekte za proizvodwu energije  
o sportsko-rekreativne komplekse 
o za komercijalno-poslovne, proizvodne i javne objekte u stambenom tkivu i u radnim zonama u granicama 

gra|evinskog podru~ja 
o proizvodne zone ve}e od 10ha 
o proizvodne zone koje nemaju direktan pristup na saobra}ajnicu 
o za izgradwu vi{eporodi~nih stambenih objekata spratnosti Po+P+3 i ve}e. 
o i drugi sadr`aji za koje se uka`e potreba za izradom Urbanisti~kog projekta. 
Pravila gra|ewa i ure|ewa propisana su za postoje}e i planirane namene gra|evinskog zemqi{ta i za 

delove poqoprivrednog zemqi{ta koji imaju uslove da se prevedu u gra|evinsko.  

- Prostorni plan Grada Kru{evca zasniva se na principu odr`ivog razvoja i sadr`i smernice za namenu 
povr{ina, mre`u naseqa, mre`u linijske i komunalne infrastrukture, razvoj delatnosti i mere za podsticawe 
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ravnomernog razvoja teritorije, u skladu sa smernicama Strate{ke procene uticaja Plana na `ivotnu sredinu 
(Izve{taj o strate{koj proceni uticaja), a koja je sastavni deo Prostornog plana;  

- Za izradu Generalnog urbanisti~kog plana obavezna je izrada Strate{ke procene uticaja Generalnog 
urbanisti~kog plana na `ivotnu sredinu; 

- Za izradu planova generalne regulacije celog gra|evinskog podru~ja naseqenog mesta u granicama GUP-a 
Kru{evca potrebno je odlu~ivawe o izradi Strate{ke procene uticaja Plana na `ivotnu sredinu, prema 
kriterijumima za odre|ivawe mogu}ih karakteristika zna~ajnih uticaja na promene u prostoru i `ivotnoj 
sredini; 

- Za izradu planova generalne regulacije sekundarnih centara naseqa: Veliki [iqegovac, Veliki Kupci, 
Kowuh i Jasika, za koje se u odlukama o izradi i konceptu planova defini{u zna~ajne promene u odnosu na 
postoje}e stawe u prostoru, a koje mogu predstavqati potencijalno {tetne uticaje i negativne efekte po `ivotnu 
sredinu i zdravqe stanovni{tva, potrebno je odlu~ivawe o izradi Strate{ke procene uticaja Plana na `ivotnu 
sredinu, prema kriterijumima za odre|ivawe mogu}ih karakteristika zna~ajnih uticaja na `ivotnu sredinu; 

- Za izradu planova generalne regulacije centara zajednice sela: Ribare, Dvorane, potrebno je odlu~ivawe 
o izradi Strate{ke procene uticaja Plana na `ivotnu sredinu, prema kriterijumima za odre|ivawe mogu}ih 
karakteristika zna~ajnih uticaja u skladu sa Zakonom i propisima koji reguli{u ovu oblast;  

- Za izradu Plana generalne regulacije za selo sa razvijenim centrom - Kaonik, obavezno je odlu~ivawe o 
izradi Strate{ke procene uticaja Plana na `ivotnu sredinu, prema kriterijumima za odre|ivawe mogu}ih 
karakteristika zna~ajnih uticaja na stawe u prostoru, `ivotnoj sredini i zdravqe stanovni{tva (vrednovawe 
kapaciteta prostora i `ivotne sredine u odnosu na planirane zahteve i promene u prostoru, planirane promene 
urbanisti~kih parametara - pravila gra|ewa i ure|ewa, promene namene prostora, planirane delatnosti i 
tehnologije); 

- Za izradu Plana generalne regulacije bawskog naseqa Ribarska bawa, obzirom na zna~aj i karakter 
uticaja obavezno je u postupku odlu~ivawa o strate{koj proceni uticaja plana na `ivotnu sredinu prema 
kriterijumima za odre|ivawe karakteristika mogu}ih uticaja i izrada Strate{ke procene uticaja Plana na 
`ivotnu sredinu;   

- Za izradu planova generalne regulacije za druga naseqa (ako se uka`e potreba) potrebno je odlu~ivawe o 
izradi Strate{ke procene uticaja plana na `ivotnu sredinu, prema kriterijumima za odre|ivawe mogu}ih 
karakteristika zna~ajnih uticaja na `ivotnu sredinu i stawe u prostoru; 

- Za izradu planova detaqne regulacije kojima se vr{e zna~ajne promene u prostoru (infrastrukturni 
koridori, komunalni objekti, promena namene postoje}ih podru~ja posebne namene, ure|ivawe i eksploatacija 
izvori{ta termomineralnih voda i eksploatacija ostalih mineralnih sirovina i resursa), obavezna je izrada 
strate{ke procene uticaja plana ukoliko je zbog zna~ajnih promena u prostoru, uticaj na `ivotnu sredinu, 
predeono-pejza`ne vrednosti, biodiverzitet, za{ti}ena prirodna i kulturna dobra i zdravqe stanovni{tva, 
prema kriterijumima utvr|ena mogu}nost uticaja;  

- Smernice i mere za{tite prostora i `ivotne sredine Strate{ke procene uticaja Plana su obavezuju}e i 
predstavqaju sastavni deo Plana za koji se vr{i procena strate{kih uticaja na `ivotnu sredinu; 

- Strate{ke procene uticaja koje se izra|uju za planove na razli~itim hijerarhijskim nivoima moraju 
biti me|usobno hijerarhijski usagla{ene i uskla|ene sa procenama uticaja projekata na `ivotnu sredinu, kao i 
planovima i programima za{tite `ivotne sredine; 

- Za realizaciju projekata (iz oblasti industrije, rudarstva, vodoprivrede, upravqawa otpadom i 
komunalnih delatnosti, projekte koji se planiraju na za{ti}enom prirodnom dobru i u za{ti}enoj okolini 
nepokretnog kulturnog dobra), koji predstavqaju promene u prostoru sa potencijalno {tetnim uticajima i 
negativnim efektima u `ivotnoj sredini neophodan je postupak odlu~ivawa o proceni uticaja na `ivotnu sredinu, 
naro~ito za podru~ja za koja je u Prostornom planu predvi|ena izrada urbanisti~kih planova i za podru~ja ~ija je 
realizacija mogu}a direktno na osnovu Plana, u skladu sa pravilima ure|ewa i gra|ewa, uslovima nadle`nih 
organa, zavoda i preduze}a;  

- Postupak odlu~ivawa o proceni uticaja na `ivotnu sredinu neophodan je za sve projekte - objekte, 
postrojewa, tehnologije, infrastrukturne i komunalne objekte i radove, izvore potencijalnog ugro`avawa 
`ivotne sredine (zaga|ivawe vazduha, voda, zemqi{ta, pojava buke), degradacije prirodnih predela i pejza`nih 
vrednosti i resursa, prirodnih i kulturnih dobara i biodiverziteta, ukoliko je wihovo izvo|ewe, odnosno 
upotreba u skladu sa propisima kojima se ure|uje planirawe i izgradwa; 

- Monitoring `ivotne sredine (monitoring sistem za kontrolu stawa kvaliteta vazduha, povr{inskih i 
podzemnih voda, zemqi{ta i buke, upravqawa otpadom i komunalne higijene) je obavezan, u skladu sa va`e}om 
zakonskom regulativom i predstavqa uslov za odr`ivi razvoj podru~ja Plana;  

- Smernice Strate{ke procene uticaja su obavezuju}e u postupku implementacije Prostornog plana Grada 
Kru{evca, odnosno u postupku izrade hijerarhijski planova ni`eg reda (Generalnog urbanisti~kog plana, planova 
generalne regulacije, planova detaqne regulacije), u postupku direktne primene odredbi Prostornog plana za 
zone i celine za koje nije predvi|ena izrada planova ni`eg reda u postupku izdavawa lokacijske i gra|evinske 
dozvole, u skladu sa va`e}im planom i propisima kojima se ure|uje planirawe i izgradwa; 

- Obavezan je monitoring i kontrola nad sprovo|ewem obavezuju}ih smernica Strate{ke procene uticaja 
Prostornog plana Grada Kru{evca.  
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Pored op{tih uslova za za{titu od po`ara, koji se odre|uju prostornim i urbanisti~kim planom, a 
u skladu sa Planom za{tite od po`ara, postoje i smernice za za{titu od po`ara u okviru planova ni`eg 
nivoa. Ove odredbe su ustanovqene u Zakonu o za{titi od po`ara (Slu`beni glasnik RS, br. 111/09) i 
odgovaraju}ih pravilnika u smislu izgradwe objekata, puteva, visokih objekata i objekata sa pove}anim 
rizikom od po`ara. Planovima ni`eg nivoa reda (urbanisti~kim planovima) u skladu sa Zakonom, 
potrebno je utvrditi: 

 izvori{ta snadbevawa vodom, kapaciteti gradske vodovodne mre`e koji obezbe|uju dovoqne 
koli~ine vode za ga{ewe po`ara, 

 udaqenosti izme|u zona predvi|enih za stambene i javne objekte i zona predvi|enih za 
industrijske objekte i objekte specijalne namene, 

 udaqenosti izme|u objekata razli~ite namene unutar industrijske zone i objekata specijalne 
namene, koja omogu}ava sprovo|ewe mera protivpo`arne za{tite, 

 {irina puteva koji omogu}avaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i wihovo 
manevrisawe za vreme ga{ewa po`ara, 

 bezbednosne pojaseve izme|u objekata kojima se spre~ava {irewe po`ara, 
 prostor za izgradwu objekata za potrebe vatrogasnih jedinica, na osnovu broja stanovnika, prostornog 

zahvata.  
 

Obavezne smernice Strate{ke procene uticaja Prostornog plana grada Kru{evca za delove za koje se ne}e 
raditi urbanisti~ki planovi ni`eg hijerarhijskog nivoa: 

 
- Procena uticaja na `ivotnu sredinu obavezna je za sve projekte - potencijalne izvore zaga|ivawa 

`ivotne sredine i ugro`avawa wenog kvaliteta i kapaciteta; 
 

- Nosilac Projekta za koji se zahteva postupak procene uticaja je u obavezi da isti sprovede u skladu sa 
odredbama Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu („Sl. glasnik RS” br.135/04 i 36/09); 

 

- Studija o proceni uticaja je sastavni deo dokumentacije potrebne za ishodovawe dozvole ili odobrewa za 
izvo|ewe projekta (izgradwa, promena tehnologije, promena delatnosti i ostale aktivnosti u prostoru); 

 
5.3. Prioritetna planska re{ewa i projekti 
 
Prioritetna planska re{ewa i aktivnosti do 2015.god. utvr|uju se prvenstveno za aktivnosti koje se 

finanasiraju iz republi~kog i gradskog buxeta i to: 
 
u oblasti za{tite i kori{}ewa prirodnih resursa: 
 
o o~uvawe i za{tita tokova i priobaqa od degradacije i zaga|ivawa,  
o za{tita izvori{ta i gorwih tokova planinskih reka koji su relativno malo izmeweni u pogledu 

kvaliteta voda i izgleda priobalnog pojasa,  
o o~uvawe i za{tita ravni~arskih tokova (Zapadne Morave, Rasine, Ribarske reke) i obala ozna~enih 

kao javno dobro sa namenom pre svega za izletni~ke i rekreativne funkcije, 
o rekultivacija o{te}enih povr{ina usled eksploatacije gra|evinskog materijala (peska, {qunka i 

kamena) naro~ito u aluvionu Zapadne Morave,  
o eksploatacija pe{~ara u zoni Bele Vode, Brajkovca, [a{ilovca i Krvavice na definisanim 

povr{inama mogu}a je uz uva`avawe principa odr`ivog razvoja,   
o za{tita i racionalno kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta, naro~ito u zoni naseqa i poseban 

akcenat staviti na organsku proizvodwu zdrave hrane i formirawe tr`i{nih marki (tradicija u proizvodwi sira, 
rakije, vina, prerade mesa), kao i za{tita od poplava, bujica i procesa erozije i izrada plana za{tite od poplava,   

o stimulisawe ukrupwivawa zemqi{nih poseda u ciqu stvarawa uslova za formirawe robnih 
gazdinstava. 

o za{tita {uma i {umskog zemqi{ta od neplanske se~e i devastacije. 
 
u oblasti razvoja javnih slu`bi: 
 
o rekonstrukcija zdravstvenih objekata u seoskim naseqima i izgradwa novih u naseqima bez 

zdravstvene za{tite,  
o rekonstrukcija osnovnih {kola (naro~ito seoskih) i izgradwa sportskih sala i terena,  
o rekonstrukcija domova kulture i  
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o izgradwa ili pro{irewe kapaciteta u oblasti de~ije i socijalne za{tite (vrti}i, domovi za stare, 
socijalne kategorije) 

 
u oblasti razvoja privrednih delatnosti: 
 
o reaktivirawe ili redefinisawe postoje}ih privrednih kompleksa i radnih zona do postizawa 

planiranog stepena iskori{}enosti prostora (postoje}i industrijski kompleksi u ranijem periodu su 
predimenzionirani), 

o infrastrukturno opremawe potencijalnih radnih zona i stvarawe uslova za organizaciono i 
strukturno unapre|ewe proizvodwe uvo|ewem savremenih tehnologija,  

o pove}awe tr`i{ne konkurentnosti poqoprivredne proizvodwe, merama usmerenim na ukrupwivawe 
poseda i modernizaciju poqoprivrede i zadr`avawe mladih na selu, 

o izgradwa objekata u funkciji razvoja tranzitnog turizma, uz promociju potencijala seoskog, 
kulturno-manifestacionog, sportsko-rekreativnog, verskog, vinskog, izletno~kog.   

 
u oblasti infrastrukturnih sistema: 
 
saobra}ajna infrastruktura 
o izgradwa planiranog autoputa E-763 Pojate - Preqina, deonice kroz Grad Kru{evac, 
o rekonstrukcija i izgradwa dr`avnih puteva 2. reda na teritoriji Grada u ciqu otkawawa 

nedostataka geometrije kolovoza, stawa kolovozne konstrukcije i saobra}ajne signalizacije,  
o rekonstrukcija i izgradwa deonica op{tinskih puteva br.7,16,27,29,33,37,  
o izgradwa isto~ne obilaznice (R 102) oko grada Kru{evca, 
o izgradwa aerodroma Rosuqe,  
o izrada studije i projekta svetlosne signalizacije i katastra signalizacije, 
o izrada planske/tehni~ke dokumentacije i realizacija biciklisti~kih staza, 
 
hidrotehni~ka infrastruktura 
o rekonstrukcija fabrike vode u Majdevu, 
o izgradwa primarnih cevovoda regionalnog vodovoda za op{tine u okru`ewu,  
o izrada PPPPN sliva akumulacije ]elije i za{tita izvori{ta vodosnabdevawa,  
o izgradwa vodovodne mre`e u naseqima koja se prikqu~uju na regionalni sistem, 
o izgradwa rezervoara u Lipovcu,  
o nastavak izgradwe centralnog PPOV u priobaqu Zapadne Morave,  
o izgradwa primarnih kolektora za odvo|ewe otpadnih voda sa prikqu~ivawem na gradsku mre`u, 

odnosno ka lokalnim sistemima za pre~i{}avawe, 
o izgradwa sekundarne kanalizacione mre`e u naseqima koja gravitiraju primarnoj gradskoj mre`i i 

svim naseqima prikqu~enim na regionalni vodovod,  
o regulacija vodotoka (posebno nastavak regulacije Rasine u zoni naseqa Mudrakovac- Kru{evac, 

Ribarske reke, potoka Garskog, Ko{ijskog i Ko`etinskog na neregulisanim deonicama), kao i buji~nih potoka,  
o razvoj usvojenog separatnog odvo|ewa atmosferskih voda,   
 
elektroenergetska infrastruktura i telekomunikacije 
o izgradwa planiranih dalekovoda 400kV Jagodina - Kru{evac i TS 400/110kV Kru{evac 1, 
o izgradwa TS 110/hkV Kru{evac 3, radi formirawa prstena oko grada, i izgradqa kablovskog voda za 

napajawe TS 110/h kV,  
o rekonstrukcija, modernizacija i razvoj prenosne i distributivne elektoenergetske mre`e i TS i 

javnog osvetqewa,  
o rekonstrukcija i pro{irewe postoje}e TK mre`e i izgradwa novih TK objekata,   
o razvijawe i {irewe savremenih telekomunikacionih sistema i usluga izgradwom opti~kih kablova 

i stvarawem uslova za uvo|ewe savremenih multimedijalnih aplikacija, 
 
toplifikacija i gasifikacija  
o rekonstrukcija hidrauli~ne mre`e u postoje}em toplotnom izvoru, osavremewavawe sistema za 

hemijsku preradu vode,  
o realizacija distributivne gasovodne mre`e, gasifikacija naseqa, 
o realizacija gradskog gasovodnog prstena u severnoj industrijskoj zoni i zapadnom delu grada,  
o realizacija gradskog gasovoda ZAPAD (Lazarica-Ko{evi) i JUG (Rasadnik -Lipovac)    
 
upravqawe otpadom 
 
o izrada lokalnog i regionalnog plana upravqawa otpadom i formirawe regionalnog centra u skladu 

sa Strategijom, 
o ve}i obuhvat naseqa organizovanim odvo`ewem sme}a,  



 612                                    SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  4                              26.08.2011.                 

o formirawe transfer stanica i centara za odvojeno sakupqawe reciklabilnog otpada i sanacija 
postoje}ih nehigijenskih deponija, odlagali{ta i smetli{ta,  

o pro{irewe postoje}ih i izgradwa novih grobqa u naseqima gde postoji potreba, 
 
za{tite `ivotne sredine, prirodnih i kulturnih dobara  
 
o sanacija i rekultivacija nehigijenskih smetli{ta u aluvijumu reka (Z. Morave, Rasine,) 
o uspostavqawe sistema upravqawa otpadom, 
o popravqawe kvaliteta povr{inskih voda do kategorije predvi|ene Uredbom,   
o sprovo|ewe monitoringa osnovnih elemenata `ivotne sredine,     
o sprovo|ewe propisanih obaveznih smernica, uslova i mera za{tite `ivotne sredine, prirodnih i 

kulturnih dobara i wihovo ukqu~ivawe u turisti~ku ponudu.  
 
5.4. U~esnici u implementaciji 
  
U~esnici u sprovo}ewu Plana u skladu sa svojim nadle`nostima rada su: organi upravqawa Grada 

Kru{evca, Gradska uprava, republi~ki resorni organi i fondovi, javna preduze}a, javne ustanove i posebne 
organizacije, RPK Kru{evac, regionalne i lokalne poslovne asocijacije, doma}e i strane banke, zainteresovani 
privredni subjekti, nevladine organizacije i gra|ani Grada Kru{evca. 

Kqu~ni u~esnici na republi~kom nivou upravqawa su ministarstva sa odgovaraju}im upravama za poslove 
poqoprivrede, {umarstva, vodoprivrede, saobra}aja, turizma, prosvete, zdravstvene i socijalne za{tite, 
urbanizma, gra|evinarstva i za{tite `ivotne sredine; zatim javna preduze}a nadle`na za poslove vodoprivrede, 
elektroprivrede, telekomunikacija, {umarstva, saobra}aja; institucije zavodi za za{titu prirode i za{titu 
spomenika kulture i drugi organi, organizacije, agencije i fondovi. 

Kqu~ni u~esnik u implementaciji na regionalnom nivou je Regonalna privredna komora Kru{evac, a na 
lokalnom nivou organi upravqawa Grada Kru{evca, javna preduze}a, agencije, lokalni fondovi, mesne zajednice i 
druge organizacije sa podru~ja Grada Kru{evca. Pored navedenih, neophodno je u~e{}e i drugih aktera u 
implementaciji Plana, u prvom redu privredni subjekti, poslovne asocijacije, nevladine organizacije, udu`ewa 
gra|ana i gra|ani Grada Kru{evca. 

 
5.5. Mere i instrumenti za implementaciju 
 
Sprovo|ewe Prostornog plana Grada Kru{evca vr{i}e se: 
o izradom novih urbanisti~kih planova koji }e se raditi na osnovu Prostornog plana i to za odre|ena 

naseqa, urbanisti~ke i prostorne celine, u okviru odgovaraju}ih zona i namena, na osnovu pravila za{tite, 
ure|ewa i gra|ewa. 

o osnov za izdavawe Lokacijske dozvole ~ine definisana pravilia ure|ewa i gra|ewa za zone za koja 
nije predvi|ena izrada urbanisti~kih planova,  

o definisanim pravilima ure|ewa i gra|ewa za prostore za koje je predvi|ena izrada urbanisti~kih 
planova do dono{ewa istih, 

o postoje}ih  dokumenata prostornog i urbanisti~kog planirawa, koji nisu u suprotnosti sa re{ewima 
Prostornog plana. 

 
Prilikom izdavawa lokacijske dozvole primewuju se op{ta pravila gra|ewa i ure|ewa, kao i posebna 

pravila data za svaku namenu i tipologiju gradwe. 
Izgradwa na zemqi{tu izvan gra|evinskog podru~ja naseqa vr{i}e se prema uslovima utvr|enim ovim 

Planom, izdavawem lokacijske dozvole ili odgovaraju}im urbanistikim planovima. 
Sve parcele koje su u kontanktnim zonama gra|evinskog podru~ja i zemqi{ta koje nije opredeqeno kao 

gra|evinsko ({umsko, poqoprivredno, vodno), i svojim mawim delovima su zahva}ene granicom gra|evinskog 
podru~ja pravila gra}ewa i ure}ewa va`i}e kao za gra|evinsko zemqi{te. U takvim slu~ajevima granica 
gra|evinskog podru~ja po pravilu ide katastarskom granicom zahva}ene, odnosno predmetne parcele. 

Planska re{ewa data Prostornim planom Grada Kru{evca implementirati u razvojne planove i programe. 
Sastavni deo Prostornog plana Grada Kru{evca je Strate{ka procena uticaja na `ivotnu sredinu. 
Uslovi za{tite `ivotne sredine propisani Strate{kom procenom su sastavni deo Lokacijske dozvole. 
Svi planski dokumenti u daqem postupku moraju da budu usagla{eni sa Prostornim planom  i to u pogledu: 

planskih re{ewa, pravila ure|ewa, gra|ewa i za{tite prostora. 
 Pravila gra|ewa slu`e za regulisawe gra|ewa na gra|evinskom, poqoprivrednom, vodnom, {umskom 

zemqi{tu, kao i zemqi{tu u okviru za{ti}enih koridora; 

 Pravila gra|ewa namewena su potrebama gra|ewa za delove teritorije, celine, naseqa i zone za koje 
nije predvi|ena izrada urbanisti~kog plana, a na osnovu kojih }e se izdavati Lokacijska dozvola 

 Pravila gra|ewa namewena su potrebama gra|ewa u gra|evinskom podru~ju za koje je planirana izrada 
urbanisti~kog plana do dono{ewa istih 

 Pravila gra|ewa slu`i}e kao smernice kod izrade urbanisti~kih planova i urbanisti~ko-tehni~kih 
dokumenata predvi|enih Prostornim planom grada Kru{evca 
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 Parametri (pravila gra|ewa i ure|ewa) dati ovim Planom su smernice koje slu`e za izradu 
urbanisti~kih planova i urbanisti~ko-tehni~kih dokumenata i  dati su kao maksimalni 

 U zonama u kojima je definisana regulacija ulica i javnih povr{ina mogu}a je direktna primena 
pravila ure|ewa i gra|ewa Prostornog plana. 

 Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu Plana generalne regulacije, za delove teritorije u obuhvatu 
plana za koje nije predvi|eno dono{ewe Plana detaqne regulacije. 

 Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu Plana detaqne regulacije. 

 Ukoliko je planskim dokumentom predvi|ena izrada Urbanisti~kog projekta, Lokacijska dozvola se 
izdaje na osnovu tog planskog dokumenta i urbanisti~kog projekta (~l. 57 Zakona o planirawu i izgradwi Sl. 
glasnik RS br. 72/09 i 81/09). 

 Grad Kru{evac done}e Planove generalne regulacije na teritoriji GUP-a Kru{evca. Do dana stupawa 
na snagu pomenutih Planova generalne regulacije primewiva}e se postoje}i Generalni urbanisti~ki plan i 
informacije o Lokaciji i Lokacijska dozvola dava}e se na osnovu postoje}ih urbanisti~kih planova (~l. 215 
Zakona o planirawu i izgradwi Sl. glasnik RS br. 72/09 i 81/09). Stupawem na snagu Planova generalne regulacije 

prestaju da va`e odredbe Generalnog plana ("Sl. List Grada Kru{evca" br. 4/05). 

 U periodu primene ovog Prostornog plana mo`e se raditi novi Generalni urbanisti~ki plan. 
Pravila ure|ewa i pravila gra|ewa data ovim Prostornim planom slu`i}e za izradu pravila ure|ewa i pravila 
gra|ewa urbanisti~ke dokumentacije u granicama Generalnog urbanisti~kog plana. 

 Izmena granice obuhvata Generalnog urbanisti~kog plana Kru{evca, ne}e usloviti izmenu ovog 
Prostornog plana.  

 Svi doneti Urbanisti~ki planovi na prostoru Prostornog plana ostaju na snazi do izrade novih, 
propisanih ovim planskim dokumentom. 

 Prostornim planom dat je {ematski prikaz svih naseqa, a prema tipologiji i morfologiji naseqa dat 
je osnovni nivo opremqenosti svakog naseqa. 

 Ukoliko sa uka`e potreba za sadr`ajima koji nisu navedeni u {emi naseqa mogu}e je graditi objekte 
ukoliko su kompatibilni osnovnoj nameni, zadovoqavaju sve parametre i ne ugro`avaju `ivotnu sredinu. 

 Za svaku datu namenu u {emi naseqa za delove teritorije, celine i zone za koje nije predvi|ena izrada 
urbanisti~kog plana definisana su op{ta i posebna pravila gra|ewa i ure|ewa za svaku opredeqenu namenu. 

 Za svaku datu namenu u {emi naseqa za delove teritorije, celine i zone za koje je predvi|ena izrada 
urbanisti~kog plana definisana su op{ta i posebna pravila gra|ewa i ure|ewa za svaku opredeqenu namenu do 
dono{ewa istih. 

 Pravila gra|ewa i ure|ewa propisana su za postoje}e i planirane namene gra|evinskog zemqi{ta i za 
delove poqoprivrednog zemqi{ta koji imaju uslove da se prevedu u gra|evinsko. 

 Planom su data su pravila za kori{}ewe, ure|ewe i za{titu vodnog i {umskog zemqi{ta. 

 Gra|ewe bez odobrewa nadle`nog organa je strogo zabraweno i bi}e sankcionisano prema Zakonu. 

 Gra|evinska podru~ja data su Prostornim planom. Granice gra|evinskog zemqi{ta za prostore za koje 
je planirana izrada urbanisti~kog plana, do izrade plana, kao i za naseqa za koje je ura|en {ematski prikaz 
ure|ewa i zone za direktnu primenu plana (izdavawe informacije o lokaciji i lokacijska dozvola), granica 
gra|evinskog podru~ja se poklapa sa granicom gra|evinskog zemqi{ta. 

 Prostornim planom date su okvirne granice urbanisti~kih planova, odnosno granice gra|evinskih 
podru~ja seoskih naseqa.  

 Ta~ne granice gra|evinskih podru~ja kao i granica gra|evinskog zemqi{ta u okviru gra|evinskog 
podru~ja za naseqa za koja }e se raditi urbanisti~ka dokumantacija bi}e ta~no definisana izradom istih. 

 Za naseqa za koja je dat {ematski prikaz naseqa, nadle`ni organ je u obavezi da donese Odluku o 
granicama gra|evinskog podru~ja. 

 Za parcele koje se nalaze izme|u dominantnih prostornih celina, struktura, slu`ba nadle`na za 
izdavawe Lokacijske dozvole, ih izdaje na osnovu datih pravila za definisanu namenu, po pravilu u korist 
podnosioca zahteva. 

 Sve prete`ne namene ostalog gra|evinskog zemqi{ta su preovla|uju}e namene dok se pojedine parcele 
mogu nameniti kompatibilnim namenama. 

 
Objekat ispuwava uslove za legalizaciju, odnosno za dobijawe gra|evinske dozvole na osnovu Zakona o 

planirawu i izgradwi, Pravilnika o legalizaciji i Odluke o posebnim uslovima u postupku legalizacije objekata 
(Sl. list Grada Kru{evca, br.1/2010.), osim za podru~ja za koja }e se raditi PPPPN, do izrade i dono{ewa istih.   

 
 
 
 

ZAVR[NE ODREDBE PROSTORNOG PLANA 
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Lokalna uprava Grada Kru{evca }e pratiti primenu Prostornog plana i najmawe svake ~etvrte godine 

podnositi Skup{tini Grada Kru{evca izve{taj o sprovo|ewu Prostornog plana, posebno prve etape 

implementacije plana. Sastavni deo tog izve{taja je ocena sprovo|ewa Prostornog plana, sa eventualnim 

predlogom dopune i izmene plana. 

Na osnovu izve{taja iz prethodnog stava, Skup{tina Grada Kru{evca }e utvr|ivati potrebu da se 

pristupi dopuni i izmeni Prostornog plana. 
 

 Ovај План ступа на снагу осмог дана од дана objavљивања u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 
 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
 

 I Broj: 350-419/2011            PREDSEDNICA 
                                                                                                                                                                                                        

                               Vesna Veskovi}, s.r.   
 

 
 
Саставни део овог Плана је Амандман који гласи  
 

А М А Д М А Н 
на Предлог Просторног плана града Крушевца 

 
Амандман 1  

 
У Предлогу Просторног плана града Крушевца у 

Одељку 3.5.3 - "Топлификација и гасификација", на 
страни 160, у поднаслову "Топлификација у ставу 1. 
тачке а) и  б) мењају се и гласе:  

 
а) Изградња вреловода у свим улицама Града у 

којима је инвестиција техно-економски оправдана, 
 
б) Систематска замена оштећених вреловода у 

Граду, према ЕН нормама". 
 
- У истом поднаслову у ставу 2.  број "+ 4,5" се 

брише. 
 
- У истом поднаслову у ставу 3.  речи "Расаник I" 

замењују се речима "Пливачки базени", а број "4,5" 
замењује се бројем "40". 

 
- У истом поднаслову ,  став 5. мења се и гласи : 
 
"Локални топлотни извор топлотне енергије 

"Вртић Невен" инсталисане снаге 4, 5 + 4,5 mw. 
 
а) Изградња вреловода у свим улицама подручја у 

којима је инвестиција техно-економски оправдана." 
 
- У  ставу 6 истог поднаслова, после тачке б) 

додаје се тачка ц) која гласи : 
 
"ц) Изградња вреловода у улицама подручја у 

којима је инвестиција техно-економски оправдана. 
                       

      
                       
                        

159 
Na osnovu чlana 35. став 10 и ~lана 215. stav 6. 

Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik 

RS" br.72/09, 81/09 и 24/11) i ~l. 19.Statuta grada 
Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 8/08), 

Skup{tina града Kru{evcа na sednici 
odr`anoj dana 25.08.2011.godine, donела је  

 
П Л А Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА 

НОВОГ ГРОБЉА У КРУШЕВЦУ 
 
1. Опште одредбе плана 
 
1.1. Положај и граница подручја које се 

уређује Планом детаљне регулације 
 
Подручје обухваћено Планом, налази се у 

југозападном периферном делу града, у 
урбанистичкој зони 16 по ГП-у  Крушевац ("Сл. лист 
Општине Крушевац" 4/05). Намена простора у 
највећем делу ове урбанистичке зоне је за 
слободне, неизграђене површине - 
пољопривредно земљиште и заштитно зеленило.  

Простор источно од подручја обухваћеног 
Планом се већ користи као гробље и за тај простор 
је донет урбанистички план ДУП Ново гробље 
Крушевац (Међуопштински сл. лист Крушевац бр. 
2/82) по коме је гробље и реализовано.  

 Од намене простора у непосредном 
окружењу заступљено је индивидуално 
становање стамбеног насеља Равњак 3А, затим 
зона индустрије индивидуално становање 
стамбеног насеља Равњак 3Б са северне 
стране, које су од простора будућег гробља 
одвојено зоном заштитног зеленила. 

Граница подручја са северне стране је 
одређена трасом саобраћајнице планираном 
ПДР-ом стамбеног комплекса Равњак 3Б, што је 
и граница овог Плана и границом ПДР-а 
стамбеног комплекса Равњак 2А. Граница 
подручја са јужне и западне стране је одређена 
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трасом градске обилазнице планиране ГП-ом 
Крушевац и зоном заштитног зеленила. 

Укупна површина комплекса обухваћеног 
Планом износи  приближно 23.066 ха. 

Катастарске парцеле обухваћене Планом 
припадају Катастарској Општини Лазарица и 
Катастарској Општини Пакашница.  

План детаљне регулације проширења Новог 
гробља у Крушевцу, ради се за простор унутар 
следеће границе: са источне стране креће 
улицом Милисава Стојадиновића Османа, даље 
иде дуж изведеног паркинг простора у оквиру 
постојећег Новог гробља и границом изведених 
гробних поља (сече к.п.бр. 1783/1, к.п.бр. 2099/1 
обе КО Лазарица, к.п.бр. 61/1, к.п. бр. 60 обе КО 
Пакашница), са јужне стране сече к.п.бр. 285,  
к.п.бр. 284 и к.п.бр. 869 све КО Пакашница, 
затим к.п.бр. 1785/51, к.п.бр. 1785/34, к.п.бр. 
1785/35, к.п.бр. 1785/36, к.п.бр. 1785/48, к.п.бр. 
1785/37, к.п.бр. 1785/38,  к.п.бр. 1785/49, к.п.бр. 
1785/45 све КО Лазарица, са југозападне стране 
сече к.п.бр. 1785/44, к.п.бр. 1785/50, к.п.бр. 
1785/19 све КО Лазарица, са западне стране 
сече к.п.бр. 1785/15, к.п.бр. 1785/51, к.п.бр. 1808 
све КО Лазарица, са северозападне стране сече 
к.п.бр. 1808 КО Лазарица, иде делом 
северозападне границе к.п.бр. 1792/1 КО 
Лазарица, северозападном и североисточном 
границом к.п.бр. 1806 КО Лазарица, делом 
северозападне границе к.п.бр. 1792/1 КО 
Лазарица до пресека са новопланираном 
саобраћајницом, сече к.п.бр. 1785/24, к.п.бр. 
1785/47, к.п.бр. 1792/1, к.п.бр. 1695, к.п.бр. 
2092/2, к.п.бр. 1783/3 све КО Лазарица, даље 
иде источном границом к.п.бр. 1783/3 КО 
Лазарица и сече к.п.бр. 1783/1 КО Лазарица до 
улице  Милисава Стојадиновића Османа.  

 
Подручје које је обухваћено Планом детаљне 

регулације сачињавају следеће катастарске 
парцеле: 

 
К.О. Лазарица: 
 
1808 (део), 1785/51 (део), 1785/50 (део),  1792/1 

(део), 1785/15 (део),  1785/19 (део), 1785/22, 
1785/40, 185/41, 1785/42, 1785/43, 1785/44 (део), 
1785/45 (део), 1785/49 (део), 1785/23, 1785/65 
(део), 1785/6, 1785/39, 1785/1, 1785/38 (део), 
1785/37 (део), 1785/48 (део), 1785/26, 1785/24 
(део), 1785/27, 1785/28, 1785/25, 1785/30, 1785/29, 
1785/31, 1785/32, 1785/33, 1785/36 (део), 1785/35 
(део), 1785/34 (део), 1785/47 (део), 1791/1 (део), 
1791/2 (део), 1786/1 (део), 1787, 1783/1 (део), 
2092/2 (део),  2092/3, 2099/3 (део), 1785/51 (део),  

 
К.О. Пакашница: 
 

285(део), 284(део), 869(део), 
 
Планом су обухваћени и делови катастарских 

парцела који су били обухваћени предходним 
ДУП-ом Ново гробље Крушевац (Међуопштински 
сл. лист Крушевац бр. 2/82), који нису уређени у 
предходној фази, а неопходно их је уредити како 
би се постигла функционална целина: 

 
К.О. Лазарица: 
 
1785/2 (од црне линије до парцеле), 2092/2 

(део улице), 1783/1(део), 2092/3 (део улице), 
2092/4 (део),2099/1 (део улице), 1783/1 (део), 
1786/2. 

 
К.О. Пакашница:   
61/1 (део), 60 (део),  
 
 
1.2. Циљеви израде Плана детаљне 
       регулације 
 
Циљеви израде плана произилазе из скупа 

мера, обавеза, ограничења и задатака који су од 
значаја и утицаја на планирање, просторну 
организацију и регулацију подручја  обухваћеног 
Планом. 

У складу са обавезама и потребним мерама 
спровођења и поштовања важећих закона и у 
складу са очекиваним променама на подручу 
обухваћеном Планом, постављени су следећи 
циљеви и задаци:  

 решавање проблема недостатка простора 
за сахрањивање и обезбеђивања простора за 
сахрањивање, 

 усклађивање даљег урбаног развоја и 
уређења подручја плана са ГП-ом Крушевац 
(Сл. лист општине Крушевац  04/05), 

 усклађивање даљег урбаног развоја и уре-
ђења подручја плана са одредбама и елементима 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 
72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС  и 24/11), 

 стварање услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене, 

 стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта, 

 одређивање правила уређења и грађења 
за примену Плана,  

 дефинисање услова за изградњу 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 

 дефинисање услова за уређење и 
изградњу слободних,  зелених површина,  

 усклађивање организације, опремања и 
уређења простора и земљишта са потребама и 
критеријумима за заштиту животне средине,  
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1.3. Правни и плански основ за израду и доношење Плана 

 
 Табела 1 - Правни основ за израду ПДР-а 
 

Документ Гласило Број Датум Прилог 

Закон о планирању и изградњи "Сл. гласник РС" 

 
72/09, 81/09, 

64/10 – 
одлука УС, 

24/11 

03.09.2009. - - 

Правилник о садржини, начину  и 
поступку израде планских 

докумената 
"Сл. гласник РС" 

31/10, 69/10, 
16/11 

- - - - 

Закон о сахрањивању и гробљима 
"Сл. гласник СРС" 
"Сл. гласник РС" 

20/77, 24/85, 
53/93, 67/93, 

48/94, 
101/05  

- - - - 

Одлука о гробљима и сахрањивању 
"Сл. лист града 
Крушевац" 

01/09 18.02.2009  

Одлука о изменама и допунама 
одлуке о гробљима и сахрањивању 

- - бр. 512-2/09 05.03.2009  

Статут Града Крушевца (на основу 
кога је донета Одлука о изради) 

"Сл. лист града 
Крушевца" 

8/08 - - - - 

Одлука о изради Плана 
"Сл. лист града 

Крушевца 
350-28/10 29.01.2010 

Саставни део 
елабората 

Одлука о приступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 

на животну средину 

"Сл. лист града 
Крушевца 

350-239/IV 29.01.2010 
Саставни део 
елабората 

Мишљење комисије за Планове 
након стручне контроле концепта 

Плана 
  03.12.2010 

Саставни део 
елабората 

Закључак о утврђивању предлога 
плана и упућивању на јавни увид 

   
Саставни део 
елабората 

Извештај о раду планске комисије    
Саставни део 
елабората 

 
 

 Табела 2 - Плански основ за израду ПДР-а 
 

Документ Гласило Број 

Генерални план Крушевац 2021 "Сл. лист Општине Крушевац" 4/05 

 
 
 
1.4. Анализа катастарских планова и 
       подлога потребних за израду Плана 
 
У складу са чл. 40 Закона о планирању и 

изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09, 64/10 
– одлука УС и 24/11),) о врсти и начину 
прибављања катастарских подлога за потребе 
израде планске документације извршено је 
прибављање подлога. 

Предметно подручје је у матичној размери    
1:2500 што није у складу са Законом о 
планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 
81/09, 64/10 – одлука УС и 24/11), тако да се 

приступило изради ажурног катастарско  
топографског плана у размери 1:500. 

Геодетска подлога за израду предметног 
Плана је катастарско топографски план који је 
израдила овлашћено предузеће за обављање 
такве врсте делатности са приказаним стањем 
закључно са мартом 2009.год. Катастарско 
топографски план је оверен од стране  
Републичког геодетског завода – СКН 
Крушевац. 

Катастарско топографски план је достављен 
у аналогном и дигиталном облику на ЦД-у број 
8097139LC34348. 
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1.5. Подаци, услови и друга документација 
       значајна за израду Плана 
 
За израду Плана детаљне регулације 

проширења Новог гробља у Крушевцу (у току 
израде Концепта Плана детаљне регулације) 
прикупљени су услови надлежних органа и 
организација и подаци о постојећем стању, и то: 

 
 ЈП Водовод - Крушевац, бр. 1004/2 од 

04.02.2010.год. 
 Електродистрибуција Крушевац – 

Крушевац,  бр. 3024/1 од 25.09.2009.год. 
 МУП Крушевац – Одсек за заштиту и 

спасавање – Одсек у Крушевцу, 06/14 број     
217-87/09 од 10.04.2009. год. 

 Министарство здравља – Сектор за 
санитарни надзор – Одељење у Крушевцу,  бр. 
530-53-954/2009 – 04. од 10.04.2009. године. 

Друга документација која је коришћена и од 
значаја је за израду овог плана: 

1. Правна регулатива - важећи закони, 
правилници и други прописи који се односе на 
ову област  

- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. 
гл.СРС бр. 20/77, 24/85, и Сл. гл. РС бр. 53/93, 
67/93, 48/94, 101/05)  

- Одлука о гробљима и сахрањивању (Сл. 
Лист Града Крушевца бр.1/09) 

- Одлука о измени и допуни Одлуке о 
гробљима и сахрањивању, бр. 512-2/2009 од 
05.03.2009.год. 

- Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја ПДР-а проширења новог 
гробља у Крушевцу на животну средину. 

Плански документи вишег реда представљају 
плански основ за израду Плана. 

 Урбанистичка документација израђена у 
предходном периоду, пре свих  

- ДУП Ново гробље Крушевац 
(Међуопштински сл. лист Крушевац бр. 2/82) по 
коме је постојеће гробље и реализовано.  

● Техничка документација израђена у 
претходном периоду, која је од значаја за 
израду плана, а посебно: 

- Елаборат геотехничких услова локације за 
проширење Новог гробља у Крушевцу од јула 
2009год.  

 
1.6. Оцена постојећег стања  
 
1.6.1 Природне  карактеристике  подручја 
 
1.6.1.1 Геоморфолошке одлике  
 
Терен односно земљиште обухваћено Планом 

је израженог нагиба према северозападу од 4% до 
5%. Надморска висина креће се од коте 210.00  до 
коте 177.50м. Експозиција терена спада у 
категорију терена у нагибу.  

Доминатни ветрови се јављају из правца 
исток-југоисток, северозапад и југ. 

 
1.6.1.2 Геотехнички услови локације 
 
За потребе израде Плана детаљне 

регулације урађен је Елаборат геотехничких 
услова локације за проширење Новог гробља у 
Крушевцу од јула 2009 године.  

Анализа литолошке грађе терена указује да 
је терен изграђен од различитих врста 
елувијално делувијалних глина до дубине од 
максимум 6м. До истражених дубина терен је 
хомоген у погледу састава, стања и својстава.  

Нема подземних вода до дубине истраживања 
(оријентационе дубине до 6 метара), тако да је 
терен и са тог аспекта повољан. 

Локација је са сеизмолошког аспекта у зони   8. 
степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој 
скали.   

Нагиб терена је у групи од 0-15%, што 
представља једину ограничавајућу каракте-
ристику локације према усвојеним параметрима 
за оцену повољности локације. 

 
1.6.2 Постојећа намена површина 
 
Простор обухваћен Планом је неизграђен и 

користи се као пољопривредно земљиште. 
 
У североисточном делу обухваћеног 

простора изграђена су два стамбена 
објекта индивидуалног становања. 

 
 

Табела 3 - Постојећа намена и биланс површина  
 

Површина подручја Плана 23.066 ха 

  
неизграђено земљиште 22.404 ха  
породично становање 0. 100 ха  
Саобраћајнице, постојећи паркинг простор, површина 
у оквиру комплекса постојећег гробља 

0. 562 ха  
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 Урбанистички показатељи 
постојећег стања за породично 
становање

Укупна површина 905.00 м2

Површина под објектима: 206.00 м2 

Бруто развијена грађ.површина објеката                       512.00м2 

Степен искоришћености земљишта                                  23 
Степен изграђености                                0.6 

 
 
1.6.3 Постојеће површине јавне намене 
 
 Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник 

РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС и  24/11) 
дефинисане су површине јавне намене које чине 
јавне објекте и јавне површине. Постојеће јавне 
површине у оквиру подручја обухваћеног Планом 
су постојеће саобраћајнице. У границама подручја 
обухваћеног Планом нема јавних објеката. 

 
1.6.4  Постојеће стање саобраћаја и 
          комуналне инфраструктуре 
 
1.6.4.1. Саобраћај  
 
Простор обухваћен Планом детаљне регу-

лације проширења Новог гробља у Крушевцу 
оивичен је делом приступне саобраћајнице за 
Ново гробље која је са савременим коловозним 
застором, делом саобраћајнице која иде ка 
простору ПДР-а стамбеног комплекса Равњак 
3Б, као и заштитним зеленилом предвиђеним 
Плановима детаљне регулације стамбеног 
комплекса Равњак 3А, Равњак 3Б и Генералним 
планом. Са источне стране је постојећи комлекс 
Новог гробља. 

У оквиру подручја Плана тренутно је изграђен 
мали број паркинг места (око 35 п.м.), који није у 
усклађен са потребама. 

У приступној саобраћајници ка Новом гробљу 
присутно је и нелегално подужно паркирање на 
коловозу, што знатно отежава приступ свих врста 
возила до самог објекта на гробљу, а нарочито 
приступ возила јавног градског превоза. 

 
1.6.4.2. Комунална инфраструктура    
Хидротехничке инсталације  
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

проширења новог гробља у Крушевцу није 
опремљен хидротехничким инсталацијама. 

На источној страни кроз постојећи терен ново-
планираног комплекса  пролазе две ерутивне јаруге.  

 
Електроенергетика   
 
 У границама Плана детаљне регулације од 

електроенергетских објеката постоје стубови 
јавне расвете који су приказани на катастарско 
топографском плану. 

 
ТТ мрежа  
 

У границама Плана детаљне регулације 
постоји Радио базна станица мобилне 
телефоније (дато у графичким прилозима). 

 
1.6.4.3. Постојеће зелене површине 
 
 
Постојеће зеленило чине оранице, воћнаци и 

ливаде. 
 
1.7.Основна концепција плана 
 
 
ГП-ом 2021 Крушевац, подручје обухваћено 

Планом налази се у урбанистичкој зони 16 где је 
планирана намена простора: јавни комунални 
објекти - гробље, заштитно зеленило, примарна 
градска саобраћајница - градска обилазница. 
Простор који тангира подручје обухвата Плана у 
оквиру ове зоне је већ опредељен наменом и 
користи се као гробље, тако да планиран садржај 
представља одговор на постојање реалне 
потребе за проширењем постојећег гробља.  

Постојећа површина простора за 
сахрањивање Новог гробља је око 8.5ха. Према 
подацима о извршеним сахранама око 30% 
сахрана се обавља на Новом гробљу. Према 
демографској прогнози, стопи морталитета, и 
прорачуну потребног броја гробних места, за 
подручје ГП Крушевца потребно је планирати 
око 23ха новог простора за сахрањивање, од те 
површине око 18ха на Новом гробљу.  

Површина и граница гробља је произашла из 
планиране трасе градске обилазнице (са јужне и 
западне стране будућег гробља), као и појаса 
заштитног зеленила уз обилазницу који раздваја 
будући комплекс гробља од планиране 
саобраћајнице, као и потреба за формирањем 
заједничког функционалног урбаног склопа са 
постојећим гробљем.  

Планирана траса градске обилазнице је од 
простора намењеног гробљу одвојена појасом 
заштитног заленила ширине 45 метара. Овај 
појас заштитног зеленила тангира јужну и 
западну границу будућег гробља. 

Средишњим делом укупног простора Новог 
гробља се провлачи постојећа улица (чини  
границу Плана са источне стране) која ће се 
користити и за новопланирану површину. 
Потреба за паркинг простором и решавање 
проблема лакше саобраћајне комуникације до 
самог гробља условила је формирање паркинг 



26.08.2011.                              SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ 4                                       619 
 

простора у оквиру нове површине, што је 
проширење постојећег паркинг простора у 
оквиру постојећег комплекса гробља. Обзиром 
на површину будућег гробља планиран је и 
мањи паркинг простор у североисточном делу 
гробља. Уз саобраћајницу у северном делу 
подручја обухваћеног Планом, (граница плана 
са северне стране) остављена је перспективна 
могућност, у оквиру зоне заштитног зеленила, 
формирања новог броја паркинг места.  

Постојећи објекти гробног центра на Новом 
гробљу су довољни по свом капацитету и нема 
потребе за новим објектом истог садржаја на 
новој локацији.   

У северном делу Плана планирано је 
заштитно зеленило, у складу са наменом 
површина датој у ГП-у Крушевац 2021 (Сл. лист 
Општине Крушевац бр. 04/05). 

Постојећи објекти индивидуалног становања 
се задржавају.  

 
2. Правила уређења 
 
2.1. Подела на урбанистичке целине,  
       планирана намена и биланс површина 
 
Планирано грађевинско подручје у оквиру 

Плана обухвата комплекс гробља, појас 
заштитног зеленила у северном делу подручја и 
два објекта породичног становања уз зону 
заштитног зеленила, као и саобраћајнице 
обухваћене Планом.  

Подручје обухваћено Планом је подељено на 
следеће урбанистичке целине: 

 
Урбанистичка целина А 
 
Претежна намена у оквиру Плана  - јавни 

комунални објекат - гробље,  
Простор гробља садржи примарну функцију - 

простор за сахрањивање и секундарне 
функције: пешачке саобраћајнице, паркинг 
простор са приступном саобраћајницом  и 
зеленило. Од објеката је су планирани мањи 
помоћни објекти – остава и санитарни чвор. У 
делу постојећег комплекса гробља планирани су 
пратећи садржаји пословног простора. 

Урбанистичка целина Б 
 
Остале намене у оквиру Плана - постојеће 

индивидуално становање и заштитно зеленило 
у северном делу обухваћеног подручја.  

Објекти индивидуалног становања се 
задржавају у постојећим хоризонталним и 
вертикалним габаритима. Како се фактичка 
граница на поклапа са катастарском границом 
парцела оставља се могућност препарцелације 
предметних парцела уз пружен доказ о 
коришћењу и власништву над земљиштем.  

У северном делу између новопланиране 
саобраћајнице која представља границу 
Плана и границе комплекса гробља плани-
рано је заштитно зеленило, у складу са 
наменом површина датој у ГП-у Крушевац.  

 
 
 

Табела 4  - Планирана намена и биланс површина у оквиру подручја Плана 

 
Површина подручја Плана 230660.00м2 (23.0660 ха)  
Урбанистичка целина А – комплекс гробља 
 
– проширени део  207303.00м2 (20.7303 ха) 

постојећи паркинг простор са платоом 1401 м2 (0.1401ха) 
 
површина дела блока за пословни простор у 
оквиру постојећег гробља 1270м2 (0.1270 ха) 
 
Урбанистичка целина Б – заштитно 
зеленило и породично становање 17649м2 (1.7649 ха) 

саобраћајнице у оквиру плана 3037м2 (0.3037 ха) 
 
 

Табела 5  - Планирана намена и биланс површина у оквиру 
 урбанистичких целина 

 

Назив: 

 

Урбанистичка целина А - гробље 

 

Доминантна намена: простор за сахрањивање 

Пратеће намене: 
паркинг простор, колске и пешачке комуникације  
у оквиру гробља, помоћни објекти, зеленило, 



 620                                    SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  4                              26.08.2011.                 

Површина под простором за 
сахрањивање: 106470.00м2 

Површина под главним  пешачким 
комуникацијама 22379.75м2 

Површина уређених зелених површина 
у оквиру гробних поља (дрвореди, 
тргови), зелене површине око паркинг 
простора, декоративно и рубно 
зеленило ободног појаса 49312.50м2  
Површина под стазама у оквиру гробних 
поља 22494.00м2 

Површина паркинг простора у оквиру 
проширеног дела гробља 6366.75м2 

Површина опредељена за будуће помоћне 
објекте: 150.00м2 

Површина опредељена за антене 
мобилне телефоније 130.00м2 

Укупна површина комплекса гробља: 207303.00м2

 

Назив: Урбанистичка целина А  - пословни простор 
Намена: пословни простор 
Спратност: П  
Површина под објектима: 635.00м2

Бруто развијена површина под 
објектима: 

635.00м2

индекс заузетости 50 % 
индекс изграђености 0.50 
Укупна површина: 1270.00м2   

 

 

Назив: Урбанистичка целина Б  - породично становање 

Намена: породично становање  

Спратност: П+1  

Површина под објектима: 266.00 м2 

Бруто развијена површина под 
објектима: 

572.00м2 

индекс заузетости 26 % 

индекс изграђености 0. 60 

Укупна површина: 1028м2    
 

Назив: Урбанистичка целина Б - заштитно зеленило 

Намена: заштитно зеленило  

Укупна површина: 16621м2  (1.6621 ха)  
 
 
 
2.2 Услови уређења и изградње површина 
      и објеката јавне намене 
 
За површину јавне намене Планом се 

опредељује простор за: 

 Комплекс гробља - јавни комунални 
објекат, планом се опредељује као објекат јавне 
намене  

 Новопланирана саобраћајница – јавна 
површина,  
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 Заштитно зеленило у северном делу 
подручја обухваћеног планом -  јавна површина,  

 
 
2.2.1 Комплекс гробља – објекат  
         јавне намене  
 
Концепција организације планираног 

проширења гробља је проистекла из 
организације постојећег гробља и потребе за 
формирањем заједничког функционалног 
урбаног склопа са постојећим гробљем. 
Величина, облик и приступни правци простора 
постојећег Новог гробља су утицали на избор 
једноставне ортогоналне организације гробља у 
целини. Претежно геометријски ортогонални 
концепт уређења гробља обезбеђује 
рационално коришћење простора. На 
графичком прилогу планиране намене 
површина приказан је главни прилаз новом делу 
гробља из постојећег дела гробља. 

  
Простор за сахрањивање  
 
Формирана су гробна поља уједначених 

површина, док су ободно обзиром на 
формирану границу комплекса гробља, гробна 
поља формирана до грађевинске линије 
постављене у односу на заштитни појас 
зеленила. Укупан број гробних поља је 71 (на 
графичком прилогу планиране намене 
површина дат је предлог нумерација гробних 
поља). Гробна поља су планирана за 
традиционални вид укопа у раке и гробнице. 
Гробно поље је издељено пешачким стазама и 
зеленилом у парцеле и мање целине са 
основном поставком гробних места у правцу 
исток - запад.    

У оквиру гробног поља опредељен је простор 
за сахрањивање, зелене површине и пешачке 
комуникације. Уређење простора за сахра-
њивање детаљно ће бити разрађено Правилима 
грађења датим у овом Плану, уз обавезу 
развијања савремене културе сахрањивања, 
поштовање традиције као дела изворне културе 
и обичаја народа, начела слободе савести и 
вероисповести, као и права човека на своју 
последњу вољу.   

Очекивани број гробних места у оквиру 
гробних поља је око 500. Однос једноструких : 
двоструких: троструких гробних места је 
приближно за једностуко гробно место од 8% до  
10%, за двоструко гробно место од 75 до 80 %, 
за троструко гробно место до 12% до 15%.  

У оквиру планираног проширења планирано 
је гробно поље за друге вероисповести и гробно 
поље за гробнице, (дато на графичком прилогу 
намене површина).  

Грађевинска линија у односу на ограду 
комплекса и приступну саобраћајницу је 5м. 
Планом је предвиђено ограђивање комплекса 
гробља. 

 
Систем комуникација 

 
Главне пешачке алеје, постављене у правцу 

север - југ,  исток – запад одвајају гробна поља 
и омогућавају поставку линеарног зеленила. 
Централно су унакрсно постављене две 
пешачке алеје ширине 4м са линеарно 
постављеним ширим појасом зеленила са обе 
стране комуникације. Остале главне пешачке 
комуникације су ширине 3м, са линеарно 
постављеним ширим појасом зеленила са једне 
стране комуникације. Од капеле на постојећем 
гробљу дефинисана је стаза којом се долази до 
проширеног дела комплекса гробља, и даље су 
дефинисане стазе којима пут сахране води до 
сваког гробног поља. Унутар парцела 
формиране су стазе ширине 1м и 2м. 

Планом је предвиђено проширење постојећег 
паркинг простора у делу проширеног дела 
гробља са укупно 125 паркинг места, као и 
формирање новог паркинг простора у северном 
делу комплекса са укупно 67 паркинг места. Уз 
приступну саобраћајницу и паркинг простор 
планиран је мањи поплочан улазни трг. 

 
Објекти  
 
Постојећи објекти на постојећем гробљу – 

управа (канцеларије и радни простор, сала) 
капела, црква и комеморативни трг у потпуности 
задовољавају потребе. Економско технички 
објекат у постојећем делу гробља планиран 
предходним Планом још увек није изведен. У 
оквиру постојећег гробља постоји алеја 
заслужних грађана, колумбаријум - простор за 
одлагање урни, који се задржава у површини у 
којој је планиран. У оквиру  колумбаријума 
потхраниће се кремирани посмртни остаци у 
урнама.  

Овим планом је дата површина за изградњу 
пословних објеката која се налази у делу 
постојећег гробља. На проширеном делу 
гробља од објеката се планирају помоћни 
објекти – санитарни чвор и остава за алате. 
Правилима грађења (поглавље 3) датим у овом  
Плану дефинисана је изградња ових објеката. 

 
Опрема слободних површина  
 
За потребе гробља потребно је поставити 

одређени број клупа, нарочито уз стазу са 
зеленилом у оквиру сваког гробног поља. 
Неопходни садржаји су чесме, корпе за увело 
цвеће и друге отпатке.  

Простор за крупни отпад планиран је уз паркинг 
простор и ограђен је зимзеленом живицом.  

Простори улаза и паркинга се могу снабдети 
јавном расветом (постојећа саобраћајница и 
паркинг простор су снабдевени јавном 
расветом).  
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Етапност изградње  
 
Планирана површина гробља, која је 

одређена према формули за израчунавање 
потребне површине која укључује стопу 
морталитета, број становника и ротациони 
турнус, задовољава потребе за наредних 35 
година. 

Обзиром на предходно постоји могућност 
етапне изградње. На графичком прилогу намене 
површина су дате фазе изградње, укупно четири 
фаза. Подела је дата у односу на главне 
пешачке комуникације, с тим да је у првој фази 
предвиђена изградња паркинг простора и главне 
пешачке комуникације која води од објеката и 
комеморативног трга на постојећем гробљу. 

 
Капацитет гробља  
 
Укупан број гробних поља је 71. Предлог 

нумерације гробних поља је дат на графичком 
прилогу намене површина.У односу на 
процентуални однос за однос једноструких, 
двоструких, троструких гробних места, дат је 
укупан број очекиваних гробних места.  

Од овог броја се може одступити због  
евентуалних негативних резултата геомеха-
ничких испитивања носивости тла, или могућих 
околности које могу наступити на самом терену 
које се не могу предвидети у фази планирања. 

 
Очекивани број гробних места по фазама: 
  

фаза 1 9566 

фаза 2 5840 

фаза 3 6821 

фаза 4 8264 

укупно 30491 
 
 
 
2.2.2 Попис парцела за објекат јавне 
         намене и јавне површине 
 

Попис парцела које обухватају будући 
комплекс гробља - јавни комунални објекат 
гр.парцела бр. 1 – комплекс гробља - обухвата 
к.п.бр. 1808 (део), 1785/51 (део), 1785/50 (део), 
1792/1 (део), 1785/15 (део), 1785/19 (део), 
1785/22, 1785/40, 1785/41, 1785/42, 1785/43, 
1785/44 (део), 1785/45 (део), 1785/49 (део), 
1785/23, 1785/65 (део), 1785/66, 1785/39, 1785/1, 
1785/38 (део), 1785/37 (део), 1785/48 (део), 
1785/26, 1785/24 (део), 1785/27, 1785/28, 
1785/25, 1785/30, 1785/29, 1785/31, 1785/32, 
1785/33, 1785/36 (део), 1785/35 (део), 1785/34 
(део), 1785/47 (део), 1791/1(део), 1791/2 (део), 
1786/1 (део), 1787, 1783/1(део), 2092/2 (део), 
2092/3, 2099/3 (део), 1785/51 (део) све КО 
Лазарица, као и к.п.бр. 285 (део), 284 (део), 869 
(део) све КО Пакашница, затим обухвата 
парцеле обухваћене и предходном ДУП-ом 
к.п.бр. 1785/2, 2092/2 (део), 1783/1 (део), 2092/3 
(део), 2092/4 (део), 2099/1 (део), 1783/1 (део), 
1786/2 све КО Лазарица, као и к.п.бр. 61/1 (део), 
60 (део) КО Пакашница.    

 
Попис парцела које обухватају будуће јавне 

површине - улице 
 
гр.парцела бр. 2  – новопланирана улица 

наставак улице Тимочке буне - обухвата  к.п.бр. 
2092/2 (део), 1783/3 (део), 1783/1 (део) све КО 
Лазарица. 

Попис парцела које обухватају будућу јавну  
површину – зона заштитног зеленила 

 
гр.парцела бр. 3 – заштитно зеленило - обу-

хвата к.п.бр.1783/3 (део), 2092/2 (део), 1784/1 (део), 
1792/1 (део), 1791/1 (део), 1785/24 (део), 1785/26 
(део), 1785/65 (део), 1806 све КО Лазарица. 

 
Део обухваћеног подручја Плана чини 

постојећа приступна саобраћајница (улица 
Маричка), део постојећег паркинг простора, као 
и део слободне површине у оквиру постојећег 
комплекса гробља и обухвата к.п.бр 2092/2 
(део), 1783/1 (део) обе КО Лазарица. 

 

 
Табела 6 - Биланс површина јавне намене 

 

Површине јавне намене Површина 

Комплекс гробља - јавни комунални објекат 207303м2 (20.7303 ха) 

Новопланирана саобраћајница 1087м2 (0.1087 ха) 

Зона заштитног зеленила  16621м2  (1.6621 ха)  

Укупно: 225011м2  (22.5011 ха)  

Приступна саобраћајница,  постојећи паркинг простор са платоом и 
површина за пословни простор у оквиру постојећег компелкса. 3941м2  (0.3941 ха)

Укупно са постојећим површинама: 228952м2  (22.8952ха)  
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2.3 Услови изградње и уређења 
     саобраћајне инфраструктуре и  
     комуналних инсталација 
 
2.3.1 Регулација мреже саобраћајних 
         површина са нивелацијом терена 
 
Елементи решења из Генералног плана 
Простор обухваћен Планом детаљне 

регулације оивичен је делом приступне 
саобраћајнице за Ново гробље (улица Маричка), 
делом саобраћајнице која иде ка простору ПДР-
а стамбеног комплекса Равњак 3б (наставак 
улице Тимочке буне), као и заштитним 
зеленилом предвиђеним Плановима детаљне 
регулације Равњак 3А, Равњак 3Б и Генералним 
планом. Са источне стране је постојећи 
комплекс Новог гробља. 

Генералним планом је предвиђено да улица 
Маричка буде део мреже секундарних градских 
саобраћајница. 

Функционални ранг саобраћајница и 
њихови елементи регулације 

У функционалном смислу улица Маричка и 
улица Тимочке буне служе као приступне 
саобраћајнице. Елементи регулације саобра-
ћајница дати су на графичком прилогу бр 4. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни 
прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор 

на постоји. Улица Маричка и улица Тимочке 
буне служе за непосредни приступ Новом 
гробљу од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом поменутог простора саобраћајнице 

у регулационом смислу нису посебно дефи-
нисане, већ су задржане са постојећим 
техничким карактеристикама, с тим што се 
предвиђа кружни ток саобраћаја на делу око 
планираног паркинга. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Нова јавна саобраћајница планирана овим 
Планом (наставак улице Тимочке буне) је 
приказана на графичком прилогу – План 
саобраћајница са нивелацијом, са приказаним 
елементима регулације (регулациона ширина, 
ширина коловоза и тротоара). 

Радијуси укрштања са ободним 
саобраћајницама варирају од 6,0м до 20,0м, у 
зависности од ранга ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према 

јавном саобраћају, бициклистичком саобра-
ћају, кретању пешака 

 
 Кретање возила јавног превоза могуће је 

улицом Маричком, уз предвиђено почетно – 
завршно стајалиште на платоу поред капеле. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз 
интегрално кретање са моторним 
саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 

 
Посебне обавезе према кретању 
хендикепираних 
 
На радијусима укрштања саобраћајница 

предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
Паркирање 
 
На простору обухваћеном Планом концепт 

паркирања је такав да је услед недостатка 
паркинг места (тренутно само око 35 п.м.) 
предвиђено проширење постојећег паркинга и 
изградња новог паркинга у близини укрштаја 
улица Маричке и наставка улице Тимочке буне. 

Проширење постојећег паркинга се планира 
као 6 паркинг скупина укупног капацитета 134 
паркинг места за путничка возила. 

Новопланирани паркинг био би капацитете 67 
возила, што би укупно дало 201 паркинг места 
за путничка возила корисника. 

 
Нивелација терена 
 
Природни терен постојећег комплекса је 

благо заталасан са генералним падом југоисток 
- северозапад уз постојање две ерозивне јаруге 
на источној страни новопланираног комплекса. 
Просечне вредности подужних нагиба се крећу 
од 6,75% до 14.12%. 

Постојеће стање терена је оцедно и 
обезбеђује природно и гравитационо отицање 
атмосферских вода ка реципијентима. 

Из верских разлога комуникације су 
постављене у правцу исток – запад и север – југ 
тако да не поштују логичан начин вођења траса 
саобраћајница по терену. 

У првој фази нивелације терена у оквиру 
комплекса неопходно је извршити грубу 
санацију у смислу попуњавања постојећих 
еродираних вододерина, сечења шибља, 
дрвећа и осталог растиња, вађења пањева и 
стубића плантажа винограда, грубог равнања и 
планирања терена у смислу санације јаркова у 
шпалиру винограда.  

Нивелационо решење новопланираних 
комуникација максимално могуће прати 
постојећи терен уз нешто нижу нивелету од 
осталог терена како би атмосферске воде биле 
каналисане саобраћајницама у којима се налазе 
атмосферски колектори. 
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Нивелационо решење је дато на графичком 
прилогу у апсолутним котама, на 
карактеристичним местима преломних тачака. 

Подужни нагиби су процентуално изражени 
на одређеној дужини са падовима означеним 
стрелицама. 

 
2.3.2 Хидротехничке инсталације 
 
Водовод 
 
Снабдевање водом за санитарне и 

противпожарне потребе планираног проширење 
гробља вршиће се из постојеће уличне мреже. 
Прикључак водоводне мреже  остварити у ул. 
Маричкој према условима ЈКП Водовод 
Крушевац. Димензија прикључка износи Ø100мм 
као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр. 30/91 год.). 

Водоводна мрежа ће се преко пешачких 
стаза гранати до гробних парцела где је 
предвиђена по једна чесма. Чесме урадити од 
поцинкованих цеви димензија 1/2" са холендер 
славинама. 

Траса водоводне мреже, распоред чесама 
као и надземних хидраната дат је у графичком 
прилогу.  

 
Фекална канализација 
 
Да би се новопланирални помоћни објекти 

(санитарни чвор, остава,...) прикључили на 
фекалну канализацију мора да се изгради 
улични колектор у  ул. Лазарачкој и Тимочке 
буне.  Минимални пречник фекалне 
канализације од помоћних објекта је Ø150мм. 

 
Атмосферска канализација 
 
Природни терен простора обухваћен Планом 

је благо заталасан са генералним падом 
југоисток-северозапад, Локација је хидролошки 
изолатор подземне воде,  тј. истражним 
радовима није констатована подземна вода до 
дубине од 6м.  

Поред заштите терена, потребно је одвести и 
воде са чесама лоцираних на гробљу. У том 
циљу предвиђа се изградња атмосферске 
канализације. Трасе сви атмосферских канала 
димензије мин је Ø150мм пролазе осовином 
пешачких  стаза. На свим раскрсницама 
поставити ревизоне шахтове. Свака раскрсница 
имаће по две линијске решетке које ће се улити 
у ревизионе шахтове (на осовини раскрсница).  

Постојеће јаруге треба санирати тј. зацевити 
и насипати земљом. Новопланирана 
атмосферска канализација новопланираног 
комплекса Новог гробља прикључиће  се на 

планирани атмосферски колектор у ул. 
Лазарачкој који ће се улити у Гарски поток. 

 
Дренажа 
 
Предвиђа се изградња дренажног система, 

обзиром на дубину непропусног глиновитог 
слоја (дубина од 6 метра која је утврђена 
геомеханичким елаборатом), и узевши у обзир 
искуство приликом реализације изграђеног дела 
Новог гробља (потенцијално клизиште) и 
карактер намене простора. 

На целој површини коплекса  гробља урадити 
дренажни филтерски систем од дренажних цеви 
Ø100мм и филтерског слоја од гранулисаног 
шљунка. Дубина дренаже условљена је дубином 
гробног места. Дренажу укључити на шахтове 
атмосферске канализације.  

 
2.3.3 Електроенергетика 
 
Да би се планирани објекти унутар Плана 

детаљне регулације прикључили на 
електроенергетску мрежу потребно да из постојеће 
ТС 10/0,4 кВ, која је у оквиру постојећег гробља, 
кабловским водовима 1кВ извести прикључак 
објеката по траси датој у графичком прилогу. 

Трасе каблова 1кВ које су дате у графичком 
прилогу овог елабората унутар граница парцеле 
могу се променити т.ј. ускладити према 
захтевима техничко технолошког пројекта, а у 
складу са важећим прописима и препорукама. 

Планирана радио базна станица мобилне 
телефоније (приказана на графичком прилогу 
планиране намене површина) биће прикључена 
према условима за прикључење Електро-
дистрибуције.  

На графичком прилогу планиране намене 
површина дата је планирана траса кабловског 
вода 110кВ од ТС ,,Крушевац 1,, до ТС 
,,Крушевац 3,,. 

 
2.3.4 ТТ мрежа 
 
Новопланирани објекти биће прикључени на 

ТК мрежу из постојећег објекта по траси датој на 
графичком прилогу, а све према Техничким 
условима Телекома 

Траса ТК кабла које је дата у графичком 
прилогу овог елабората унутар граница парцеле 
могу се променити т.ј. ускладити према 
захтевима техничко – технолошког пројекта, а у 
складу са важећим прописима и препорукама. 

У границама Плана детаљне регулације 
предвиђена је површина у којој је могуће 
постављање нове радио базне станице мобилне 
телефоније (приказана на графичком прилогу 
планиране намене површина). 

 
2.4. Услови уређења и регулације зелених 
       површина 
 
Зеленило са заштитном функцијом 
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Простор намењен за проширење гробља 
окружен је са северне, западне и јужне стране 
заштитним зеленилом које је планирано ГП 
Крушевца, односно ПДР стамбеног комплекса 
Равњак 3А. Ширина овог појаса је око 45м. Појас 
уз саобраћајницу је ван граница комплекса и 
биће обрађен одговарајућим плановима. Појас 
на северној страни гробља према насељу 
Равњак чини саставни део укупног зеленила 
гробља. Због положаја на правцу доминантног 
северног ветра, има велику улогу као 
ветрозаштитни појас. Приликом пројектовања 
зеленила у овом појасу планирати високо и 
ниско растиње у односу и густини која је 
најподеснија за ублажавање удара ветра и 
спречавање стварања вртлога. Користити 
претежно аутохтоне врсте са израженом 
заштитном функцијом и отпорношћу на 
микроклиматске и педолошке услове. Садњу 
вршити у већим групама са неопходним 
учешћем жбунастих врста и без изразито 
декоративних елемената (цветне врсте, 
партерно зеленило, осетљиве декоративне 
врсте и сл.). Јако значајна је и улога зеленила у 
стварању амбијеталне слике предела, као и 
визуелне изолације комплекса у односу на 
околна насеља. 

Заштитно зеленило може се реализовати 
независно од реализације простора за 
сахрањивање, а обзиром на његов значај, као и 
чињеницу да је потребан дужи временски 
период за његово формирање, пожељно је да 
његова изградња буде у првој фази. 

 
Зеленило у оквиру простора за сахрањивање 
 
У оквиру простора намењеног сахрањивању, 

зеленило има заштитну и декоративну улогу. 
Дуж главне саобраћајнице планира се 
формирање зелених трака ширине 2,70м до 
3,50м, обострано. Основу зеленила треба да 
чини високо лишћарско дрвеће са улогом 
стварања засене и ублажавања микро-
климатских услова. Могућа је и садња ниског 
дрвећа (лишћарског и четинарског), као и 
партерног зеленила и цвећа. У овом појасу 
може се организовати простор за предах са 
клупама и одговарајућим мобилијаром. 

У оквиру гробних парцела, зеленило се 
планира са северне и западне стране, дуж 
стаза. Планира се високо лишћарско и 
четинарско дрвеће, разне форме ниских 
четинара и лишћара као и партерно зеленило. 

Врсте за садњу треба да буду превасходно 
добро прилагођене природним условима 
средине, као и намени простора. Није 
дозвољена садња врста које имају изразито јак 
коренов систем и способност оштећивања 
гробова. 

На проширењима у оквиру гробних парцела, 
могуће је организовати мање платое са 
одговарајућим мобилијаром.  

На паркингу је обавезна садња високих 
лишћара у виду дрвореда, ради засене 
простора. 

Садња зеленила и формирање зелених 
појаса треба да прати изградњу парцела за 
сахрањивање. 

 
2.5. Стратешка процена утицаја планског 
       документа на животну средину 
 
У складу са чл. 9 ст.1.2.3 Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС 
135/04 и 88/10), а на основу Одлуке надлежног 
органа о потреби израде стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације проширења 
Новог гробља у Крушевцу на животну средину 
средину бр. 350-239/IV од 29.01.2010.г. 
приступило се изради стратешке процене 
утицаја ПДР-а на животну средину.  

Сагласност на извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације проширења 
Новог гробља у Крушевцу на животну средину, 
бр. 501-147/2011-04 од 10.06.201.г. је саставни 
део Плана. 

При изради овог плана у интересу заштите 
животне средине у потпуности су одпоштоване 
мере заштите у погледу урбанистичких 
параметара, комуналне опремљености земљи-
шта и планираних слободних и зелених 
површина. 

 
2.6. Услови заштите обухваћеног подручја 
 
2.6.1 Услови заштите културно  
         градитељског наслеђа и њихове 
         заштићене околине 
 
На подручју плана не постоје евидентирани 

локалитети и објекти који подлежу заштити.  
 
2.6.2 Заштита природе 
 
Планом није обухваћено ниједно природно 

добро. 
 
2.6.3 Заштита од елементарних непогода 
 
При изради техничке документације водити 

рачуна о степену сеизмичности подручја (8. 
степен МЦС) и исту урадити у складу са 
предвиђеним мерама заштите из важећих 
Правилника из ове области. 

 
2.6.4 Заштита од ратних разарања 
 
На основу члана 43, 57 и 58 Закона о 

одбрани ("Сл. лист СРЈ" број 43/94), члана 22. 
Уредбе о организовању и оспособљавању 
јединица цивилне заштите и о мерама заштите 
и спасавање цивилног становништва и 
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материјалних добара ("Сл. лист СРЈ" број 
54/94), члана 74, 75, 76, и 79 Закона о одбрани 
РС ("Сл гласник РС" број 45/91) и члана 6, 7, 8, 9 
и 10 Уредбе о организовању и функционисању 
цивилне заштите ("Сл. гласник РС број 21/92), 
Општински штаб цивилне заштите Крушевац на 
својој седници одржаној дана 26.12.2005. године 
донео је Одлуку о утврђивању степена 
угрожености насељених места у општини 
Крушевац са рејонима угрожености и одређеном 
врстом и обимом заштите у тим рејонима. 

Примена горе наведене Одлуке је обавезна 
приликом израде Урбанистичких планова. 

 
2.6.5 Заштита од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите 

од пожара: 
саобраћајна мрежа омогућава приступ 

ватрогасним возилима, 
мрежа противпожарних хидраната, у склопу 

плана водовода и канализације, обезбеђује 
довољне количине воде за гашење пожара, 
електрична мрежа и инсталације морају бити у 
складу са прописима из ове области 

слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду преко 
које се обезбеђује трајна проходност. 

 
Према предходним условима нема посебних 

грађевинско-техничких, технолошких и других 
услова, већ је потребно придржавати се Закона 
о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС", 
бр.37/88) и Правилника о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91),  

Саставни део документације Плана су 
предходни услови за зашиту од пожара издати 

од стране Министарства унитрашњих послова 
Републике Србије, Сектор за заштиту и 
спасавање, Одсек у Крушевцу бр.217-87/09 од 
10.04.2009 год.  

Да би се одпоштовале мере заштите од 
пожара објекти се морају реализовати сагласно 
Закону о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС" 
бр.37/88), Правилнику о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона ("Сл. 
лист СФРЈ" 53/88, 54/88 и 28/95), Павилнику о 
техничким нормативима за хидранску мрежу за 
гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ" бр. 30/91), и 
осталим важећим прописима из ове области.  

 
2.7. Економска анализа и процена улагања  
       из јавног сектора 
 
Програм уређивања грађевинског земљишта 

доноси Скупштина Града.  
Планом је дата апроксимативна инвести-

циона вредност трошкова уређивања земљишта 
- припремања и опремања грађевинског земљи-
шта и апроксимативна процена средстава 
остварених од надокнаде за уређивање грађе-
винског земљишта.     

               
4. Економска анализа и процена улагања 
    из јавног сектора 
 
 Програм уређивања грађевинског земљишта 

доноси Скупштина Града.  
Планом је дата апроксимативна инвести-

циона вредност трошкова уређивања земљишта 
- припремања и опремања грађевинског 
земљишта и апроксимативна процена 
средстава остварених од надокнаде за 
уређивање грађевинског земљишта.                   

 

 
 

Трошкови уређивања грађевинског земљишта - процена 
  

 Припремање грађевинског земљишта 
  
испитивање тла на простору гробља за П приближно 23ха        2000,00
трошкови обезбеђивања грађевинског земљишта 
за саобраћајницу обухваћену Планом (нове 
саобраћајнице),   1040,00 м2 х 20,00 =       20.800,00
трошкови обезбеђивања грађевинског земљишта 
за објекте јавне намене – проширени комплекс 
гробља (207303,00 м2 - 7741,00 м2 ) х 10,00 =  1.995.620,00
трошкови обезбеђивања грађевинског земљишта 
за појас  заштитног зеленила обухваћеног Планом   16621,00м2 х 10,00 =     166.210,00
  2.184.630,00 еура

Укупно  

   
Израда урбанистичке документације 

 
геодетскеа подлога  са за П приближно 30ха 7.5000,00 
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инфраструктуром                                          
урбанистички план                                        за П приближно 23ха 15.965,00 
елаборат стратешке процене утицаја за П приближно 23ха уградити у коначан 

елаборат 
Укупно  23.465,00 еура        

 
 
         Опремање грађевинског земљишта 
 
        Изградња саобраћајница, паркинг простора, пешачких комуникација, стаза,  
                                                         пом.објеката 
 

саобраћајница – наставак  ул. Тимочке буне         1040,00 м2 х 35,00 =    36.400,00 

паркинг простор                                                        6366,75 м2 х 30,00 =  191.000,00 
главне пешачке саобраћајнице у оквиру гробља 22379,75 м2 х 30, 00 =  671.392,00 

стазе у оквиру гробних поља 22494,00 м2х 12,00= 269.928,00 

помоћни објекти у оквиру плана 100,00 м2  х 200,00=   20.000,00 

Укупно  1.188.720,00  еура      
 
 

Изградња ком. инфраструктуре 
 

водоводна мрежа - санитарна            3950,00 м х 10,00=  39.500,00 
водоводна мрежа - противпожарна 630,00 м х 20,00 12.600,00 
фекална канализација.                                 920,00 м  х 60,00=  55.200,00 
атмосферска канализација         
санација јаруге 650,00 м х 550,00= 357.500,00 
атмосферска канализација     3500,00 х 60,00= 210.000,00 
дренажа 6620,00 х 60,00= 39.720,00 
Укупно  714.520,00  еура       

    

Изградња електроенергетике 
 

 
НН мрежа       30.000,00 
Укупно  30.000,00  еура      

 
 

Изградња телефонске мреже 
 

ТТ мрежа          20.000,00 
Укупно  20.000,00  еура        

 
 

Уређење зелених површина 
 

Заштитно зеленило                                    16.621, 00 х 1,50=  24.930,00 
Зеленило у оквиру комплекса гробља       49.295, 75 х 3,00=  147.88,00 
Укупно  172.817,00  еура       

Укупно - трошкови улагања из јавног сектора – без елабората стратешке процене, 
без телефона и са 50% учешћа у изградњи елетроинсталација 

Укупна вредност                                                                                 4.299.152,00 еура
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   3. Правила грађења 
 
    3.1. Правила грађења која се односе на изградњу проширеног дела  
           комплекса гробља  
 
 Овим правилима грађења ближе се уређују 

основни нормативи о просторним и техничким 
условима код планирања и изградње 
проширења постојећег гробља.  

Гробље је простор на коме се врши полагање 
посмртних остатака умрлих, а састоји се од 
унутрашњег простора (површине за укоп, 
опроштајног, пратећег и погонског дела) и 
спољашњег простора (саобраћајнице, паркинг 
простор и остале услуге).  

Гробље на подручју Плана чине површине за 
укоп, унутрашње пешачке комуникације и 
зеленило, као и паркинг простор.  

Површине и грађевине за испраћај покојника, 
простори за погон, као и пратеће функције за 
посетиоце гробља, пратеће функције за 
запослене, сервис и одржавање су у оквиру 
постојећег комплекса гробља., као и спољашње 
саобраћајнице, део паркинг простора и услуге. У 
односу на површину које заузима планирано 
проширење Новог гробља спада у велика гробља, 
обзиром да је његова површина већа од 20ха.  

Проширење постојећег Новог гробља утврђено 
је планом вишег реда ГП-ом Крушевац и то за 
најмање 30 година за проширење постојећег 
гробља, са могућношћу уређења у етама. 
Планирана површина гробља, која је одређена 
према формули за израчунавање потребне 
површине која укључује стопу морталитета, број 
становника и ротациони турнус, задовољава 
потребе за наредних 35 година (узима се у обзир 
подручје и становништво које гравитира ка 
гробљу, смртност, као и време мировања које се 
креће од 15–30 година).  

Потребна површина гробних места утврђују 
се на темељу броја сахрана (око 420 сахрана 
годишње према подацима за Ново гробље), 
типа и броја гробних места и потребне 
површине за гробно место, као и површине за 
остале садржаје на начин да је потребно 
предвидети 2 м2  по становнику.  

Код утврђивања површине за потребе 
гробља треба рачунати са бруто и нето 
површином гроба, где је нето површина гроба 
парцела гробног места (гроба), а бруто 
површина гроба представља нето површину 
гробног места увећану за размак између 
гробних места. Нето површина гроба намењена 
укопу представља бруто површину укупних 
гробних места.  

Бруто површина гробља представља све 
површине унутрашњег и спољашњег простора, 
која по поједином гробном месту износи од 6–14 
м2. Бруто површина дела Новог гробља који се 
разрађује овим Планом износи 6.80м2, што 

говори и врло рационално искоришћеном 
простору који је у потпуности опремљен 
зеленим и слободним површинама. 

Према врсти полагања посмрних остатака 
умрлих ово је гробље са класичним укопом. 
Простор за полагање урни или ,,просипање 
пепела,, одредељен је у делу постојећег гробља 
и као такав се задржава. 

Према начину оснивања, односно начину 
смрти, планирано гробље је опште (јавно) 
гробље. У оквиру општег гробља, као засебан 
део планиран је део за укоп покојника других 
вероисповести и део са гробницама (дато на 
графичком прилогу - Планирана намена 
површина). 

Гробље је смештено на за то погодном и 
довољно великом простору које је амбијентално 
и по конфигурацији терена прикладно за укоп, 
на периферији насеља. Простор за гробље  је 
приступачан јавним путем са  двосмерним 
саобраћајем и одвојеним тротоаром. 

Простор за гробље задовољава критеријуме 
природне погодности терена за укоп: састав тла 
(оцедитост, прозрачност, стабилност), ниво 
подземних вода који мора бити минимално      
50 цм испод најниже коте гроба и погодност 
конфигурације (без превеликих нагиба терена и 
задржавања површинске воде), као и положај 
према природним условима: изван токова 
подземних и надземних вода, изван 
водозаштитних и поплавних подручја, као и 
изван зона заштићених делова природе и 
подручја шума.  

 
Простор за сахрањивање 
 
Простор за сахрањивање се састоји од:  
– гробног места (гроба) – однос једноструких : 

двоструких : троструких гробних места је 
приближно за једностуко гробно место од 8% до  
10%, за двоструко гробно место од 75 до 80 %, 
за троструко гробно место до 12% до 15%.   

– гробних редова које чине низ гробних места 
(гробова) – дужина гробног реда износи 22.00м 
– у оквиру гробног поља су 2 гробна реда по 
22.00м. На ивичним гробним пољима, уз границу 
комплекса дужина гробних редова је 
промењљива, али не већа од 22.00м.  

– гробних поља - више гробних редова са око 
500 гробова са приступним стазама. На ивичним 
гробним пољима, уз границу комплекса број 
гробних места је промењљив. 

– стаза које повезују групе гробова у гробном 
пољу или ред гробова - унутар гробних поља 
формиране су стазе ширине 1м и 2м.  

– главних стаза које повезују гробна поља с 
одмориштима и проширењима - централно су 
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унакрсно постављене две пешачке комуникације 
ширине 4м, остале главне пешачке 
комуникације су ширине 3м.  

Стазе морају бити од тврдог материјала, без 
препрека у кретању не уздужног нагиба који је 
дат у графичком прилогу  – План саобраћајница 
са регулацијом и нивелацијом и не већег 
попречног нагиба од 1%.  

Све стазе морају бити изведене без 
просторних баријера за кретање особа са 
инвалидитетом.  

 
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи 

110 x 240 цм.  
Димензија двоструког гробног места износи 

200 x 240 цм.  
Димензија троструког гробног места износи 

270 x 240 цм.  
Дно гроба мора бити најмање 50 цм изнад 

највише тачке подземне воде.  
Дубина гробног места у земљаним гробовима 

за један ниво сахрањивања не може бити мања 
од 150 цм.  

За сахрањивање у два нивоа дубина гробног 
места се повећава за 60цм. 

Код земљаних гробова треба осигурати 
најмање 0,80 метара земље изнад сандука са 
покојником. 

Нето димензија гроба представља величину 
саме укопне јаме и износи 80 x 200 цм.  

 
Димензије гробница 
 
Величина породичне гробнице утврђује се 

техничком документацијом, која мора бити у 
складу са урбанистичким планом гробља. 

 
Димензије гробних места за друге  
вероисповести 
 
 Величина гробног места за друге вероиспо-

вести утврђује се техничком документацијом, 
која мора бити у складу са урбанистичким 
планом гробља. 

 
Уређење гробних места 
Гробно место се уоквирује оквиром у 

димензијама датим у овим правилима. 
Гробна места се могу оставити у нивоу 

терена и прекрити травом (један од пејзажног 
начина уређивања гробља). Препорука је да се 
одређено гробно поље у целој површини или 
половини површине (било да се налази у 
централном делу или ободно) определи за тип 
уређења са травњаком, што ће се утврдити 
техничком документацијом. 

На гробним местима је забрањена изградња 
капела или сличних објеката. 

Споменици и надгробне плоче су обележја на 
гробним местима.  

 
Планирани објекти у оквиру комплекса 
гробља 
 

На проширеном делу гробља планиране су 
две локације на којима је могуће поставити 
помоћне објекте. Помоћне просторије су 
намењене за простор за остављање алата и 
осталог потребног за одржавање и уређење 
гробља, за евентуално спремање венаца и 
цвећа и  санитарни чвор. На графичком прилогу 
- План намене површина, и графичком прилогу -  
План саобраћајница са  регулацијом и 
нивелацијом дат је положај планираних 
објеката.  

Основни захтеви у погледу обликовања 
планираних објеката, тип крова, кровна 
конструкција, материјал за обраду фасаде 
објеката, обраде отвора препуштају се избору 
инвеститора и пројектанта објекта, уз следеће 
препоруке: 

 
 Пројектовање објеката треба бити у духу 

који не ремети основну намену простора, тако 
да укупна архитектура објеката не нарушава 
амијенталне карактеристике места. 

 Кровови се обавезно изводе као коси, 
вишеводни, уз поштовање нагиба према 
примењеном кровном покривачу (цреп, тегола). 
Максимални нагиб кровова је 35 степени. За 
обраду фасаде објеката могу се користити 
природни материјали (опека, камен) који се 
уклапају у изглед објеката који је примерено 
постићи на овом простору. За обраду спољних 
отвора могуће је користити како природне 
(дрво), тако и савремене материјале 
(алуминијумска или пластифицирана 
браварија). 

 
Опрема слободних површина 
  
За потребе гробља потребно је поставити 

одређени број клупа, нарочито уз стазе са 
зеленилом у оквиру сваког гробног поља. 
Одморишта са клупама за седење треба 
поставити унутар гробног поља тако да 
појединачни гроб не буде удаљен више од 100 
м. Неопходни садржаји су чесме, корпе за увело 
цвеће и друге отпатке. Распоред чесама је дат у 
графичком прилог - План намене површина, с 
тим да чесма покрива радијус од највише 100 м. 
Унутар гробног поља треба поставити кошару за 
отпад, тако да покривају гробна места у радијусу 
до 50 м, затим контејнер у радијусу до 100 м, 
који мора бити ограђен и скривен од осталих 
површина и лако доступан. 
    Опрема слободних површина детаљно ће се 
разрађивати главним пројектима партерног 
уређења гробних поља. 

На гробљу је планиран  простор – 
одлагалиште које је ограђено и то посебно за 
органски отпад (цвеће, зеленило и сл.), а 
посебно за остали крути отпад (пластика, 
керамика и сл.). Простор за крупни отпад 
планиран је уз паркинг простор и ограђен је 
зимзеленом оградом.  

На улазу у гробље планирана је табла с 
планом гробља.  
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Улаз у гробље и постојећи паркинг простор 
имају јавну расвету. На планираним паркинг 
просторима планирана је јавна расвета. 

 
Заштитно зеленило 
 
Планирана траса градске обилазнице је од 

простора намењеног гробљу одвојена појасом 
заштитног зеленила ширине 45 метара. Овај 
појас заштитног зеленила тангира јужну и 
западну границу будућег гробља.  

Са северне стране планиран је појас 
заштитног зеленила различите ширине од 35 до 
70 метара. Од постојећих грађевинских парцела 
које су изграђене стамбеним објектима ограда 
комплекса гробља је удаљена од 25 до 29 
метара. На овим парцелама није планирана 
нова изградња објеката. 

Грађевинска линија у односу на границу 
комплекса по целој дужини контактног простора 
и приступну саобраћајницу са источне стране је 
5м. Овај простор се користи као појас зеленила. 

Заштитно зеленило је детаљно обрађено у 
поглављу 2. Правила уређења, 2.4. Услови 
уређења и регулације зелених површина.  

 
Зеленило у оквиру простора  
за сахрањивање 
  
Површина уређених зелених површина у 

оквиру гробних поља (дрвореди, зелени тргови), 
зелене површине око паркинг простора, 
декоративно и рубно зеленило ободног појаса 
износе 23% од укупне површине комплекса.  

Зеленило у оквиру простора за сахрањивање 
је детаљно обрађено у поглављу 2. Правила 
уређења, 2.4. Услови уређења и регулације 
зелених површина. На графичком прилогу 3А 
идејног урбанистичког решења уређења гробних 
поља дато је идејно решење распореда 
зеленила у оквиру типског гробног поља. 

 
Ограђивање гробља 
  
Укупан простор гробља оградити оградом (по 

потреби и гробље треба бити и чувано). Колски 
и пешачки прилази имају капије. 

Ограда може бити жичана са зеленилом, или 
са зиданим подножјем и стубовима, обликована 
према традиционалним елементима локалне 
архитектуре.  

Паркирање 
 
Паркиралиште за потребе гробља димензио-

нисано је у складу са прописима што је дато на 
карти 4. План саобраћајница са регулацијом и 
нивелацијом. 

Паркирање ја датаљно обрађено у поглављу 
2. Правила уређења, 2.3.1 Регулација мреже 
саобраћајних површина са нивелацијом терена.  

Све јавне површине морају бити изведене 
без просторних баријера за кретање особа са 
инвалидитетом.  

 
3.2. Правила грађења која се односе на изгра-

дњу пословних објеката у оквиру Новог гробља 

  
Дозвољена намена објеката  
Планом је предвиђена изградња пословних 

објеката у оквиру постојећег комплекса Новог 
гробља (дато у графичком прилогу - План 
намене површина). Пратеће услуге продаје су 
смештене изван простора, а у близини улаза у 
гробље.    

Дозвољена делатност пословних објеката 
подразумева трговинско услужну делатност – 
пратеће услуге продаје венаца, цвећа, свећа и 
погребне опреме.  

Делатност мора бити таква да не утиче 
негативно и не угрожава животну средину – 
стварају буку или загађују ваздух, воду или 
земљиште.  

  
Индекс заузетости и индекс изграђености 
Индекс заузетости и индекс изграђености 

за планиране објекте су дати на нивоу 
површине подцелине.  

 
индекс заузетости (индекс  
искоришћености) ............................ 50% (0,5) 
индекс изграђености ............................... 0,5 
 
Положај објекта  
 
Хоризонтална регулација одн. положај 

објекта одређен је грађевинском линијом која је 
дефинисана у односу на регулациону линију. 
(графички прилог 4 – План саобраћајница са 
регулацијом и нивелацијом.) 

Грађевинска линија утврђена планом је 
обавезна и нису дозвољена одступања. Планом 
је дата површина за изградњу објеката. Габарит 
објекта је слободан у оквиру површине за 
изградњу. Објекат се поставља фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора 
оивиченог грађевинском линијом. 

Минимално растојање између грађевинске и 
регулационе линије у односу на улицу Маричку 
је 5.00м, остала удаљења су дата у графичком 
прилогу 4. 

Планирана је изградња непрекинутог или 
прекинутог низа објеката, који се својом 
предњом фасадом могу смицати. Објекте је 
могуће поставити тако да се према приступној 
саобраћајници (у јужном делу подцелине) 
формира мањи приступни трг.  

 
Међусобна удаљеност објеката  
У случају изградње прекинутог низа 

међусобна удаљеност објеката је минимум 
1.50м.  

На бочним фасадама објеката постављених у 
прекинутом низу могуће је постављење отвора 
минималног парапета 1.60м. 

 
Вертикална регулација 
Планирани пословни објекат може бити 

спратности П. Објекти не могу имати подрумску 
или сутеренску етажу. 
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Висина објеката дефинисана је прописаном 
спратношћу и утврђује се у односу на нулту коту 
објекта. Висина објекта спратности П од нулте 
коте до доње ивице кровног венца је 3.50м.  

Корисна висина пословног простора је 
утврђена према минимално дозвољеној 
Правилником који регулише ову област и не 
може бити мања од 3.00м.  

 
Кота пода приземља  
Одређује се у односу на коту нивелете јавног 

или приступног пута, односно према нултој коти 
објекта.  

Кота приземља нових објеката са 
нестамбеном наменом (пословање и 
делатности), може бити максимално 0.20м виша 
од коте тротоара.  

 
Отворене спољне степенице се могу 

постављати на објекат, са предње стране ако је 
грађевинска линија увучена 3.00м у односу на 
регулациону линију.  
 

Неопходан ниво обезбеђености паркинг 
простора  

Паркирање возила корисници пословних 
објеката,  обезбеђују на грађевинској парцели 
изван површине јавног пута, и то једно паркинг 
место на 70м2 корисне површине пословног 
простора.  

У складу са могућностима локације 
корисници пословног простора могу користити 
паркинг простор који је планиран за комплекс 
гробља. Прилаз паркинг месту као и само место 
мора бити димензионисано и постављено у 
складу са прописима. 

 
Услови ограђивања  
 
Ограђивање  према јавним површинама је 

предвиђено у делу према приступној 
саобраћајници. Ограђивање према околном 
простору није предвиђено. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Основни захтеви у погледу обликовања 

планираних објеката, тип крова, кровна 
конструкција, материјал за обраду фасаде 
објеката, обраде отвора, степен разуђености 
габарита објекта и сл. препуштају се избору 
инвеститора и пројектанта објекта, уз следеће 
препоруке: 

 
 Планирана је изградња непрекинутог или 

прекинутог низа (двојни тип) објеката, који се 
својом предњом фасадом могу смицати. Објекте 
је могуће поставити тако да се према приступној 
саобраћајници (у јужном делу подцелине) 
формира мањи приступни трг.   

 Пројектовање објеката треба бити у духу 
који не ремети основну намену простора, тако 
да укупна архитектура објеката не нарушава 
амијенталне карактеристике места.  

 Кровови се обавезно изводе као коси, 
вишеводни, уз поштовање нагиба према 
примењеном кровном покривачу (цреп, тегола). 
Максимални нагиб кровова је 35 степени. 
Изломљеном формом крова, испуштеним 
стрехама се може постићи укупан изглед објекта 
примерен намени простора. 

 За обраду фасаде објеката могу се 
користити природни материјали (опека, камен) 
који се уклапају у изглед објеката који је 
примерено постићи на овом простору. 

 За обраду спољних отвора могуће је 
користити како природне (дрво), тако и 
савремене материјале (алуминијумска или 
пластифицирана браварија). 

 
Прикључење објеката на комуналну и 

осталу инфраструктуру ће се реализовати 
према условима надлежних комуналних 
предузећа. 

 
3.3. Услови за образовање грађевинске 
       парцеле  
 
На већем броју катастарских парцела може 

да се образује једна или више грађевинских 
парцела, на начин и под условима утврђеним у 
планском документу, што ће бити утврђено 
пројектом препарцелације, а на основу Закона 
о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.бр.72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС и 24/11). 

На једној катастарској парцели може да се 
образује већи број грађевинских парцела, на 
начин и под условима утврђеним у планском 
документу, што ће бити утврђено пројектом  
парцелације, а на основу Закона о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС, бр.72/09, 81/09, 64/10 
– одлука УС и 24/11). 

 Новоформирана регулациона линија, дата у 
графичком делу плана, уколико се не поклапа са 
постојећом катастарском границом представља 
нову границу парцеле. 

Један објекат се не може налази на две или 
више парцела. 

Обавезно је свакој грађевинској парцели 
обезбедити приступ  са јавног пута.  

 
4. Смернице за спровођење Плана 
    детаљне регулације 
 
4.1. Третман изграђених стамбених 
       објеката у урбанистичкој целини Б 
 
Објекти индивидуалног становања се 

задржавају у постојећим хоризонталним и 
вертикалним габаритима. Како се фактичка 
граница на поклапа са катастарском границом 
парцела оставља се могућност препарцелације 
предметних парцела уз пружен доказ о 
коришћењу и власништву над земљиштем. 
Дозвољена интервенција подразумева евенту-
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алну реконструкцију, без промене хоризон-
талних и верткалних габарита, у том случају се 
морају поштовати параметри из плана: 
дозвољени степен изграђености и дозвољени 
степен искоришћености, дозвољену спратност 
објеката и дозвољену намену (Поглавље 2. 
Правила уређења - Табела 5  - Планирана 
намена и биланс површина у оквиру 
урбанистичких целина).  

На истој грађевинској парцели могућа је 
изградња помоћних објектата у функцији 
основног објекта. Под помоћним објектима се 
подразумевају гараже, летње кухиње,  оставе, 
котларнице и сл. Максимална бруто површина 
помоћног објекта је 30м2. Помоћни објекат може 
бити приземан. Максимална кота пода може 
бити 0.20м. Максимална корисна висина 
помоћног објекта може бити 2.80м.  

Објекат поставити према постојећој 
грађевинској линији стамбених објеката, која 
представља минимално удаљење од 
грађевинске линије. Остала удаљења: 
међусобна између објеката и од граница 
парцеле утврђују се применом ГП-а Крушевац 
2021 (Сл.лист Општине Крушевац бр.04/05).  

Услови за ограђивање парцеле утврђују се 
применом чл. 29 Правилника о општим 
условима парцелације и садржини, условима и 
поступку...(Сл.Гл. РС бр.75/03) 

 
4.2. Израда пројеката препарцелације и 
      пројеката парцелације 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле су 

дати у поглављу 3.3 Услови за образовање 
грађевинске парцеле где је дефинисано када је 
потребна израда Пројекта  парцелације, одн. 
препарцелације, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи (Сл.гласник Републике 
Србије бр.72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС и 24/11). 

 
4.3.  Израда пројектне документације 
 
План детаљне регулације предвиђа израду 

главних пројеката партерног уређења за: 
●  сва формирана гробна поља у оквиру 

простора за сахрањивање.  
 нових паркинга у оквиру комплекса гробља. 
 
4.4.  Примена Одлука 
 
Услови и начин уређивања и одржавања 

гробља и сахрањивања умрлих прописују се: 
 
 Одлуком о гробљима и сахрањивањима 

(Сл. лист Града Крушевца бр. 01/09) 
 
 Одлуком о изменама и допунама одлуке 

о робљима и сахрањивањима (Сл. Лист Града 
Крушевца бр. 512-2/09 од 05.03.2009год). 

 
4.5. Закључак 
 

Саставни део плана су следећи графички 
прилози: 

 
1. Извод из ГП-а Крушевац 2021      1:10000
2. Катастарско топографски план    1:500
3. Постојеће стање 1:1000
4. План наменe површина    1:1000
4а Намена површина дела комплекса 

гробља - идејно урбанистичко 
решење уређења гробних поља 1:500

5. План саобраћајница са 
регулацијом и нивелацијом 1:1000

6. План површина јавне намене са 
парцелацијом 1:1000

7. План хидротехничких инстлација 1:1000

8. Електроенергетика и ТТ мрежа 1:1000
 
Ступањем на снагу овог плана престаје да 

важи део ДУП-а Ново гробље Крушевац 
(Међуопштински сл. лист Крушевац бр.2/82) у 
делу који је обухваћен овим Планом. 

 
 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada 
Kru{evca". 

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 350-420/2011                  PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 
 
 
 
160 
Na osnovu чlana 35. и ~lана 215. Zakona o planirawu 

i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br.72/2009, 81/2009, 64/2010 
и 24/2011) i ~l. 19.Statuta grada Kru{evca ("Sl.list 
grada Kru{evca" br. 8/08), 

Skup{tina града Kru{evcа na sednici odr`anoj 
dana 25.08.2011.godine, donела је 

  
 

P L A N   
 

DETAQNE  REGULACIJE 
ДЕЛА БЛОКОВА А3 и А4  У СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНОМ КОПЛЕКСУ " РАСАДНИК 1 " 
(измене дела Урбанистичког пројекта 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном 
комплексу " Расадник 1" ) У КРУШЕВЦУ 

 
 
1. OP[TE ODREDBE PLANA 
 
1.1. Polo`aj i granice podru~ja koje se 
       ure|uje  Planom detaqne regulacije 
 



26.08.2011.                              SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ 4                                       633 
 

Podru~je obuhva}eno PDR-om nalazi se neposredno 
uz centralno gradsko podru~je sa ju`ne strane,  u zoni 
vi{eporodi~nog stanovawa velikih gustina. U 
neposrednom je kontaktu sa sportsko rekreativnim  
centrom i parkom Bagdala.  

Granica podru~ja sa zapadne strane ide u pravcu 
ulice Radomira Jakovqevi}a(stara trasa) obuhvataju}i 
istu, sa severne strane granicom  k.p. br. 2425/5, sa 
isto~ne strane u pravcu ulice 3 Srpske Brigade 
obuhvataju}i istu, sa ju`ne strane izme|u vi{espratne 
stambene zgrade br. 2 i poslovno tr`ne zgrade sa 
skloni{tem, se~e parcelu 2425/3 u pravcu ograde od 
kuhiwe Pionir "RO Nata Veqkovi}". 

Prostor plana zahvata katastarske parcele 2425/3, 
2424, deo 2425/1, deo 2426/1 

Katastarske parcele u granicama Plana pripadaju  
Katastarskoj Op{tini Kru{evac. 

Ukupna bruto povr{ina podru~ja obuhva}enog PDR-
om  iznosi  pribli`no P=1,55ha. 

 
1.2. Ciqevi izrade Plana detaqne regulacije 
 
Definisawe trajne regulacije posmatranog podru~ja   
 Fleksibilnost u odre|ivawu osnovne i prate}e 

namene lokacija i objekta, kao i odre|ivawe pravila za 
primenu Plana putem definisawa optimalnih 
urbanisti~kih para-metara, pravila gra|ewa. 

 Umawewe deficita i stvarawe uslova za ure|ewe 
i izgradwu ure|enih zelenih povr{ina i parking 
prostora 

 uskla|ivawe daqeg urbanog razvoja i ure|ewa 
podru~ja plana sa odredbama i elementima Zakona o 
planirawu i izgradwi  (Sl. gl. RS 72/2009, 81/09, 64/10, 
24/11) i sa odredbama Generalnog Plana Kru{evac 
2021.g.. (Sl.list op{tine Kru{evac br.04/05) 

 stvarawe uslova za odre|ivawe povr{ina javne 
namene i gra|evinskog zemqi{ta, 

 parcelacija i preparcelacija povr{ina javne 
namene i stvarawe uslova za parcelaciju i 
preparcelaciju  gra|evinskog zemqi{ta, 

 definisawe uslova i pravila za izgradwu 
komunalne infrastrukture, 

 odre|ivawe uslova za ure|ewe i izgradwu 
slobodnih povr{ina. 

  
1.3. Pravni i planski osnov za izradu Plana 
 
Pravni osnov za dono{ewe odluke je:  
 
 Zakon o planirawu i izgradwi ("Sl. Glasnik 

RS" 72/09, 81/09, 64/10, 24/11), i  
 Pravilnik o sadr`ini, na~inu i postupku 

izrade planskih dokumenata("Sl. Glasnik RS" 31/2010, 
69/2010,16/2011) 
 Zakqu~ak sa sednice Gradskog ve}a Grada 

Kru{evca odr`ane dana 29.04.2011.godine 
Planski osnov za dono{ewe odluke je:  
 Generalni  plan, Kru{evac 2010g.  ("Sl. list 

Op{tine Kru{evac " 4/05),  
 Regulacioni plan Stambeno-poslovnog 

kompleksa Rasadnik 1 u Kru{evcu(izmene i dopune Dup-
a Rasadnik 1 iz 1990 godine) 
 Urbanistiki projekat Blokova A3 i A4 u 

stambeno poslovnom kompleksu  "Rasadnik 1" u  
Kru{evcu 

 

1.4. Извод  из ГП-а Крушевац 
 
Простор Плана детаљне регулације  се налази 

у оквир у 7 урбанистичке зоне по ГУП-Крушевац 
2021год. Специфичност ове урбанистичке зоне је 
разнородност садржаја са пreovla|uju}om namenom 
za porodi~no i  vi{eporodi~no stanovawe velikih 
gustina preko 200st/ha , zadr`avawe potoje}ih  
парковскиh zelenih povr{ina. Tako|e su  planirane 
komercijalne funkcije i poslovawe  sa stanovawem kao 
me{ovita namena. Mogu}a je izgradwa objekata 
spratnosti P+2+Pk  kroz  izradu Planova Detaqne 
regulacije. 

 
1.5. Analiza katastarskih planova i podloga  
       potrebnih za izradu Plana 
 
U skladu sa ~l. 44 Zakona o planirawu i izgradwi 

(Sl.glasnik RS 72/09) o vrsti i na~inu pribavqawa 
katastarskih podloga za potrebe izrade planske 
dokumentacije izvr{eno je pribavqawe podloga. 

Predmetno podru~je je u mati~noj razmeri 1: 500 u kojoj 
je ra|ena planska dokumentacija. Po{to su podloge u 
analognom obliku,  pristupilo izradi a`urnog 
katastarsko topografskog plana u razmeri 1:500 za deo 
prostora u okviru blokova A3 i A4 u stambeno-poslovnom 
kompleksu"Rasadnik 1" u Kru{evcu. 

Geodetska podloga za izradu predmetnog Plana je 
katastarsko topografski plan koji je              izradila 
ovla{}ena firma za obavqawe takve vrste delatnosti sa 
prikazanim stawem zakqu~no za maj 2011.god. Katastarsko 
topografski plan je dostavqen u analognom i digitalnom 
obliku. 

Katastarsko topografski plan je overen od strane 
nadle`ne institucije tj.RGZ-a. 

 
1.6. Podaci, uslovi i druga dokumentacija 
       zna~ajna za izradu Plana 
 
Za izradu Plana detaqne regulacije  DELA 

BLOKOVA A3 I A4 U STAMBENO POSLOVNOM 
KOMPLEKSU RASADNIK 1 U KRU[EVCU (izmene 
dela urbanisti~kog projekta blokova A3 i A4 u 
stambeno-poslovnom kompleksu "Rasadnik 1" u 
Kru{evcu), prikupqe-ni su uslovi nadle`nih organa i 
organizacija i podaci o postoje}em stawu i to: 

 
 JP Vodovod-Kru{evac, br. 2043/2 od 

08.06.2011.god. 
 
 Elektrodistribucija Kru{evac, br.4940/1 od 

13.06.2011.god. 
 
 Telekom Srbija- Izvr{na jedinica Kru{evac, 

br.5423-174369/1-1, od 10.06.20011.god.  
 
 MUP kru{evac- Sektor za za{titu i 

spasavawe, Odsek u Kru{evcu, 07/19 br.                     217-
110/11 od 09.06.2011.god.  

 JP  Gradska toplana Kru{evac br.4259 od 
12.07.2011 g. 

 
2. URBANI KARAKTER POSTOJE]EG  
    STAWA 
 
2.1. Prirodne karakteristike podru~ja  
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Teren odnosno zemqi{te obuhva}eno Planom je 
ravno {to izuzetno pogoduje izgradwi planiranih 
sadr`aja i kre}e se od kote 163.50 (na severu) do kote 
164,80 (na jugu). 

Dominatni vetrovi se javqaju iz pravca istok-
jugoistok, severozapad i jug. 

Izvr{enom seizmi~kom mikroregionali-zacijom, 
Kru{evac je u  podru~ju sa maksimalnim mogu}im 
intezitetom potresa do 7 stepeni po Merkalijevoj 
skali. 

 
2.2.Ste~ene karakteristike podru~ja 
 
Posmatrani prostor je   izgra|en i  ure|en u  ve}em 

delu,  osim na delu kat.parcele br.2425/1 KO Kru{evac  
gde se nalazi objekat dvonamenskog skloni{ta sa 
poslovnim prostorom spratnosti Su +P+1 .Ravan  krov 
na objektu je dotrajao i u jako lo{em je stawu tako da  
proki{wava i dovodi u opasnost funkciju objekta za 
planiranu namenu. Na osnovu izgra|enih objekata u 
neposrednom okru`ewu,  nadgradwom postoje}eg objekta 
ne}e se ugroziti ambijentalne  vrednosti ove 
urbanisti~ke celine, ve} naprotiv prostor u okviru 
blokova dobi}e na vrednosti o`ivqavawem  potoje}eg 
poslovnog prostora i izgradwom  novih  sadr`aja. 
Naravno za sve to treba obezbediti tehni~ke uslove: 
infrastruktura, saobra}ajno re{ewe, parkirawe i 
drugo.  

 
Osnovne urbane odlike prostora obuhva}enog 

Planom su: 
 
 neure|enost prostora u  delu gde se nalaze  

gara`e(prilazne saobra}ajnice, pe{a~ke staze) 
 
 neracionalno kori{}ewe prostora sa aspekta 

urbane ekonomije 
 
2.3. Namena urbanisti~kih blokova u okviru 

urbanisti~ke zone i urbanisti~ki pokazateqi 
postoje}eg stawa 

 
Sagledavaju}i podru~je plana kroz niz 

urbanisti~kih parametara  formiran je blok A na 
nivou celog plana kao jedinstvena celina koja u sebi 
sadr`i iste urbanisti~ke karakte-ristike.  

 
 Urbanisti~ki blok A (prostor obuhva}en 

planom)  
 
Osnovna urbana odlika ovog bloka je mali stepen 

izgra|enosti prostora jer su objekti velike 
spratnosti,  kao i stepen iskori{}enosti na celom 
prostoru od 28%  {to omogu}ava  dovoqno prostora za 
parkirawe, saobra}ajnice i zelene povr{ine.   

 

 
 

Tabela 1 - Urbanisti~ki pokazateqi  - postoje}e stawe   
  

урб. 
блок Намена Површина БГП БРГП степен 

искориш. 
степен
изграђ. 

 неизграђен простор, 
саобраћајне површине 
паркирање 

7348 м2 
- - - - 

А објекти 
вишепородичног 
становања 

 
 
 

2852 м2 

635 м2 
 
 

1703 м2 

6350 м2  
 
 

28% 

 
 
 

0,85 
   627 м2    

УКУПНО: 10200 м2 2852м2 8680м2   

 
2 - Urbanisti~ki pokazateqi - postoje}e stawe 

  
Povr{ina bloka A  1.02ha

Od toga: 

Parkovske i zelene povr{ine 0.48ha

Vi{eporodi~no stanovawe (postoje}e) 0.064ha

Skloni{te i poslovni prostor,stanovawe(planirano) 0.16ha

Gara`ni prostor-objekti  0.063ha

Saobra}ajnice, parkirawe,pe{a~ke staze 0.25ha

 Stepen iskori{}enosti 28% 

 

● Stepen izgra|enosti (0.85) spratnost(Su+P+1),(Su+P+8+Pk) 
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Izgra|enost bloka:                            

 Bruto povr{ina pod objektima 2852m2

 Neto razvijena povr{ina objekta  od toga  6995m2

       - stambeni   5080 m2

       - poslovni 700m2

       - skloni{te  650m2

       - gara`e   565m2

- Povr{ina za saobra}ajnice i parkirawe 2500m2

- Neizgra|en prostor i zelenilo 4800m2

 Objekti (28%), Parkirawe i saobra}aj (24%), zelenilo(48%) 

A. Broj doma}instava 80

 Broj stanovnika 280

1. Gustina stanovawa -broj st./ha 274
 
 
2.4  Postoje}e  povr{ine javne namene i   
       javni objekti 
 
Zakonom o planirawu i izgradwi (Sl.glasnik RS, 

br.72/09) definisana je podela zemqi{ta na povr{ine 
javne namene i   површине за остале намене.  

Postoje}e javne povr{ine u okviru podru~ja 
obuhva}enog Planom, odnosno Programom za izradu 
plana su postoje}e saobra}ajnice. 

U granicama podru~ja obuhva}enog Planom  nema 
objekata za javnu upotrebu(osim prostora dvonamenskog 
skloni{ta koje predstavqa i  objekat specijalne 
namene) 

 
2.5  Postoje}e stawe saobra}aja i komunalne 
       infrastrukture 
 
2.5.1 Saobra}aj i nivelacija  - postoje}e 
         stawe 
 
  - Podru~je u granicama plana sa isto~ne strane je 

ograni~eno ^ehovqevom ulicom {irine 7.0m sa 
upravnim parkinzima naslowenim na istu ka 
kompleksu, sa 52 parking mesta za putni~ke automobile. 

Sa severene strane kompleks je ograni~en sa veznom 
ulicom izme|u  Kosovske i ^ehovqeve ulice  sa 
dvostranim upravnim parkinzima i 22 parking mesta. 
Sa zapadne strane kompleks je ograni~en Kosovskom 
ulicom(stara Radomira Jakovqevi}a) koja je pristupna 
i pe{a~ka gde se saobra}aj kolski i pe{a~ki odvija 
integralno na istoj kolovoznoj povr{ini. Sa desne 
strane od pomenute ulice u okviru kompleksa izvedena 
su 3 niza gara`a upravnih na predmetnu ulicu sa 
pristupne dve kolske saobra}ajnice po 6.0m. 

Unutar kompleksa postoje iz ulice ^ehovqeve 
ekonomski prilazi objektima vi{eporodi~nog 
stanovawa  koji se slepo do objekta zavr{avaju.  

Regulacioni elementi dati su na grafi~kom 
prilogu. 

  - Obzirom da se sve postoje}e komunikacije unutar 
kompleksa zadr`avaju po gabaritu, funkci-ji i nameni i 
da su nivelaciono ve} vezane za kontakne sadr`aje i 
objekte, nivelacija postoje-}ih saobra}ajnica se u 
potpunosti zadr`ava. 

 
2.5.2  Komunalna infrastruktura 

 
          - postoje}e stawe 
 
Hidrotehni~ke instalacije 
�  
Elektroenergetika - postoje}e stawe 
 
Postoje}i potro{a~i, koji se nalaze unutar 

predmetnog Plana, napajaju se elektri~nom energijom 
iz TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV "Rasadnik K1" snage 1х630 
kVA i TS 10/0,4хV "Ekonomska {kola" snage 1х400 kVA  

Postoje}a NN mre`a u granicama Plana izvedena je 
kablovskim vodovima 1kV.  

 
Kablovski vodovi 10 kV, kablovski vodovi     1kV su 

prikazani u onoj meri u kojoj se predmetna mre`a 
nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi sa 
podzemnim instalacijama nadle`ne Slu`be za katastar 
i nepokretnosti u grafi~kom prilogu. 

 
TT mre`a  
 
U granicama predmetnog Plana postoji TT mre`a 

koje su pokazane u onoj meri u kojoj se predmetna mre`a 
nalazi ucrtana na overenoj katastarskoj podlozi sa 
podzemnim instalacijama nadle`ne slu`be za katastar 
i nepokretnost u graf.prilogu. 

 
3. ELEMENTI PLANA 
 
3.1. Polazni osnov 
 
Polazni osnov za  definisawe dispozicije, namene i 

kapaciteta urbanih funkcija ~ine: 
 
 Planski akt vi{eg reda (GP Kru{evca 2021.g.) 
 Urbanistiki projekat Blokova A3 i A4 u 

stambeno poslovnom kompleksu  "Rasadnik 1" u  
Kru{evcu 

 Zna~aj  i polo`aj lokacije 
 Postoje}i gra|evinski fond 
 
Generalnim planom Kru{evca 2021.g. predmetno 

podru~je nalazi se u 7 urbanisti~koj zoni sa 
preovladavaju}om  namenom  za porodi~no i 
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vi{eporodi~no stanovawe  velikih gustina preko 
200st/ha . 

Specifi~nost ove urbanisti~ke zone je 
raznovrsnost  sadr`aja, po~ev{i od tipi~nih sadr`aja 
centralnih gradskih zona- komercijalne i poslovne 
delatnosti u objektu dvonamenskog skloni{ta i 
poslovnog prostora, preko vi{eporodi~nog stanovawa. 

U skladu sa o~ekivanom i postepenom 
transformacijom prostora u odnosu na postoje}e stawe 
i izgra|enost prostora, sa optimalnim urbanisti~kim 
parametrima planira se usmeravawe gradwe objekta 
sredwih spratnosti  sa sa velikom mogu}no{}u 
organizovawa razli~itih namena i delatnosti 
(komercijalni, specijalizovani objekti u domenu 
uslu`nih dletnostiposlovni, poslovno-stambeni 
objekti itd.). 

Namena prostora je usmerena pre svega  na razvoj 
komercijalnih delatnosti i poslovawa, kao i 
vi{eporodi~nog  stanovawa,  tj.  na  racionalnije 
kori{}ewe povr{ina sa aspekta urbane ekonomije.  

 
3.2. Podela podru~ja Plana na urbanisti~ke 

blokove, planirana namena i bilans povr{ina 
 
 U skladu sa planiranom organizacijom, 

saobra}ajnom matricom, namenom prostora i 
povr{inom koja je obuhva}ena planom, podru~je Plana 
je tretirano kao jedna urbanisti~ka celina bez podela  
na urbanisti~ke blokove i podblokove. Formiran blok 
A obuhvata  prostor sa zelenim povr{inama, pe{a~kim 
stazama, parkinzima  i prostor pod objektima, 
izuzimaju}i obodne saobra}ajnice i obodne parkinge. 

Na opredeqewe vezano za tip i na~in izgradwe u 
okviru blokova uticalo je fakti~ko stawe na terenu, 
kao i formirawe zajedni~kog funkcionalnog urbanog 
sklopa sa okru`ewem, odnosno kontaktnim podru~jem. 

 

● urbanisti~kih blok A(podru~je plana) sa 
preovla|uju}om namenom i to: 

 
URBANISTI^KI BLOK   A       
    
OSNOVNA NAMENA -  vi{eporodi~no 

stanovawe,poslovawe i komercijalne delatnosti 
PRATE]A NAMENA - parking povr{ine, gara`e, 

ure|ene zelene i slobodne povr{ine 
Komercijalna tj. poslovna delatnost u okviru ovog 

bloka obuhvata delatnosti koji se po karakteru i 
kapacitetu mogu organizovati u okviru objekata i 
prostora bloka. Planirana namena podrazumeva 
obavqawe svih neproizvodnih  i komercijalnih 
delatnosti tj. trgovinu i trgovinsko-uslu`ne 
delatnosti,  bankarstvo, finansijske organizacije, 
usluge u oblasti prometa roba i usluga, predstavni{tva 
firmi iz razli~itih oblasti, biroe i agencije, 
prodajne i izlo`bene prostore, ugostiteqske sadr`aje 
i ostale po nameni srodne delatnosti. 

Nisu dozvoqene proizvodne delatnosti, skladi{ta 
na otvorenom prostoru i sve delatnosti  koje bi  
ugrozile stanovawe  kao osnovnu namenu prostora. 

Planirana je ralizacija zelenih i parkovskih 
povr{ina na prostoru oko objekta stambeno poslovnog 
objekta sa skloni{tem i na prostoru slobodnom 
prostoru koji ostaje prilikom realizacije planiranih 
saobra}ajnica  

Planirana je nova izgradwa tj. rekonstrukcija i 
nadgradwa na objektu skloni{ta sa poslovnim 
prostorom do spratnosti maks. Su+P+1+Pk(Su+P+2), 
st. iskori{}enosti 30% i st.izgra|enosti 1.2. Za 
poslovni prostor potrebno je na parceli obezbediti 1 
parking mesto na 70m2 korisne povr{ine  kao i 1 
parking mesto po stambenoj jedinici. Za postoje}e 
sadr`aje  stanovawa i poslovawa se koriste ve} 
izgra|ena parking mesta i gara`e. 

 

 
 

Tabela 3 - Urbanisti~ki pokazateqi  - postoje}e stawe   
 

урб. 
блок Намена Површина БГП БРГП степен 

искориш. 
степен
изграђ.

 неизграђен простор, 
саобраћајне површине 
паркирање 

7348 м2 
- - - - 

А објекти 
вишепородичног 
становања 

 
 

2852 м2

635 м2

 
5100 м2

6350 м2  
 

30% 
 

1,20
   627 м2    

УКУПНО: 10200 м2       2852м2 12077м2   

 

Tabela  4 - Urbanisti~ki pokazateqi - planirano stawe 
 

Povr{ina bloka A  1.02ha 

Od toga:  

Parkovske i zelene povr{ine 0.48ha 

Vi{eporodi~no stanovawe (postoje}e) 0.064ha 

Skloni{te i poslovni prostor,stanovawe(planirano) 0.16ha 
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Gara`ni prostor-objekti  0.063ha

Saobra}ajnice, parkirawe,pe{a~ke staze 0.25ha

1. Stepen iskori{}enosti 30% 

1. Stepen izgra|enosti 1.2 

spratnost(Su+P+Pk)(Su+P+2),(Su+P+8+Pk) 

Izgra|enost bloka:     

 Bruto povr{ina pod objektima 2852m2

1. Neto razvijena povr{ina objekta  od toga: 9645m2

       - stambeni 7280 m2

       - poslovni 150m2

       - skloni{te 650m2

       - gara`e 565m2

- Povr{ina za saobra}ajnice i parkirawe 2500m2

- Neizgra|en prostor i zelenilo 4800m2

 Objekti (28%), Parkirawe i saobra}aj (24%), zelenilo(48%) 

 Broj doma}instava 112

1. Broj stanovnika 392

 Gustina stanovawa -broj st./ha 384
 
Napomena:  Za prora~un su uzete povr{ine blokova; po doma}instvu 65m2 bruto povr{ine i 
                      3.5 stanovnika po doma}instvu. Urbanisti~ki pokazateqi su dati na osnovu 
                     povr{ina urbanisti~kih blokova.     
 
 
3.3. Podela zemqi{ta - povr{ina javne 
          namene i povr{ine za ostale namene za 
         (planirano) 
 
Zakonom o planirawu i иzgradwi definisane su 

povr{ine javne namene i povr{ine za ostale namene. 
Postoje}e saobra}ajnice, javne zelene povr{ine, 

novoplanirane saobra}ajnice i saobra}ajnice kojim se 
utvr|uje nova regulacija ovim planom opredeqene su 
kao povr{ine javne namene. U granicama Plana ne 
planiraju se objekti javne namene tj. objekti od op{teg 
interesa. 

Preostalo zemqi{te u granicama predmetnog 
podru~ja opredeqeno je kao povr{ine za ostale namene. 

Elementi za podelu  zemqi{ta ,  urbanisti~ka 
mre`a linija, pravila parcelacije i preparcelacije 
zemqi{ta i na~in i postupak primene Plana bi}e 
utvr|eni PLANOM DETAQNE REGULACIJE. 

   
3.4  Planirana infrastruktura za programski 
       koncept plana - izgradwa saobra}ajnica i 
       komunalne infrastrukture 
 
3.4.1 Saobra}aj i nivelacija 
 
- Postoje}e stawe saobra}ajne infrastruktu-re se u 

potpunosti zadr`ava po gabaritu, funkciji i nameni na 
osnovu ve} izvedenog stawa. Izmena u re`imu saobra}aja je 
da se ulica Kosovska(biv{a Radomira Jakovqevi}a) 
zatvara za kolski saobra}aj u delu od severnog niza gara`a 
doparkinga na severu kompleksa. 

Ju`no od kompleksa gara`a planira se parking sa 
upravnom {emom i 36 parking mesta. Iza sredi{nog niza 
gara`a planirano je ure|ewe jo{ 8 parking mesta sa 
podu`nom {emom. 

- Za novoplanirane saobra}ajnice koje opslu`uju 
gara`e i parking mesta, dato je nivelaciono re{ewe u 
grafi~kom prilogu. Nivelacija u potpunosti prati 
postoje}u konfiguraciju terena i ve} izvedene 
sadr`aje. 

 
3.4.2 Komunalna infrastruktura-planirano 
 
Hidrotehni~ke instalacije 
 
На паркингу који са налази уз западну границу 

плана планира се изградња атмосферске 
канализације са прикључком на постојећи 
атмоасферски колектор – Кожетински колектор 
димензија ф800мм. Планирану канализацију 
извести у складу са припадајућом сливном 
површином, с тим што димензија колектора не 
сме бити мања од ф300мм. 

Остале хидротехничке инсталације се 
задржавају у постојећем стању. 

Процена трошкова на изградњи хидро-
техничких инсталација  je 1.500.000,00 дин. 

 
Elektroenergetika 
  
Potrebne jednovremene snage za planirani poslovni 

prostor ra~unamo prema potrebi od: 140W po m2 bruto 
razvijene pov{ine planiranog poslovnog prostora i uz 
faktor jednovremenosti K=0,6 prema slede}em obrascu  

 
Pj 

 
gde je (k) faktor jednovremenosti, (s) bruto 

razvijena povr{ina planiranog poslovnog prostora i 
(p) potrebna snaga po m2 bruto razvijenih povr{ina. 
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Maksimalnu godi{wu jednovremenu snagu za 
planirane stambene jedinice ra~unamo prema obrascu 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

gde je (n) broj planiranih stambenih jedinica, 
(m) godina za koju ra~unamo snagu. Na osnovu 
pretpostavqenih povr{ina novoplaniranih 
poslovnih objekata i pretpostavqenog broja 
novoplaniranih stanova potrebna je jednovremena 
snaga  
 

Pj = 415kW 
 

Opis re{ewa sa UTU 
 
Postoje}e TS 10/0,4kV koje pokrivaju postoje}i 

konzum zadr`avaju se na sada{wem nivou. 
Na osnovu pretpostavqenog potrebnog 

pove}awa jednovremene snage od 415kW za napajawe 
objekata elektri~nom energijom potrebno je: 

Umesto TS 10/0,4kV "Ekonomska {kola" 
izgraditi novu TS 10/0,4kV "Ekonomska {kola" 
snage do 2h630 kVA koja }e biti prikqu~ena na 
postoje}i kablovski vod 10kV.  

Postoje}a TS 10/0,4kV "Rasadnik K1" �� 

TS 10/0,4kV "Rasadnik K1" 

TS 10/0,4kV "Ekonomska {kola", 
TS 10/0,4kV "Rasadnik K1" � 1kV 

��������� ������� 
Javnu rasvetu predvideti tako da budu 

zadovoqeni osnovni svetlotehni~ki uslovi. 
 
Planirana investiciona vrednost 

pretpostavqenih radova za izgradwu TS 10/0,4kV, 
VN i NN mre`e je oko 8.800.000,00din. 
 

TT mre`a 
 
Za planirana je trasa TT kabla KDS kablova, 

���� �� ���� � ��������� ������� 

Planirana investiciona vrednost je 800.000.00 
din. 

 
Snabdevawe toplotnom energijom   
 
Podru~je stambeno-poslovnog komplesa opremqeno 

je distributivnom gasnom mre`om "Rasadnik-1", 
vlasni{tvo "Srbijagas" - Novi Sad i toplovodnom 
mre`om, vlasni{tvo JKP "Gradska Toplana"-
Kru{evac. 

U levom trotaru Ulice Dostojevskog nalazi se 
polietilenski  cevovod PE Ø125x10 mm za prirodni gas. 
U levom trotoaru ^ehovqeve ulice nalazi se magistralni 
vrelovod DN 250 za vrelu vodu. 

Prikqu~ke na cevovodima za snabdevawe toplotnom 
energijom izvode distributeri u skladu sa Zakonom  o 
planirawu izgradwi. 

 
Procewena vrednost prikqu~aka   Prirodni gas     

550.000,00 din.   Toplovod    1.060.000,00 din. 
 
3.5 Uslovi ure|ewa i regulacija zelenih  
      povr{ina 

 
На планираној локацији постоји уређено 

зеленило, које чини углавном високо лишћарско и 
четинарско дрвеће. Део простора чини 
самоникли травњак. Осим зеленила које је 
формирано на основу ранијих пројеката, постоје 
и површине које су формирали станари и то 
углавном око улаза у објекте. Опште стање 
зеленила је задовољавајуће али захтева 
ревитализацију и прилагођавање изменама у 
плану површина. 

Простор између постојећих гаража и скло-
ништа, који је сада обрастао самониклим 
травњаком, уредити на основу пројекта пар-
терног уређења. Решење мора да буде ускла-
ђено са већ постојећим зеленилом на околном 
простору и са њим да чини целину. 

Постојеће зеленило прилагодити изменама у 
плану намене површина. За ове површине 
урадити пројекат реконструкције и ревитали-
зације који мора да садржи валоризацију по-
стојећег зеленила. Пројектом планирати, осим 
зеленила и друге садржаје који одговарају 
простору а доприносе његовој функционалности 
и декоративности (дечја игра, одмор, рекреација 
и сл.). 

 
3. 6 Заштита  обухваћеног подручја 
 
3.6.1. Заштита културно градитељског наслеђа 
 
На подручју плана не постоје евидентирани 

локалитети и објекти који подлежу заштити.  
 
3.6.2. Заштита природе 
 
Планом није обухваћено ниједно природно 

добро. 
 
3.6.3. Заштита животне средине 
 
У складу са чл.30 Закона о планирању и 

изградњи (Сл.гл.РС 72/09), чл.17 Правилника о 
садржини, начину израде, начину вршења 
стручне контроле урбанистичког плана, као и 
условима и начину стављања плана на јавни 
увид (Сл.гл.РС 12/04) и у складу са чл.9 ст.1.2.3 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (Сл.гл.РС 135/04), а на основу Mi{qewa 
odseka za finansije privredu i ekologiju br.501-134/11-
04 od 09.06.2011.g o nepristupawu izradi strate{ke 
procene. 

  
3.6.4. Заштита од елементарних непогода 
 
При изради техничке документације водити 

рачуна о степену сеизмичности подручја (8. 
степен МЦС) и исту урадити у складу са 
предвиђеним мерама Правилником о техничким 
нormatивима за изградњу објеката високо-градње 
у сеизмичким подручјима. 

 
3.6.5. Заштита од ратних разарања 
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На основу члана 43, 57 и 58 Закона о одбрани 
("Сл. лист СРЈ" број 43/94), члана 22. Уредбе о 
организовању и оспособљавању јединица 
цивилне заштите и о мерама заштите и 
спасавање цивилног становништва и 
материјалних добара ("Сл. лист СРЈ" број 54/94), 
члана 74, 75, 76, и 79 Закона о одбрани РС ("Сл 
гласник РС" број 45/91) и члана 6, 7, 8, 9 и 10 Уредбе 
о организовању и функционисању цивилне 
заштите ("Сл. гласник РС број 21/92), Општински 
штаб цивилне заштите Крушевац на својој 
седници одржаној дана 26.12.2005. године донео је 
Одлуку о утврђивању степена угрожености 
насељених места у општини Крушевац са 
рејонима угрожености и одређеном врстом и 
обимом заштите у тим рејонима. 

Примена горе наведене Одлуке је обавезна 
приликом израде Урбанистичких планова. 

 
3.6.6. Заштита од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите 

од пожара: 
Саобраћајна мрежа омогућава приступ 

ватрогасним возилима,мрежа противпожарних 
хидраната, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине 
воде за гашење пожара, слободне површине у 
оквиру плана представљају противпожарну 
преграду преко које се обезбеђује трајна 
проходност. 

Према предходним условима нема посебних 
грађевинско-техничких, технолошких и других 
услова, већ је потребно придржавати се Закона о 
заштити од пожара ("Сл. гласник СРС", бр. 37/88) 
и Правилника о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 30/91),  

Саставни део документације Плана су 
предходни услови за зашиту од пожара издати од 
стране Министарства унитрашњих послова 
Републике Србије, Сектор за заштиту и 
спасавање, Одсек у Крушевцу бр.217-110/11 од 
09.06.2011године.  

 
4. EKONOMSKA ANALIZA PROCENA 
    ULAGAWA  IZ  JAVNOG SEKTORA 
 
Po Odluci o gra|evinskom zemqi{tu (,,Sl.list 

op{tine Kru{evac", br. 5/03, 3/05 i 1/07) i Odluci o 
kriterijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine i 
naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta(,,Sl.list 
op{tine Kru{evac", br.5/03, 7/03, 3/04, 3/05, 5/07) 
ure|ivawe javnog zemqi{ta obuhvata wegovo 
pripremawe i opremawe.  

  
Pripremawe zemqi{ta obuhvata istra`ne radove, 

izradu geodetskih i drugih podloga, izradu planske i 
projektne dokumentacije, programa za ure|ivawe 
zemqi{ta, raseqavawe, ru{ewe objekata koji su za to 
planom predvi|eni, sanirawe terena i druge radove. 

 
Opremawe zemqi{ta obuhvata izgradwu objekata 

komunalne infrastrukture(objekti i mre`a 

vodosnabdevawa, kanalizacija, saobra}ajna povr{ina sa 
kompletnom opremom, izgradwa parkinga i pe{a~kih 
povr{ina) i ure|ewe drugih javnih i zelenih povr{ina. 

Po nalazu lica odgovornih u odseku za utvr|ivawe, 
naplatu i kontrolu javnih prihoda gradske uprave 
Kru{evac-planom obuhva}eno podru~je spada u I zonu. 

Predvi|ena naknada za ure|ewe komunalnog zemqi{ta u 
ovoj zoni je 3940din/m2 neto stambenog prostora i 7880din/m2 
neto poslovnog prostora. 

 
Prihod 
 
Po osnovu naknade za komunalno opremawe tj. 

ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta  
 
Ukupna neto stambena povr{ina......................... 

.................... 3940din/m2  h  2500m2 = 9.850.000,00din 
 

Ukupna neto poslovna  povr{ina............................    
.....................7880din/m2 h   500m2   = 3.940.000,00din. 

 
Ukupan prihod na osnovu naknade za opremawe              

.............................................................13.790.000,00din. 
 
Naknada na osnovu prodaje odnosno zakupa zemqi{ta za 

izgradwu parking prostora i  prilazne saobra}ajnice 
1355din/m2h800m2= 1.084.000,00 

 
Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta  
Ukupna neto stambena povr{ina   12h1,13din/m2  h  

2500m2 = 33.900,00din 
 
Ukupna neto poslovna  povr{ina          

12h40din/m2 h   500m2   = 240.000,00din. 
 
Ukupan prihod na osnovu naknade za kori{}ewe              

273.900,00din. 
 
UKUPNO..................................  14.063.900,00din. 
 
Rashod 
 
Rashodi na osnovu opremawa gra|evinskog 

zemqi{ta, a po pretpostavqenim(planerskim) cenama 
su slede}i: 

 
-Obezbe|ewe geodetske podloge..........................              

..................................................................800.000,00din.  
-Izrada planske dokumentacije............................              

...............................................................1.800.000,00din.  
-Saobra}ajnice, parkinzi, trotoari i staze        150h 

5000din/m2 = 750.000,00din. 
 
-Hidrotehni~ke instalacije ................................              

...............................................................1.500.000,00din. 
 
Ukupan rashod za pripremne radove i radove na opremawu 

zemqi{ta ~ini ukupno  ...... 4.850.000,00 din. 
 
 
Razlika 
 
Razlika izme|u ukupnog prihoda i rashoda je  

(14.063.900,00din - 4.850.000,00din.)=9.213.900.00din. Ovu 
razliku (dobit) treba uzeti uslovno, obzirom da je 
u~e{}e u woj ostvareno od prodaje, odnosno otkupa 
zemqi{ta , koja sama po sebi ne bi trebalo da slu`i  za 
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podmirewe tro{kova komunalnog opremawa. Sa druge 
strane, izgradwa planiranih saobra}ajnica   ne slu`i 
samo za budu}e vlasnike planiranih sadr`aja, ve}i za 
vlasnike sadr`aja u kontaktnim  zonama. 

  
Zakqu~ak  
 
Konstatuje se da je vrednost prihoda pribli`no pet 

puta ve}a od rashoda, ali da se u kona~noj pripremi  
programa ulagawa mo`e razmatrati pitawe korekcije 
tro{kova komunalnog opremawa za ovaj blok pogotovu 
ukoliko se ne bi ulagala sredstva dobijena po osnovu od 
prodaje, odnosno zakupa.  

 
5. PRAVILA GRA\EWA 
 
 5.1 Pravila izgradwe na prostoru koji je 
       planom predvi|en za rekonstrukciju i 
       nadgradwu postoje}ih objekata 
 
Za deo bloka, na grafi~kom prilogu namene 

povr{ina ozna~enom kao skloni{te, vi{e-porodi~no 
stanovawe i poslovawe, predvi|ena je rekonstrukcija 
postojeћeg objekta sa ravnim krovom i nadgradwa 
sprata i podkrovqa (dva sprata) stambeno poslovnog 
prostora sa slede}im utvr|enim pravilima gra|ewa: 

Dozvoqena namena objekata - Planira se nadgradwa 
sprata i podkrovqa (dva sprata) na postoje}em 
poslovnom objektu i dvonamenskom skloni{tu, gde se na 
prvoj eta`i dozvoqava izgradwa poslovnog i stambenog 
prostora a na drugoj eta`i stambenog prostora. 
Dozvoqena namena poslovnog prostora podrazumeva 
obavqawe svih neproizvodnih delatnosti, ~ija 
delatnost ne uti~e negativno na osnovnu namenu-
stanovawe Zabraweno je obavqawe delatnosti koje 
stvaraju buku ili zaga|ewe vazduha, vode i zemqi{ta. U 
tavanskom prostoru nije planirano formirawe 
stambenih prostorija. 

Spratnost objekta  - Postoje}a spratnost je Su+P+1, 
gde je spratna eta`a   na delu objekta ukupne povr{ine 
oko 113m2. Rekonstrukcija postoje}eg objekta 
podrazumeva ru{ewe spratnog dela, oja~awe temeqa, 
oja~awe prizemqa objekta tj.postoje}ih stubova u 
okviru gabarita objekta. Tako|e u okviru postoje}eg 
objekta omogu}iti pro{irewe postoje}ih i formirawe 
novih horizontalnih i vertikalnih komunikacija. 
Dozvoqena spratnost objekta je Su+P+1+Pk 
mah.Su+P+2, u odnosu na postoje}u spratnost dozvoqena 
je nadgradwa jo{ jedne stambene eta`e. 

Visina nazitka - Maksimalna visina nazitka 
stambene potkrovne eta`e iznosi 1.60m mereno u odnosu 
na osnovni gabarit objekta ra~unaju}i od kote poda 
potkrovne eta`e do ta~ke preseka unutra{we linije 
prizemqa i kose krovne plo~e. Ova visina se mora 
nalaziti na najmawe 50% predwe fasade i 50% bo~nih 
fasada objekta. 

Mogu}e je formirati krov(tip mansardnog krova), 
pod uslovom da je linija preloma krovnih ravni u 
odnosu na osnovni gabarit objekta na visini 1.60m od 
kote poda. u ovom slu~aju nadzidak prepusta ne postoji 
jer se deo krova od preloma spu{ta do kote poda 
podkrovne eta`e.  

 
Horizontalna regulacija - Planom regulacije date 

su regulacione linije kojima se izdvajaju povr{ine 
javne namene od ostalog zemqi{ta za izgradwu i 

gra|evinske linije objekata planiranog za 
rekonstrukciju i nadgradwu.  

Podzemna gra|evinska linija mo`e biti van 
gra|evinske linije prizemqa ~l. 18 (Pravilnik o 
op{tim pravilima za parcelaciju regulaciju i 
izgradwu Sl.gl.RS br.50/2011) 

Gra|evinska linija prizemqa prati liniju gabarita 
postoje}eg objekta u prizemqu.   

 Gra|evinske linije spratnih eta`a  stambeno 
poslovnog objekata su utvr|ene tako da je mogu}e 
konzolno ispu{tawe gorwih eta`a na celoj du`ini 
fasada  uglavnom u liniji postoje}e nadstre{nice a 
najvi{e do 1.20m. Na bo~nim fasadama gde ne postoji  
nadstre{nica dozvoqeno je ispu{tawe gorwih eta`a 
50% du`ine fasade. Horizontalna projekcija ispusta u 
odnosu na gra|evinsku liniju prizemqa je maks.1.20m. 

 
Vertikalna regulacija - Visina objekata 

definisana je propisanom spratno{}u na nivou celog 
podru~ja obuhva}enom Planom, ali  imaju}i u vidu 
rekonstrukciju i specifi~nost objekta mogu}a je 
korekcija parametara tako da je  za maks. spratnost 
objekta Su+P+2  visina od kote trotoara do krovnog 
venca iznosi maks.10.00m.  

Nagib krovnih ravni je maks.15-22° za sve vrste 
krovnih pokriva~a. Visina slemena je maks.6.0m u 
odnosu na kotu poda tavanskog prostora odnosno 
maks.16.0m u odnosu na kotu trotoara. 

Kota poda prizemqa za objekte koji u prizemqu 
imaju nestambenu namenu (poslovawe i delatnosti) 
mo`e biti maksimalno 0.20m vi{a od kote trotoara 
(denivelacija od 1.20m savladava se unutar objekta). 

Korisna visina poslovnog prostora u prizemnim 
eta`ama i na spratu ne mo`e biti mawa od 3.00m. Na 
ostalim eta`ama, gde je planiran stambeni prostor, 
korisna visina ne mo`e biti mawa od 2.60m. 

 
Prikqu~ewe objekata na komunalnu i ostalu 

infrastrukturu }e se realizovati prema uslovima 
nadle`nih komunalnih preduze}a. 

 
Arhitektonsko oblikovawe - Osnovni zahtevi u 

pogledu oblikovawa planirane nadgradwe, tip krova, 
krovna konstrukcija, materijal za obradu fasade 
objekata, obrade otvora, prepu{taju se izboru 
investitora i projektanta objekta, uz slede}e 
preporuke: 

 
 Krovovi se obavezno izvode kao kosi, vi{evodni, 

uz po{tovawe nagiba prema primewenom krovnom 
pokriva~u (crep, tegola, lim)  od 15°-22°°  

 Nove zidove raditi od lakog punog materijala 
ili  {upqih materijala. 

 Za obradu fasade objekta mogu se koristiti sve 
vrste, kako prirodnih, tako i ve{ta~kih materijala. 

 Za obradu spoqnih otvora mogu}e je koristiti 
kako prirodne (drvo), tako i savremene materijale 
(eloksirana ili plastificirana bravarija). 

 
Izvo|ewe radova 
 - Radove je mogu}e izvoditi pod slede}im uslovima: 
-Obavezno je izvo|ewe radova nad ukupnom 

povr{inom objekta, koji predstavqa arhitektonsku i 
funkcionalnu celinu, kako bi se zadr`ao karakter 
objekta kao jedinstvene celine, u arhitektonskom, 
konstruktivnom i urbanisti~kom smislu. --Radove 
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izvoditi tako da ne ugro`avaju na~in kori{}ewa 
predmetnog, odnosno susednih objekata u 
funkcionalnom i konstruktivnom smislu. 

-Postoje}e zavr{etke ventilacionih kanala i 
dimwaka, kao i ostalih postoje}ih instalacija izvesti 
iznad novoformirane krovne konstrukcije i 
obezbediti wihovo normalno kori{}ewe. 

-Sve planirane intervencije na objektu u pogledu 
izvo|ewa zidova, plafonskih i krovnih konstrukcija  
drugih konstruktivnih zahvata na konstrukciji objekta, 
moraju biti u skladu sa postoje}im konstruktivnim 
sistemom objekta. 

-Formirane stambene jedinice }e se primewenim 
materijalima, a prema va`e}im propisima, obezbediti 
u pogledu termi~ke i  zvu~ne za{tite u odnosu na 
postoje}e stambene jedinice i spoqne uticaje.  

 
Neophodan nivo obezbe|enosti parking prostora - 

Parkirawe vozila korisnici vi{eporodi~nog 
stambeno-poslovnog objekta, obavezno obezbe|uju na 
gra|evinskoj parceli izvan povr{ine javnog puta. 
Planom je opredeqen prostor za parkirawe vozila za 
korisnike vi{eporodi~nih stambenih objekata. 
Planom je dat broj postoje}ih i novoplaniranih 
stanova i ukupan broj parking mesta i gara`a u 
urbanisti~koj celini bloka A. Prema ukupnom broju 
stanova obezbe|eno je najmawe po jedno parking na 
stambenu jedinicu, kao i jedno parking mesto na 70 m2 
korisne povr{ine poslovnog prostora. Investitor 
nadgradwe stambeno-poslovnog prostora obavezan je da 
preko nadle`nog Јavnog preduzeћа финансира 
изградњу неопходног броја паркинг места у 
складу са бројем изграђених стамбених и других 
јединица и одредбама овог Плана, а пре  

прибавање грађевинске дозволе. Prilaz 
parking mestu, kao i samo parking mesto mora biti 
dimenzionisano i postavqeno u skladu sa propisima. 

 Planom je omogu}eno da se zemqi{te za parkirawe 
opredeli na povr{ini za javnu upotrebu, {to stvara 
plansku mogu}nost za daqu realizaciju u skladu sa 
zakonom o planirawu i izgradwi i adekvatnim 
Gradskim odlukama. Na taj na~in su stvoreni planski 
uslovi za realizaciju potrebnog broja parking mesta u 
okviru ovog stambenog bloka, a samu realizaciju 
parking mesta u odnosu vlasni{tvo zemqi{ta treba  
razre{iti  u skladu sa zakonom o planirawu i 
izgradwi. 

 
Uslovi ogra|ivawa parcele - U zoni 

vi{eporodi~nog stanovawa u stambeno-poslovnom 
bloku A nije predvi|eno ogra|ivawe parcela prema 
javnim povr{inama i susednim parcelama. 

 
Prikqu~ewe objekata na komunalnu i ostalu 

infrastrukturu }e se realizovati prema uslovima 
nadle`nih komunalnih preduze}a. 

 
5.2 Uslovi za obrazovawe gra|evinske 
      parcele na prostoru Plana 
 
 U okviru obuhvata plana formirana je parcela na 

kojoj su izgra|eni objekti vi{eporodi~nog stanovawa 
kao i  stambeno poslovni objekat sa skloni{tem. U 
okviru iste su izgra|eni i pomo}ni objekti  (prvi niz 
individualnih gara`a), prilazne staze  i zelene 
povr{ine koje su u funkciji izgra|enih objekata. Kao 

posebna parcela izdvojen je je prostor na kome je 
izgra|en drugi niz gara`a.Gara`e tre}eg niza imaju 
formirane parcele svaka pojedina~no.Kao posebna 
parcela izdvojen je neizgra|en prostor ispred tre}eg 
niza gara`a namewen za izgradwu parkinga za putni~ka 
vozila, koji bi podmirivao potrebe parkirawa za 
korisnike  novoplaniranog stambeno poslovnog objekta 
kao i drugih objekata. Ostale povr{ine u okviru plana 
su povr{ine javne namene, ulice, prilazne 
saobra}ajnice za obslu`ivawe objekata i parkinga, 
postoje}i parkinzi, novoplanirani parkinzi  (8 
parking mesta iza drugog niza gara`a), zelenilo i 
parkovske povr{ine.  

 
6. SMERNICE ZA SPROVO\EWE PDR-a 
 
Postoje}i izgra|eni objekti su prihva}eni u 

postoje}im gabaritima, a za svaku intervenciju - 
nadgradwu potkrovnih stambenih eta`a i dogradwu 
terasa na vi{eporodi~nim stambenim objektima, 
moraju se po{tovati parametri iz plana, (gra|evinska 
linija, dozvoqena spratnost, stepen izgra|enosti, 
stepen zauzetosti). 

Na osnovu ~l. 56 Zakona o planirawu i izgradwi 
("Sl. glasnik Republike Srbije"), nadle`na op{tinska 
uprava izdaje lokacijsku dozvolu, koji sadr`i podatke o 
urbanisti~kim uslovima za ure|ewe prostora koji su 
utvr|eni urbanisti~kim planom, kao i: 

2. povr{inu za mogu}u izgradwu, dogradwu i 
nadgradwu, 

 
3. tip izgradwe, 
 
4. spratnost objekta, koja mo`e biti mawa od 

maksimalne propisane planom, s tim da se investitor 
obavezuje da izvede objekat ~ija konstrukcija dozvoqava 
nadgradwu do visine propisane Planom, 

 
5. horizontalnu  povr{inu gabarita, tj. procenat 

izgra|enosti parcele, 
 
6. visinu objekta,  
 
7. koeficijenat izgra|enosti parcele, 
 
8. polo`aj regulacione i gra|evinske linije i 

nivelacione uslove. 
 
9. namena objekta, po zahtevu investitora a u skladu 

sa odredbama Plana, 
 
10. urbanisti~ko i parterno re{ewe lokacije, 
 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 350-421/2011                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 
планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр.72/2009, 
81/2009, 64/10 и 24/2011), члана 29. и 38. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских документа ("Сл.гласник РС", бр.31/2010, 
69/2010 и 16/2011) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца", бр.8/2008), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 25.08.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
" КОМПЛЕКСА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУГ 
БОГДАНОВЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И 
ГАЗИМЕСТАНСКОГ ТРГА " 

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

"Комплекса између улица Југ Богданове, Железничке 
и Газиместанског трга" у Крушевцу, (у даљем тексту: 
План детаљне регулације). 

 
 

Члан 2. 
 

   Циљ израде Плана детаљне регулације је: 
 
- Остварење услова за реализацију садржаја 

планираних Генералним планом Крушевца 2021 
("Сл.лист општине Крушевац", бр.4/05), као и 
усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", 
бр.72/09, 81/09 и 24/2011), 

 
- одређивање правила за примену Плана путем 

дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, правила градње и одређивања 
локација за израду урбанистичких пројеката,  

 
- планирање, савремених и нових садржаја атракти-

вних за инвеститоре и успостављање ефикасне 
мреже саобраћајне и комуналне ифраструкуре 
унутар предметног подручја и са окружењем,   

 
 - усклађивање организације, опремања и уређења 
простора и земљишта са потребама и критеријумима 
за заштиту животне средине. 

 
Члан 3. 

               
Оквирну границу обухваћену Планом детаљне 

регулације чини простор обухваћен са северне 
стране улицом Железничком, источну страну чини 
низ индивидуалних катастарских парцела, са јужне 
стране границу представља улица Југ Богданова.  
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом износи око 4,7 ха. 
Катастарске парцеле које су обухваћене границом 

Плана детаљне регулације припадају Катастарској 
Општини Крушевац. 

 

Члан 4. 
  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
 
1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на 
     посебне целине и зоне; 
2)   детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози;  

4)  нивелационе коте улица и јавних површи-на 
(нивелациони план) ;  

5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;  

6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7)  мере заштите културно-историјских споменика 
и заштиђених природних целина; 

8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 

 
 

Члан 5. 
 

Израда Плана детаљне регулације "Комплекса 
између улица Југ Богданове, Железничке и 
Газиместанског трга " у Крушевцу биће завршена у 
року од 45 дана од дана добијања свих потребних 
услова и сагласности од органа, организација и 
јавних предузећа, која су овлашћена да утврђују 
посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде или измене 
планских докумената. 
У подручју за које се израђује план не могу се 

издавати урбанистички услови, од дана доношења 
ове Одлуке до усвајања ПДР-а, а најдуже 180 дана.  
 

Члан 6. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације " 

Комплекса између улица Југ Богданове, Железничке и 
Газиместанског трга " у Крушевцу, обезбеђују се у 
Буџету Града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана детаљне регулације на јавни увид у трајању 
од 30 дана од дана оглашавања у дневном и 
локалном листу. 
   Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 
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^lan 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 350-431/2011                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
 
 
 
 
162 
На основу члана 27, 28. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи "Сл.гласник РС", бр.72/2009, 
81/2009, 64/2010 и 24/2011), члана 29. и 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл.гласник РС", бр.31/2010, 69/2010 и 
16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца", бр.8/2008), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 25.08. 2011. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА " МАРКО  ОРЛОВИЋ "  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

Насеља "Марко Орловић" у Крушевцу, (у даљем 
тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана детаљне регулације је: 
Реконструкција неплански формираног на-сеља 

кроз урбанистичку и комуналну санацију, путем 
ревитализације постојећег насеља као посебне 
урбане и етничке целине. 
Увођење нове регулације, као и намене простора, 

у складу са урбанистичким планом вишег реда  
Регулационим планом (измене и допуне ДУП-а 
Расадник 1 из 1990. године) стамбено-пословног 
комплекса "Расадник 1" у Крушевцу ("Сл.лист 
Општине Крушевац", бр. 2/00, 5/03), где је за 
предметно подручје основна намена становање. 
Планирање новух садржаја који недостају овој 

целини и примена флексибилног планирања у 
одређивању основне и пратеће намене простора, 
локација и објеката, као и унапређење постојећег 
начина организације и коришћења простора 
(намене, регулација, нивелација, својинско-
имовински односи и екологија). 
Путем респектног повећања квадратуре објеката 

(габарита, спратности, слободне и зелене површине) 
обезбеде услови за адекватно коришћење простора 
у складу са значајем локације. 
Одређивање правила за примену Плана путем 

дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, правила градње и одређивања 

локација за израду Урбанистичких пројеката.  
 

Члан 3. 
  

Подручје обухваћено Планом детаљне 
регулације налази се у оквиру Регулационог плана 
(измене и допуне ДУП-а Расадник 1 из 1990. године) 
стамбено-пословног комплекса "Расадник 1" у 
Крушевцу ("Сл.лист Општине Крушевац", бр. 2/00, 
5/03). 
Границу обухваћену Планом детаљне регулације 

чини простор обухваћен са северне стране улицом 
Хајдук Вељковом, источну страну чини низ солитера 
и делом улице Бруски пут, са јужне стране границу 
представља ограда бензинске пумпе "Сако" и 
другим низом солитера, све до границе комплекса 
дечије установе, завршно са улицом Достојевског на 
западној страни.   
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом износи око 7,25 ха. 
Катастарске парцеле које су обухваћене 

границом Плана детаљне регулације припадају 
Катастарској Општини Крушевац. 

 
 

Члан 4. 
  
 План детаљне регулације садржи нарочито: 
1)  границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне целине и 
зоне; 

2)   детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних повр-шина 

и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози;  

4)  нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план) ;  

5)  попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;  

6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских споменика 
и заштиђених природних целина; 

8)  локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

 9)  правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 

  
Члан 5. 

 
Израда Плана детаљне регулације Насеља 

"Марко Орловић" у Крушевцу биће завршена у року 
од 90 дана од дана добијања свих потребних услова 
и сагласности од органа, организација и јавних 
предузећа, која су овлашћена да утврђују посебне 
услове за заштиту и уређење простора и изградњу 
објеката у фази израде или измене планских 
докумената. 
У подручју за које се израђује план не могу се 

издавати урбанистички услови, од дана доношења 
ове Одлуке до усвајања ПДР-а, а најдуже 180 дана.  
Регулациони план (измене и допуне ДУП-а 

Расадник 1 из 1990. године) стамбено-пословног 
комплекса "Расадник 1" у Крушевцу ("Сл.лист Општине 
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Крушевац", бр.2/00, 5/03) се и даље примењује у 
елементима који нису у супротности са Законом о 
планирању и изградњи и Одлуком о изменама и 
допунама одлуке о одређивању делова урбанистичких 
планова који се могу примењивати до доношења 
нових урбанистичких планова ("Сл. лист  Општине 
Крушевац", бр. 5/03, 7/03) за читаво подручје РП-а, осим 
за подручје ПДР-а. 

 
Члан 6. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације 

Насеља "Марко Орловић" у Крушевцу, обезбе-ђују 
се у Буџету Града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана детаљне регулације на јавни увид у трајању 
од 30 дана од дана оглашавања у дневном и 
локалном листу. 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu grada Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 350-442/2011                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 39. Poslovnika Skup{tine grada 

Kru{evca ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 6/08  ( "Sl. 
list grada Kru{evca" 10/08, 4/09 i 5/10)   

 Skup{tina grada Kru{evca, na sednici   
25.08.2011.godine,  donela je 

                                                                                                                                                                                                                                                 
O D L U K U 

ZA  RAZRE[EWE I IZBOR  ^LANOVA 

RADNIH TELA SKUP[TINE GRADA 
 

I -UTVR\UJE SE da je Goranu Risti}u iz Kru{evca, 
prestala du`nost ~lana Komisije za kadrovska i 
administrativna pitawa, zbog nastupawa smrti.   

 
II - RAZRE[AVAJU SE  du`nosti ~lanova radnih 

tela: 
1. Qiqana Pani} iz Kru{evca, du`nosti ~lana  

Saveta za rodnu ravnopravnost.  
2. Sawa  Gaji} iz Kru{evca, du`nosti ~lana  Sa-veta za 

poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu. 

  
III -  BIRAJU SE za ~lanove radnih tela: 
 
1. Milan Jovanovi} iz Kru{evca, za ~lana Komisije za 

kadrovska i  administrativna pitawa.   
2. Svetlana Milenkovi}, hemijsko-tehnolo{ki  

tehni~ar iz Kru{evca, za ~lana Saveta za rodnu 
ravnopravnost.  

3. Goran Stefanovi} iz Kru{evca, za ~lana Saveta za 
poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu. 
  

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 020-23/2011                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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На основу члана  32. Закона о локалној 

самоуправи ( " Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 22. 
Закона о јавним службама (" Сл. гласник РС" 
бр.42/71,71/94 и 79/05), члана 11. Одлуке и оснивању 
Установе "Центар за особе са инвалидитетом" 
("Службени лист града  Крушеваца" бр. 1/10) и члана 
19.став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана  25.08.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ  

"ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ" 
  

I -ИМЕНУЈE СЕ КАТИЦА КАРАЛИЋ iz 
Kru{evca za ~lana Nadzornog odbora Ustanove 
"Центар за особе са инвалидитетом", из реда 
запослених.  

II - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-167/2011                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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Na osnovu  20. Zakona o javnim slu`bama ("Sl. 

glasnik RS"42/91,71/94 i 79/05), ~lana 19. stav 1. ta~ka 9. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 
8/08)                                                                                                                                   

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 
dana 25.08.2011. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

 
o imenovawu ~lana Upravnog odbora 

Ustanove za pred{kolsko vaspitawe,obrazovawe i 
ishranu dece "Nata Veqkovi} " 

Kru{evac 
 
I- UTVR\UJE SE da je  Goranu Risti}u iz Kru{ev-ca, 

prestala  du`nost ~lana Upravnog odbora Ustanove za 
pred{kolsko vaspitawe, obrazovawe i ishranu dece "Nata 
Veqkovi}" Kru{evac, zbog nastupawa smrti.  
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II- IMENUJE SE Slobodan ^olovi}, politi-kolog iz 

Kru{evca, za ~lana  Upravnog odbora Ustanove za 
pred{kolsko vaspitawe, obrazovawe i ishranu dece "Nata 
Veqkovi}" Kru{evac . 

 
III- Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada 

Kru{evca".  
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 022-169/2011                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima i 

obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Sl. glasnik 
RS" br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - ispravka i 123/07 - dr. 
zakon),  i ~lana 19. stav 1 ta~ka 9. Statuta grada 
Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br.  8/08), 

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici 
25.08.2011.godine,  donela je 

 
R E [ E W E 

 
O   RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA UPRAVNOG 
ODBORA "DIREKCIJE ZA URBANIZAM I IZGRADWU 

"JP KRU[EVAC 
 
I - RAZRE[AVA SE: 
 
 DEJAN MARKOVI], dipl.ing.ma{instva iz 

Kru{evca, du`nosti ~lana Upravnog odbora "Di-rekcije za 
urbanizam i izgradwu" JP  Kru{evac, na li~ni zahtev.  

 
II - IMENUJE SE:  
 
ALEKSANDAR STANKOVI] diplomirani pravnik 

iz Kru{evca, za ~lana Upravnog odbora "Direkcije za 
urbanizam i izgradwu" JP  Kru{evac. 

 
III - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada 

Kru{evca". 
 

SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 
   

I Broj: 023-116/2011                   PREDSEDNICA 
                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
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Na osnovu ~lana 54. i 55. Zakona o osnovama sistema 

obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS" brf. 72/09) i 
~lana 19. Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada 
Kru{evca" br. 8/08,  

Skup{tina grada Kru{evca, na sednici odr`anoj 
dana 25.08. 2011. godine, donela je  

 
R E [ E W E 

 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANOVA 

[KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE"JOVAN 
JOVANOVI] ZMAJ" KRU[EVAC  

 
 I - RAZRE[AVA SE Darko Mihajlovi}, 

predstavnik zaposlenih, du`nosti ~lana [kolskog 
odbora O[ "Jovan Jovanovi} Zmaj" u Kru{evcu na 
li~ni zahtev.  

 
II - IMENUJU SE  Sawa Mitrovi}, pedagog, 

predstavnik zaposlenih, za ~lana [kolskog odbora 
O["Jovan Jovanovi} Zmaj" u Kru{evcu. 

III - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada 
Kru{evca".  

 
SKUP[TINA GRADA KRU[EVCA 

   
I Broj: 022-168/2011                   PREDSEDNICA 

                                             Vesna Veskovi}, s.r. 
II - АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
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На основу члана 21. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2011. годину ("Сл. лист града 
Крушевца" број 7/10), Одлуке Комисије за избор 
пројеката у области образовања, стручног усаврша-
вања, науке, информисања и развоја међународне 
сарадње број 121 од 06.06.2011. године, члана 5. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/10),  

Градоначелник града Крушевца дана 07.06.2011. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА, НАУКЕ, ИНФОРМИСАЊА И 
РАЗВОЈА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  КОЈИ 

ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА 
БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА  

У 2011. ГОДИНИ 
 
I Бирају се програми и пројекти у области 

образовања, стручног усавршавања, науке, информи-
сања и развоја међународне сарадње који ће се 
финансирати из буџета града Крушевца у 2011. 
години, са позиције 516, конто 481900 Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2011. годину, са износом  
од 225.000 динара  и то: 

 
За област образовања, стручног усавршавања, 

науке, информисања 
1. Семинар о доброј пчеларској пракси, подно-

сиоца Друштво пчелара ''др Богољуб Константи-
новић'' Крушевац, у износу од 105.000 динара, 

2. Интелектуална својина - извор капитала, 
стручно усавршавање, наука и такмичење из 
интелектуалне својине, подносиоца Савеза за 
интелектуалну својину Расинског округа, у износу од 
120.000 динара. 

 
II Градоначелник града Крушевца закључиће 

уговоре о финансирању и суфинансирању програма 
и пројеката у 2011. години са подносиоцима из тачке 
I овог Решења. 
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III    Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца" и на сајту града Крушевца.   

 
GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 

 
II Broj: 022-143/2011  GRADONA^ELNIK, 

Драган Јовановић, s.r.
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На основу члана 21. Одлуке о буџету Града Крушевца 

за 2011. годину ("Сл. лист града Крушевца" број 7/10), 
Одлуке Комисије за избор пројеката у култури, број 66 од 
24.02.2011. године, члана 5. Правилника о начину, 
критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 6/10, 
7/10 и 1/11), 

Градоначелник града Крушевца, дана 07.06.2011. 
године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ 
ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА У 2011. ГОДИНИ 
 

I У Решењу о избору програма и пројеката у 
култури који ће се финансирати средствима буџета 
града Крушевца у 2011. години, број 022-70 од 
01.04.2011. године, у тачки 1. За област музичке 
уметности и културе, додаје се тачка 1.6. која гласи: 

1.6. Пројекат под називом "Хорске активности и 
монографија хора подносиоца Удружења камерног 
мушког хора "Станислав Бинички" износ од 
50.000,00 динара". 

 
II У истом Решењу, у тачки „6. За област аматерског 

културног и уметничког стваралаштва, изворног 
народног стваралаштва и очувања нематеријалног 
културног наслеђа“, брише се тачка 6.2. Пројекат под 
називом „Радојкино коло“ подносиоца МЗ Глободер, са 
износом од 50.000 динара. 

 
III Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту града Крушевца 
(www.krusevac.rs). 

 
GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 

 
II Broj: 022-141/2011  GRADONA^ELNIK, 

Драган Јовановић, s.r.
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На основу члана 21. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2011. годину ("Сл. лист града 
Крушевца" број 7/10), Одлуке Комисије за избор 
пројеката у области друштвене бриге о деци и 
младима, број 125 од 7.06.2011. године, члана 5. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/10), 

Градоначелник града Крушевца дана 08.06.2011. 
године донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  

У ОБЛАСТИ  
А) ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И  

Б) ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О 
МЛАДИМА, КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2011. ГОДИНИ 

 
I Бирају се програми и пројекти у области: А) 

друштвене бриге о деци и Б) друштвене бриге о 
младима, који ће се финансирати из буџета града 
Крушевца у 2011. години, са позиције 513 и позиције 
514, конто 481900 Одлуке о буџету града Крушевца за 
2011. годину, са износом од 575.000,00 динара и то: 

 
За област друштвене бриге о деци 
 
1. Пројекат "Помоћ школској деци погинулих 

бораца, ратних војних инвалида, тешко болесних 
родитеља корисника војних пензија и самохраних 
мајки корисника војних пензија" подносиоца - 
Удружење војних пензионера Крушевац, у износу од 
100.000,00 дин. 

 
За област друштвене бриге о младима 
 
1. Пројекат „Шаренградска лига младих“, 

подносиоца – Спортско друштво за децу и омладину 
са посебним потребама „Палестра“, у износу од 
75.000,00 дин. 

 
2. Пројекат "Крушевачки фестивал спорта 

2011", подносиоца – Савез спортова Крушевац, у 
износу од 400.000,00 дин. 

 
II Градоначелник града Крушевца закључиће 

уговоре о финансирању и суфинансирању програма 
и пројеката у 2011. години са подносиоцима из тачке 
I овог Решења. 

 
III Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" и на сајту града Крушевца. 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

II Broj: 022-144/2011  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r.
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На основу члана 45. став 1. тачка 7. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) и 
члана 2. Одлуке о доношењу Стратегије развоја 
социјалне политике општине Крушевац за период 
2008-2012 ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 7/07), 

Градоначелник града Крушевца дана 15.07.2011. 
године, донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ТИМА ЗА 
ПОДРШКУ, МОНИТОРИНГ И ЕВФАЛУАЦИЈУ 

ПРОЈЕКАТА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЗОРИЦИ БРАДИЋ 

престала дужност члана Тима за подршку, 
мониторинг и евалуацију пројеката из Акционог 
плана за реализацију Стратегије развоја социјалне 
политике града Крушевца. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ СПОМЕНКА ОБРАДОВИЋ, 

дипл. економиста из Крушевца за члана Тима за 
подршку, мониторинг и евалуацију пројеката из 
Акционог плана зареализацију Стратегије развоја 
социјалне политике града Крушевца. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 

 

II Broj: 022-157/2011  GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r.
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На основу члана 21. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2011. годину ("Сл. лист града 
Крушевца" број 7/10), Одлуке Комисије за избор 
пројеката у култури, број 66 од 24.02.2011. године и 
број 119 06.06.2011, члана 5. Правилника о начину, 
критеријумима и мерилима за избор програма и 
пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 6/10, 7/10 и 1/11),  

Градоначелник града Крушевца, дана 25.07.2011. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 О ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 У 2011. ГОДИНИ 

 
I  У Решењу о избору програма и пројеката у 

култури  који ће се финансирати средствима буџета 
Града Крушевца у 2011. години, број 022-70 од 
01.04.2011. године и 022-141 од 07.06.2011. године, у 
тачки I, после тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи 
"За област ликовне и визуелне уметности": 

 
 1.8.  Пројекат под називом  „Уметничка колонија 

"Молитве на  језеру" подносиоца Мултимедијалног 
удружења уметника "Цар Константин" Ниш -
подружница Крушевац,  Атеље "Галерија Маки", са 
износом од 40.000 динара. 

 
II    Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту града Крушевца.   
 

Број022-160/II                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                     Драган Јовановић, с.р. 
 

 
 
 
 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ  ВЕЋА  
 

173 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. 

гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон), члана 17. став 2. Одлуке о 
комуналним делатностима ("Сл. лист града Крушевца", бр.1/09 - пречишћен текст) и члана 48. тачка 11. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.8/08), 
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 09.06.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Водовод - Крушевац"  
о утврђивању цена за испоручену пијаћу воду, цена услуга одвођења отпадних  

вода и цена комуналних услуга 
 
I   Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП "Водовод - Крушевац", број 18/2 од 13.05.2011. 

године, којом су повећане цене за испоручену пијаћу воду, цене услуга одвођења отпадних вода и цене 
комуналних услуга за 10%. 

 
1. Утврђују се цене воде и канализације: 
 

1.1. Грађани:    
  - вода 30,93 дин/m3 
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  - канализација 10,82 дин/m3 
   укупно 41,75 дин/m3 
    

1.2. Привреда:    
  - вода 74,80 дин/m3 
  - канализација 11,50 дин/m3 
   укупно 86,30 дин/m3 
    

1.3. Привреда (хем. инд.):    
  - вода 79,99 дин/m3 
  - канализација 11,50 дин/m3 
   укупно 91,49 дин/m3 
    

1.4. Школе и установе:    
  - вода 14,64 дин/m3 
  - канализација 4,26 дин/m3 
   укупно 18,90 дин/m3 
    

1.5. Потрошачи у општини 
Александровац и  
насељеном месту 
Стопања    

  - вода 23,43 дин/m3 
     

1.6. Цркве и манастири    
  - вода 18,90 дин/m3 

 
 
2. Утврђују се цене комуналних услуга: 
 
2.1. Цене услуга службе техничке припреме 

  
1. Прикључак на водоводну мрежу - 4.250,00 дин.  
2. Прикључак на канализациону мрежу - 4.250,00 дин.  
3. Учешће за инфраструктуру - вода - 45.328,54 дин.  
4. Учешће за инфраструктуру - канализација - 52.883,29 дин.  
5. Поновно прикључење на водоводну мрежу - физичка лица 1.716,26 дин.  
6. Поновно прикључење на водоводну мрежу - правна лица 3.433,98 дин.  
7. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте до 100m2 - правна лица 4.356,00 дин.  
8. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 

100m2 до 300m2 
- правна лица  8.349,00 дин.

  
9. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте 

преко 300m2 
- правна лица 13.794,00 дин.

  
10. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте до 

100m2 
- физичка лица 2.178,00 дин.

  
11. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 

100m2 до 300m2 
- физичка лица 2.904,00 дин.

  
12. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте 

преко 300m2 
- физичка лица 5.808,00 дин.

  
13. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за доградњу и 

реконструкцију објекта 
- правна лица 5.808,00 дин.

  
14. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за надградњу 

стамбене зграде 
- правна лица 5.808,00 дин.

  
15. Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу за доградњу и реконструкцију објекта 
- физичка лица 2.178,00 дин.
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16. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за стамбено - 
пословни објекат 

- физичка лица 4.356,00 дин.

  
17. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте 

до 100m2 
- правна лица 4.356,00 дин.

  
18. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте 

од 100m2 до 300m2 
- правна лица 8.349,00 дин.

  
19. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте 

преко 300m2 
- правна лица 13.794,00 дин.

  
20. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте 

до 100m2 
- физичка лица 2.178,00 дин.

  
21. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте 

од 100m2 до 300m2 
- физичка лица 2.904,00 дин.

  
22. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте 

преко 300m2 
- физичка лица 5.808,00 дин.

  
23. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 

доградњу и реконструкцију објекта 
- правна лица 5.808,00 дин.

  
24. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 

надградњу стамбене зграде  
- правна лица 5.808,00 дин.

  
25. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 

доградњу и реконструкцију објеката 
- физичка лица 2.178,00 дин.

  
26. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 

стамбено - пословни објекат 
- физичка лица 4.356,00 дин.

  
27. Давање сагласности на локацију или трасу прикључка 

(раскопавање) 
- правна лица 3.484,80 дин.

  
28. Давање сагласности на локацију или трасу прикључка 

(раскопавање) 
- физичка лица 1.742,40 дин.

  
29. Давање сагласности на пројектну документацију - правна лица 4.356,00 дин.

30. Давање сагласности на пројектну документацију - физичка лица 2.468,40 дин.
 
 
 
2.2. Цене услуга баждарнице 

 
1. Поправка водомера са баждарењем  1/2" 1.528,96 дин.    
2. Поправка водомера са баждарењем  3/4" 1.549,28 дин.    
3. Поправка водомера са баждарењем   1" 1.841,14 дин.    
4. Поправка водомера са баждарењем  5/4" 1.947,13 дин.    
5. Поправка водомера са баждарењем  6/4" 2.861,89 дин.    
6. Поправка водомера са баждарењем  2" 8.941,42 дин.    
7. Поправка водомера са баждарењем  3" 11.602,93 дин.    
8. Поправка водомера са баждарењем  4" 13.417,93 дин.    
9. Поправка водомера са баждарењем  5" 23.195,70 дин. 

 
 
2.3. Цене услуга одржавања канализационе мреже 

 
1. Машинско отпушавање канализације до  150        - физичка лица 99,67 дин/m 
2. Машинско отпушавање канализације до  200        - физичка лица 145,20 дин/m 
3. Ручно чишћење шахта са одвозом материјала     - физичка лица 1.744,85 дин/ком 
4. Уградња бетонских шахт поклопаца до R = 80cm    - физичка лица 1.892,53 дин/ком 
5. Уградња резаног лименог шахт поклопца R=60cm  - ф и п 3.638,62 дин/ком 
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6. Машинско отпушавање канализације до  150     - мала привреда 654,63 дин/m 
7. Машинско отпушавање канализације до  200     - мала привреда 799,83 дин/m 
8. Машинско отпушавање канализације до  300     - мала привреда 1.017,63 дин/m 
9. Ручно чишћење шахта са одвозом материјала       - мала привреда 2.910,15 дин/ком 
10. Уградња бетонског шахт поклопца до R = 80cm     - мала привреда 2.910,15 дин/ком 
11. Машинско отпушавање канализације до  150 - велика привреда 1.017,63 дин/m 
12. Машинско отпушавање канализације до  200 - велика привреда 1.164,05 дин/m 
13. Машинско отпушавање канализације до  300 - велика привреда 1.454,45 дин/m 
14. Ручно чишћење шахта са одвозом материјала - велика привреда 3.638,62 дин/ком 
15. Уградња бетонског шахт поклопца до R = 80cm - велика привреда 3.638,62 дин/ком 
16. Рад специјалног возила "WОМA"  10.186,15 дин/h 
17. Рад комбинованог специјалног возила "CAPPELLOTTO" 14.551,99 дин/h 
18. Цена по пређеном километру за интервенције ван система 290,40 дин 

 
Утврђене цене су без пореза на додату вредност (ПДВ износи 8% за воду, канализацију и услуге чишћења 

канализације, а за све остале услуге 18%). 
 
II  Решење ће се примењивати од 01.06.2011. године. 
 
III Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-72/2011 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
 
 
 
 
174 
На основу члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. 

гласник Републике Србије" бр. 72/09), члана 6б 
Одлуке о оснивању Историјског архива у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца бр. 1/09-пречишћен текст 
и 6/10 и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  23.06.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и до-

пунама Правилника о унутрашњој организацији систе-
матизацији послова у Историјском архиву Крушевац, 
коју је донео директор Историјског архива у Крушевцу  
под бројем 908/08-1/11 од 07.06. 2011. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-152/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р.
 
 

 

 
 
175 
На основу члана 74. и 75. Закона о култури 

("Сл. гласник РС" бр. 72/09) и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  23.06.2011. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - МЕЊА СЕ Решење Градског већа града 

Крушевца III број  022-49/2011 од 25.02.2011. 
године којим је утврђено да ће на реализацији 
Програма рада Историјског архива у Крушевцу 
за 2011. годину, из буџета града Крушевца 
обезбедити средства за зараде за 31 радника, са 
збирним коефицијентом 474,60 и ценом рада 
коју утврди Влада Републике Србије, тако да 
гласи:  
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"На реализацији Програма рада Историјског 
архива  у Крушевцу за 2011.годину из буџета 
града Крушевца обезбедити средства за зараде 
за 32 радника, са збирним коефицијентом 485,70 
и ценом рада коју утврди Влада Републике 
Србије.  

 
  Ребалансом Буџета града Крушевца за 2011. 

годину обезбедити додатна средства за исплату 
зараде радника у складу са овим Решењем".  

 
II - Решење обавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-130/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р. 

 
 
  

 
176 
Градско веће града Крушевца на основу чл.8. 

тач.25, чл.15 чл.131 Закона о ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 111/09) и чл. 
48. Статута града Крушевца ("Сл.  лист града 
Крушевца" бр. 8/08), на седници одржаној дана 
30.06. 2011. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ И 
ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  

ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 
СПАСАВАЊЕ  

 
I - ОДРЕЂУЈУ СЕ овлашћена и оспособљена 

правна лица од посебног значаја за заштиту и 
спасавање и то:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ред. 
бр. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА СЕДИШТЕ ДЕЛАТНОСТ 

ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАТАК 

 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 
ЈП ПТТ Саобраћај "Србија" РЈ   
ПТТ саобраћаја "Крушевац" 

 
Немањина бр. 
2 
Крушевац 

 
Делатност пошта  

 
- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса  

2. Предузеће за 
телекомуникације 
"Телеком Србија" АД.РЈ за  
телекомуникације 
"Крушевац" 

Немањина 
бр.2.  
Крушевац  

64110 
Телекомуникације 

- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса 
- узбињивање 

3. ЈП "Електромрежа" Србије 
Погон "Крушевац" 

Жупски пут 
бб 
Крушевац 

Пренос електричне  енер-
гије, Пројектовањање  
и изградња електро  
објекта, уређаја,водовода.  

- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса 

4. "Електросрбија" 
Д.О.О. Краљево, 
Електродситибуција 
Крушевац 

Косанчићева 
32  
Крушевац 

Дистрибуција електричне  
енергије 

- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса  
- збрињавање угрожених 
и настрадалих 
- узбуњивање 

5. ЈЖТП "Београд" Железнички  Железничка Железнички саобраћај - евакуација
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чвор Краљево  
Железничка станица Крушевац 

бб  
Крушевац 

- збрињавање угрожених 
и настрадалих 

6. ЈП "Србија шуме" Шумско  
газдинство "Расина" 
Крушевац 

ЈНА бр. 18
Крушевац 

Узгој и искоришћавање 
шума и одговарајуће  
услужне делатности  
 

- заштита и спасавање од 
пожара и експлозија 
- очување добара битних 
за опстанак  
 - збрињавање угрожених 
и настрадалих 

7. Републички хидрометеоро-
лошки завод 
Метереолошка станица  
Крушевац 

Љубе  
Трипковића 
бб  
Крушевац 

Метеорологија - заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  
- заштита и спавасање од 
пожара и експ.  

8. Јавно комунално предузеће  
"Крушевац" 

Јасички пут 
бб  
Крушевац 

Одстрањивање отпадака  
и смећа, санитарне. зоо  
служба и сл. активности 

- асанација терена 

9. ЈКП "Водовод" Крушевац Душанова бр. 
46  
Крушевац 

Скупљање пречишћавање 
и дистрибуција воде  

- Хитно успостављање
неопходних служби од 
јавног интереса  
- заштита и спас. од 
пожара и експлозија 
- збрињавање угрожених 
и настрадалих  
- очување добара битних 
за опстанак  

10. Институт за истраживања у  
пољопривреди Центар за  
крмно биље-Крушевац 

Трг Расинских 
Партизана 50  
Крушевац 

Изградња база података  
(скупљање података од  
једног или више извора) 

- очување добара битних  
за опстанак 

11. Пољопривредна станица  
Крушевац 

Чолак Антина  
бр. 41 
Крушевац 

остале пољопривредне 
услуге 

- очување добара битних 
за опстанак 
 

12. Ветеринарска станица- 
Крушевац 

Мићуна  
Павловића 23 
Крушевац 

Здравствена заштита  
животиња 

- очување добара битних 
за опстанак 
- асанација терена 

 
13. 

 
Здравствени центар Крушевац 

 
Косовска 16  
Крушевац 

 
Здравствена заштита  
становника 

 
- прва медицинска помоћ 
- евакуација 
- збрињавање угрожених 
и настрадалих 
- Хитно успоставњање 
неопходних служби од 
јавног интереса  

14. Завод за јавно здравље  
Крушевац 

В. Путника 
5/2 
Крушевац 

Здравстена заштита 
становника 

- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса 
- очување добара битних 
за опстанак  
- заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом 
заштита од техн. 
технолошких несрећа  

15. Апотекарска установа  
Крушевац 

Луке 
Ивановића 34  
Крушевац 

Издавање и справљање  
лекова по рецептури 

- прва медицинска помоћ 
- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса 
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16. Специјална болница за 

коштано  
зглобна и дегенеративна  
обољења Рибарска Бања  

Рибарска 
Бања  
Крушевац 

Здравствена заштита  
становника 

- прва медицинска помоћ 
- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса 
- збрињавање угрожених 
и настрадалих  

17. ОО Црвени крст-Крушевац Чолак Антина  
бб Крушевац 

Здравствена заштита  
становника 

- евакуација 
- збрињавање угрожених 
и настрадалих 
- прва медицинска помоћ 

18. Центар за социјални рад Мајке 
Југовића 
36 Крушевац 

Социјална - збрињавање угрожених 
и настрадалих 
- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса  

19. Градски музеј Стефана 
Високог 15 
Крушевац 

Делатност музеја - склањање и 
урбанистичке мере  
- очување добара битних 
за опстанак 

20. Историјски архив Мајке 
Југовића  
бр.6 
Крушевац 

Делатност архива - склањање и 
урбанистичке мере  
- очување добара битних 
за опстанак  

21. РТК Крушевац Трг 
Косовских  
јунака 6  
Крушевац 

Радио и телевизијске  
активности 

- евакуација 
- заштита од техн. 
технолошких  
рушевина 

22. Дирекција за урбанизам и  
изградњу ЈП Крушевац 

Косанчићева  
бр.5. 
Крушевац 

Пројектовање и израда  
урбанистичких планова 

- склањање и 
урбанистичке мере 
-асанација терена  

23. Градска топлана Крушевац Јасички пут 
бб  
Крушевац 

Комунална - Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса  

 
24. 

 
Спортски центар Крушевац   

 
Николе 
Тесле14 
Крушевац 

92610-спортске арене и  
стадиони   
92622 остале спортрске  
активности 

 
- збрињавање угрожених 
и настрадалих 

 
25. 

 
Предшколска установа "Ната  
Вељковић" 

 
Босанска 21 
Крушевац 

 
Установа за предшколско 
васпитање, образовање и 
исхрану деце 

 
- збрињавање угрожених 
и настрадалих  

26. АД "Југопревоз"Крушевац Југ Богданова  
бб Крушевац 

Превоз путника у  
друмском саобраћају  

- евакуација 
- Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса  

 
27. 

 
"Крушевац пут" АД 

 
Јасички пут 
бб  
Крушевац 

Одржавање и изградња  
путева 

 
- заштита и спасавање из 
рушевина 
- заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  
- склањање и 
урбанистичке мере 

 
28. 

 
ИМК "14 октобар" 

 
Јасички пут 
бб 

Производња машина за  
руднике, каменоломе и  

 
- заштита од рушења и 
спасавање из рушевина 
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1 2 3 4 5 
Крушевац грађевинарство - заштита и спасавање од 

поплава и несрећи на 
води и под водом  
- склањање и 
урбанистичке мере  

29. ГП "Техноградња" Д.О.О.  Мајке 
Југовића  
бр.14 
Крушевац 

Грађевински радови
ниско и виосоко градње 

- заштита и спасавање из 
рушевина 
- склањање и урбани-
стичке мере 
- заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  
- асанација терена

30. ГП "Стевановић Инвест" 
Д.О.О 

Јасички пут 
бб  
Крушевац 

Грађевински радови
ниско и виосоко градње 

- заштита од рушења и 
спасавање из рушевина  
- склањање и 
урбанистичке мере 
- заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  
- асанација терена 

31. ГБ "ДАБИ" Железничка 
17  
Крушевац 

Грађевински радови
ниско и виосоко градње 

- заштита и спасавање из 
рушевина  
- склањање и урбани-
стичке мере  
- заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  
- асанација терена 

32. "Плима-пек"  Трг Мира 28 
Крушевац 

Производња млинских 
производа 

- очување добара битних 
за опстанак  
- Хитно успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса  

33. "Плима М" Јастребачка 12 
Крушевац 

Производња уља - очување добара битних 
за опстанак  
- Хитно успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса  

34. Ауто мото клуб "Пане Ђукић" 
Крушевац 

Пана Ђукића
32 Д  
Крушевац 

- обука возача Хитно успостављање 
неопходних служби од 
јавног интереса 

35. Аеро клуб "Михајло Живић" Веце 
Кочаргина 
бр.7.  
Крушевац 

Остале спортске
активности  
- обука пилота, авиона и  
једрилица  

- заштита и спасавање на
неприступачним 
теренима 
- заштита и спасавање од 
пожара  

36. Клуб за подводне активности  
Крушевац 

Радомира  
Јаковљевића  
Крушевац 

91330  
Делатности осталих  
организација на бази  
учлањења, на другом  
месту непоменутих 

- заштита и спасавање од 
пожара и експлозија  
- заштита и спасавање од 
поплава и несрећи на 
води и под водом  

37. Радио клуб Багдала Р. 
Јаковљевића  
Крушевац 

Аматерски спортови - узбуњивање  
- збрињавање угрожених 
и настрадалих  

38. Планинарски клуб Крушевац Радомира  Остале спортске  - заштита и спасавање на  
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1 2 3 4 5
ПСД "Јастребац" Крушевац Јаковљевића 

бб - Крушевац 
активности неприступачним 

теренима 
39. Извиђачки клуб Крушевац Крушевац Делатности осталих  

организација на бази  
учлањења, на другом  
месту непоменутих 

- заштита и спасавање на  
неприступачним 
теренима 

40. ОРС.Расина сек. регата клуб 
Регата клуб Крушевац 

Чупићева 9  
Крушевац 

Делатности осталих  
организација на бази  
учлањења, на другом  
месту непоменутих 

- заштита и спасавање од 
поплава и несрећа на 
води и под водом  
 

41. Ловачко друштво Крушевац Трг 
Костурнице 
14 Крушевац  

Делатности осталих  
организација на бази  
учлањења, на другом  
месту непоменутих 

- заштита и спасавање на  
неприступачним 
теренима 

 
 

II - Оспособљеним лицима из тачке I - задаци се утврђују плановима заштите и спасавања града Крушевца. 
 
III - Накнада трошкова за спровођење припрема, утврђених задатака и ангажовање у акцијама заштите и 

спасавања прецизираће се склапањем уговора са оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и 
спасавање и надлежног органа  града Крушевца (чл. 131 Закона о ванредним ситуацијама). 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III број: 84/11                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК,  
             Драган Јовановић, с.р. 
 

 
 
 
177 
На основу члана 27. став 1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/2000, 
25/02, 107/05 и 108/05 - исправка и 123/07 - др. 
закон), члана 27. став 2. алинеја 3. Одлуке о 
оснивању јавног  предузећа "Пословни центар" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр.1/09 - 
пречишћен текст и 2/10) и члана 48. тачка 12. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 15.07.2011. године, донелo je 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова 
ЈП "Пословни центар" Крушевац 

 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова ЈП "Пословни центар" 

Крушевац, коју је донео директор ЈП "Пословни 
центар" Крушевац, под бројем 2686 од 29.06.2011. 
године. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-85/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
178 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл. лист  града Крушевца " бр. 8/08) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист  
града Крушевца" бр. 12/09) 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана  18.07.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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I Даје се сагласност на Критеријуме за субвенци-
онисање вештачког осемењавањe крава на тери-
торији града Крушевца. 

 
II Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
града Крушевац". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 323-1/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Драган Јовановић, с.р. 
 
 
179 
На основу чл. 9. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник Рс" бр. 24/2011), Решења о 
изменама решења о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених у јавним службама које се 
финансирају из буџета града Крушевца и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.07.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. За реализацију Програма рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" у Крушевцу за 
2011. годину из буџета града Крушевца обезбедиће 
се средства за финансирање зарада за 3 запослена,са 
збирним коефицијентом 56,74 и ценом рада коју 
утврди Влада Републике Србије. 

 
2. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-158/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
180 
На основу члана 48 Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр.8/2008) и 9. Одлуке о 
оснивању буџетског фонда за финасирање активне 
политике запошљавања ("Сл. лист града Крушевца" 
бр.12/2009)  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 18.07.2011. доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава буџетског  
фонда за финасирање програма "Субвенције 
послодавцима за запошљавање нових радника" 
бр.13/2011 од 06.7.2011. које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финасирање 
активне политике запошљавања. 

 
Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-96/2011 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
 
181 
На основу члана 48 Статута града Крушевца 

(Сл.лист града бр.8/2008) и 9. Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за финасирање активне политике 
запошљавања (Сл.лист града Крушевца бр.12/2009)  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 18.07.2011.год доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава буџетског  
фонда за финасирање програма "Самозапошљавање" 
бр.12/2011 од 06.07.2011. које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финасирање 
активне политике запошљавања. 

 
Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-96/2011 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
  
 
182 
На основу чл. 44. став 1. тачка 5. а у вези са чл. 

65. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гл. 
РС", бр. 129/07), чл. 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/2008 и Споразума 
о сарадњи између града Краљева, града Новог 
Пазара, града Крушевац, општине Врњачка Бања, 
општине Александровац, општине Брус, општине 
Вараварин, општине Рашка, општине Тутин и 
општине Ћићевац, о заједничком вршењу послова у 
управљању чврстим комуналним отпадом, од 
04.05.2011. године 

Градско веће града Крушевца, дана 18.07.2011. 
године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

САРАДЊЕ У УПРАВЉАЊУ ЧВРСТИМ 
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 
I 
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Образује се Тим за координацију сарадње у 

управљању чврстим комуналним отпадом. 
Тим чине председник и два члана. 
За председника Тима: Весна Анђелић, заменик 

шефа Одсека за финансије привреду и екологију. 
 
За чланове Тима: 
 
 Невенка Ђорђевић, директор ЈКП Крушевац, 
 
 Драгана Ивановић, координатор Групе за 

екологију. 
 

II 
 

Задатак Тима за координацију сарадње у 
управљању чврстим комуналним отпадом је да 
учествује у примени Међуопштинског споразума о 
заједничком управљању чврстим комуналним 
отпадом, за координацију активности на припреми 
других неопходних докумената везаних за изградњу 
регионалног постројења и за формирање регио-
налног предузећа. 

 
III 

 
Решење доставити председнику и члановима 

Тима за координацију сарадње у управљању чврстим 
комуналним отпадом и уз материјал предмета. 

 
IV 

 
Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-96/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
183 
На основу става I Одлуке о образовању Локалног 

савета за запошљавање ("Сл. лист општине 
Крушевац" бр. 2/04, 5/04,1/05, 5/05, 6/05,2/06 и 4/07) 
и ("Сл. лист града Крушевца" бр. 14/08, 1/09) и чл. 
48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 04.08.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник и чланови Локалног 

савета за запошљавање града Крушевца, и то: 
 
За председника Савета 
 
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, градоначелник града 

Крушевца. 

 
За заменика председника  
 
мр МИРОСЛАВ СМИЉКОВИЋ, помоћник градона-

челника за комуналне делатности. 
 
За чланове Савета: 
 

1. ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ, начелник Расинског 
управног округа;

2. ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ, директор НСЗ 
филијала Крушевац; 

3. НЕНАД ТРИФУНОВИЋ, председник 
Привредне коморе Крушевац; 

4. ГОРАН ЛАПЧЕВИЋ, директор Регионалног
центра за развој МСП-Крушевац-Краљево-Чачак;

5. др ЗОРАН ПУНОШЕВАЦ, председник Уније 
послодаваца Крушевац; 

6. МИРОСЛАВ МИЛАДИНОВИЋ, председник 
Удружења предузетника Крушевац;

7. МИЛЕНКО МИХАЈЛОВИЋ, председник Већа 
савеза синдиката;

8. ДРАГИША МИЛОЈЕВИЋ, председник 
Гранског синдиката "Независност"";

9. ДРАГОМИР МИЛИЋЕВИЋ, директор ЈП 
"Пословни центар"; 

10. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ, самостални стручни 
сарадник за послове градоначелника;

11. АНДРИЈА ДИМИЋ, правник; 
12. ДРАГОЉУБ МИЈАЈЛОВИЋ, стручни сарадник 

у НСЗ филијала Крушевац; 
13. БРАТИСЛАВ ИЛЧИЋ, члан Градског већа 

града Крушевца.
 
II - Доношењем овог Решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Локалног 
савета за запошљавање. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-162/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р.

 
 
 
 
184 
Na osnovu ~lana 59, став2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и чл. 48. 
Statuta grada Kru{evca ("Sl. list grada Kru{evca" br. 
8/08), 

Gradko ve}e grada Kru{evca, na sednici odr`anoj dana 
24.08.2011. godine, donelo je 

 
R E [ E W E 

 
I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o измени 

Правилника о unutra{wem ure|ewu i sistematizaciji radnih 
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mesta u Gradskoj upravi grada Kru{evca br. 021-11/IV-2011 
koji je 22.08.2011. godine donela na~elnica Gradske uprave 
grada Kru{evca. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu grada 

Kru{evca". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 021-12/2011  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Драган Јовановић, с.р. 

 
 
185 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09) 

Градска управа града Крушевца, дана 06.07.2011.  
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ "ТРГ  КОСТУРНИЦА" У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације "Трг Костурница" у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације обухвата простор 

између следећих улица: део улице Ћирила и 
Методија, Трг Костурница, улица Николе Тесле, 
делом комплекса спортског центра "Влада Бајчевић", 
улицом Косовском, комплекс дечије установе     
"Ната Вељковић" и школским комплексом ОШ 
"Драгомир Марковић". 

Подручје обухваћено Планом припада 
Катастарској општини Крушевац.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 11,50 хектара. 

 
Члан 3. 

 
На подручју предвиђеном за израду Плана 

детаљне регулације, намена простора је одређена 
Генералним планом Крушевца 2021, као зона 
мешовите намене, паркови, спорт и рекреација. План 
обухвата око 11,50 хектара, приближно 800 м. јужно 
од центра града. 

На подручју Плана се не налазе и не планирају се 
садржаји који неповољно утичу на поједине 
елементе животне средине, тако да се Планом 
детаљне регулације "Трг Костурница" у Крушевцу не 
смањују капацитети животне средине.   

  
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл.2. и чл.3. 

ове одлуке, критеријума за одређивање могуђих 

утицаја на животну средину и образложења о 
неизради стратешке процене утицаја за План 
детаљне регулације "Трг Костурница" у Крушевцу, 
обрађивача Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац бр. I-5684 од 23.11.2010. године, као и на 
основу Мишљења бр. 501-341/10-04 од 28.01.2011. 
године, Групе за екологију Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације "Трг 
Костурница" у Крушевцу на животну средину, а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације "Трг Костурница" у 
Крушевцу и објављује се у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
IV Број: 350-571/2011 НАЧЕЛНИК,

Горанка Вилимановић, с.р.
 
 
 
186                                                                                            
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/10 и 24/2011) 

Градска управа града Крушевца, дана  06.07.2011. 
године,  доноси 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКОВА  
А3 и А4  У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ  

КОПЛЕКСУ  "РАСАДНИК 1"  
( измене дела Урбанистичког пројекта блокова А3 

и А4 у стамбено-пословном комплексу  
" Расадник 1" ) У КРУШЕВЦУ 

 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације Дела Блокова А3 
и А4 у стамбено-пословном комплексу "Расадник 1" 
(измене дела Урбанистичког пројекта блокова А3 и 
А4 у стамбено-пословном комплексу  "Расадник 1") 
у Крушевцу (у даљем тексту: План детаљне 
регулације) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

налази се непосредно уз централно градско подручје 
на јужној страни, у непосредном контакту са 
Спортско-рекреативним центром и парком Багдала, у 
оквиру Регулационог плана (измене и допуне ДУП-а 
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Расадник 1 из 1990. године) стамбено-пословног 
комплекса "Расадник 1" у Крушевцу и Урбани-
стичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-
пословном комплексу "Расадник 1" у Крушевцу из 
2000. године. 

Простор обухвата катастарске парцеле бр. 2425/3, 
делом кат.парц.бр. 2425/1, 2424 и делом кат.парц.бр. 
2426/1 КО Крушевац. 

Границу обухваћену Планом детаљне регулације 
чини простор обухваћен на западној страни улицом 
Радомира Јаковљевића (стара траса) са северне 
стране границом катастарске парцеле бр. 2425/5 КО 
Крушевац, са источне стране у правцу улице III 
Српске бригаде обухватајући исту, са јужне стране 
између вишеспратне стамбене зграде бр.2 и пословно 
тржне зграде са склоништем, даље сече катастарску 
парцелу бр. 2425/3 КО Крушевац у правцу ограде 
кухиње "Пионир" - ПУ "Ната Вељковић".  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом износи око 1,55 ха. 

Катастарске парцеле које су обухваћене границом 
Плана детаљне регулације припадају Катастарској 
Општини Крушевац. 

 
Члан 3. 

 
На подручју Плана детаљне регулације остварен 

је позитиван ниво заштите животне средине, 
обзиром  на површину плана, претежну намену 
земљишта, као и да су просторни аспекти утицаја и 
ризици занемарљиви и на микронивоу, оцењено је да 
не постоје изражени извори који угрожавају квалитет 
ваздуха, воде и нема чиниоца који би стварали 
прекомерну буку. 

Локација је по намени у Генералном плану 
Крушевца 2021 (“Сл. лист oпштине Крушевац”, бр. 
4/05) у оквиру урбанистичке зоне 7. са преовла-
ђујућом наменом вишепородично становање.    

  
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана детаљне 

регулације из чл.2. и  чл.3. ове одлуке, критеријума 
за одређивање могуђих утицаја на животну средину 
и образложења о неизради стратешке процене 
утицаја за израду Плана детаљне регулације Дела 
Блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу 
"Ра- садник 1" (измене дела Урбанистичког пројекта 
блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу  
"Расадник 1") у Крушевцу, обрађивача ЈП Дирекција 
за урбанизам и изградњу Крушевац, као и на основу 
Мишљења бр. 501-134/11-04 од 09.06.2011. године, 
Групе за екологију Градске управе града Крушевца 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих 
утицаја на животну средину, тако да је одлучено да 
се не приступа изради стратешке процене утицаја 
Плана детаљне регулације Дела Блокова А3 и А4 у 
стамбено-пословном комплексу "Расадник 1" 
(измене дела Урбанистичког пројекта блокова А3 и 
А4 у стамбено-пословном комплексу  "Расадник 1") 
у Крушевцу, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације Дела Блокова А3 и А4 у стамбено-
пословном комплексу "Расадник 1" (измене дела 
Урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-
пословном комплексу  "Расадник 1") у Крушевцу и 
објављује се у "Службеном листу Града Крушевца". 

 
 

IV Број: 350-232/2011  НАЧЕЛНИК,
Горанка Вилимановић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), члана 46 став 
2. Закона о планирању и изградњи (Службени 
гласник РС", бр. бр.72/2009, 81/2009, 64/10 и 
24/2011) 
Градска управа града Крушевца, дана  

25.08.2011. године,  доноси  
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА      
" МАРКО ОРЛОВИЋ" У КРУШЕВЦУ  НA 

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације Насеља "Марко 
Орловић" у Крушевцу (у даљем тексту: План 
детаљне регулације) на животну средину.  

 
Члан 2. 

 
Подручје обухваћено Планом детаљне 

регулације налази се у оквиру Регулационог плана 
(измене и допуне ДУП-а Расадник 1 из 1990. 
године) стамбено-пословног комплекса "Расадник 
1" у Крушевцу (“ Сл.лист Општине Крушевац“, 
бр.2/00, 5/03). 
Границу обухваћену Планом детаљне 

регулације чини простор обухваћен са северне 
стране улицом Хајдук Вељковом, источну страну 
чини низ солитера и делом улице Бруски пут, са 
јужне стране границу представља ограда 
бензинске пумпе "Сако" и другим низом солитера, 
све до границе комплекса дечије установе, завршно 
са улицом Достојевског на западној страни.   
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом износи око 7,25 ха. 
Катастарске парцеле које су обухваћене 

границом Плана детаљне регулације припадају 
Катастарској Општини Крушевац. 

  
Члан 3. 

 
План детаљне регулације се изрraђује ради 

реконструкције неплански формираног насеља 
кроз урбанистичку и комуналну санацију, путем 
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ревитализације постојећег насеља као посебне 
урбане и етничке целине. 
Увођење нове регулације, као и намене 

простора, у складу са урбанистичким планом 
вишег реда Регулационог плана (измене и допуне 
ДУП-а Расадник 1 из 1990. године) стамбено-
пословног комплекса "Расадник 1" у Крушевцу 
(“Сл.лист Општине Крушевац “, бр.2/00, 5/03), са 
основном наменом становање. 
Планирање нових садржаја који недостају овој 

целини и примена флексибилног планирања у 
одређивању основне и пратеће намене простора, 
локација и објекта, као и унапређење постојећег 
начина организације и коришћења простора 
(намене, регулације, нивелације, својинско-
имовински односи и екологија) и да се путем 
респектног повећања квадратуре објекта обезбеде 
услови за адекватно коришћење простора у складу 
са значајем локације. 
На подручју Плана остварен је позитиван ниво 

заштите животне средине, обзиром да не постоје 
изражени извори који угрожавају квалитет 
ваздуха, воде и нема чиниоца који би стварали 
прекомерну буку. 
Забрањено је обављање делатности које 

стварају прекомерну буку, или загађење ваздуха, 
воде или земљишта и угрожавају животну средину. 
Планом детаљне регулације и његовом 

реализацијом створиће се услови за изградњу и 
повећање нивоа комуналне опремљености 
простора а тиме и рационално коришћење 
простора и околних изграђених стамбених зона. 
Разлог да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину je и у томе што се на 
планском подручју не налазе (и не планирају) 
садржаји који неповољно утичу на поједине 
елементе животне средине и не смањују се 
капацитети исте. 

 
Члан 4. 

 
На основу карастеристика Плана из чл.2 и чл.3. 

ове Одлуке, критеријума бр. I - 2880 од 
01.08.2011. године за одређивање могуђих утицаја 
на животну средину и образложења о неизради 
стратешке процене утицаја за израду Плана 
детаљне регулације Насеља "Марко Орловић" у 
Крушевцу, обрађивача Ј.П. Дирекција за 
урбанизам и изградњу Крушевац, као и на основу 
Мишљења бр. 501-237/11-04 од 18.08.2011. 
године, Групе за екологију Градске управе града 
Крушевца оцењено је да не постоји могућност 
значајних утицаја на животну средину. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације Насеља "Марко 
Орловић"  у Крушевцу.  

 
 

IV Број: 350-387/2011  НАЧЕЛНИК,
Горанка Вилимановић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. бр.72/2009, 81/2009, 64/10 и 24/2011) 
Градска управа града Крушевца, дана  

25.08.2011. године,  доноси 
 
 
 

О Д Л У К У  
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ " КОМПЛЕКСА ИЗМЕЂУ УЛИЦА 
ЈУГ БОГДАНОВЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И 

ГАЗИМЕСТАНСКОГ ТРГА " 
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације " Комплекса 
између улица Југ Богданове, Железничке и 
Газиместанског трга " у Крушевцу (у даљем тексту: 
План детаљне регулације) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

налази се у централној градској зони између 
железничке станице и пруге са севера, улице Југ 
Богданове са јужне стране, аутобуске станице на 
истоку и Газиместанског трга на западној страни. 
Укупна бруто површина комплекса обухва-ћеног 

Планом износи око 4,70 ха. 
Катастарске парцеле које су обухваћене 

границом Плана детаљне регулације припадају 
Катастарској Општини Крушевац. 

  
Члан 3. 

 
На подручју Плана детаљне регулације остварен је 

позитиван ниво заштите животне средине, обзиром  
на површину плана, претежну намену земљишта, као 
и да су просторни аспекти утицаја и ризици 
занемарљиви и на микронивоу, оцењено је да не 
постоје изражени извори који угрожавају квалитет 
ваздуха, воде и нема чиниоца који би стварали 
прекомерну буку. 
Локација је по намени у Генералном плану Кру-

шевца 2021 (“Сл. лист општине Крушевац”, бр.4/05) у 
оквиру урбанистичке зоне 1. са наменом пословање, 
складишта, услуге, производња и мањим делом 
становање.    

  
Члан 4. 
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На основу карактеристика Плана детаљне 
регулације из чл. 2 и чл. 3. ове одлуке, критери-
јума за одређивање могуђих утицаја на животну 
средину и образложења о неизради стратешке 
процене утицаја за израду Плана детаљне 
регулације "Комплекса између улица Југ 
Богданове, Железничке и Газиместанског трга" у 
Крушевцу бр. I-2446 од 29.06.2011. године, 
обрађивача Ј.П. Дирекција за урбанизам и 
изградњу Крушевац, као и на основу Мишљења 
бр. 501-194/11-04 од 15.07.2011. године, Групе за 
екологију Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих 
утицаја на животну средину, тако да је одлучено 
да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације на животну 
средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/2010). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације "Комплекса између 
улица Југ Богданове, Железничке и Гази-
местанског трга" у Крушевцу и објављује се у 
"Службеном листу Града Крушевца". 

 
IV Број: 350-333/2011      НАЧЕЛНИК,

Горанка Вилимановић, с.р.
 
 
 
 
189 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/2004), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи (Службени 
гласник РС", бр.72/09, 81/09)  
Градска управа града Крушевца, дана 

28.08.2010. године,  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА Е2 и Ф2  У ОКВИРУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА "РАСАДНИК 1" У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације Блокова Е2 и 
Ф2 у оквиру Регулационог плана (измене и допуне 
ДУП-а Расадник 1 из 1990. године) стамбено-
пословног комплекса "Расадник 1" у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 

Подручје обухваћено Планом детаљне 
регулације обухвата Блокове Е2 и Ф2 у оквиру 
Регулационог плана (измене и допуне ДУП-а 
Расадник 1 из 1990. године) стамбено-пословног 
комплекса "Расадник 1" у Крушевцу (Сл.лист 
Општине Крушевац, бр.9/98, 5/03). 
Границу обухваћену Планом детаљне 

регулације чини простор обухваћен на 
северозападној страни границама катастарских 
парцела бр. 2414/10, 2414/11, 2414/12, 2414/13, 
2414/14, 2414/15, 2414/16, 2414/17, 2414/18, 
2412/89, 2412/90, 2412/91 све КО Крушевац, даље 
делом катастарске парцеле 2412/45 КО Крушевац, 
са североистока наставља делом границе 
катастарске парцеле бр. 2412/71 КО Крушевац и 
делом катастарске парцеле бр. 2412/71 КО 
Крушевац, обухвата део 2412/45 КО Крушевац и 
даље са југоисточне стране наставља делом 
2412/45, 2414/1 обе КО Крушевац, сече 
катастарску парцелу бр. 2341/1 КО Крушевац 
(Кошијски поток) и обухвата део 2413/1 КО 
Крушевац, даље са југоисточне стране сече 
катастарску парцелу бр. 2341/1 КО Крушевац 
(Кошијски поток), наставља границом катастарске 
парцеле бр. 2412/2 КО Крушевац и даље 
југозападном страном иде границом катастарске 
парцеле бр. 2414/21 КО Крушевац.  
Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 

Планом износи око 2,30 ха. 
Катастарске парцеле које су обухваћене границом 

Плана припадају Катастарској Општини Крушевац. 
 

Члан 3. 
 
На подручју Плана остварен је позитиван ниво 

заштите животне средине, обзиром  на површину 
плана, претежну намену земљишта, као и да су 
просторни аспекти утицаја и ризици занемарљиви 
и на микронивоу, оцењено је да не постоје 
изражени извори који угрожавају квалитет ваздуха, 
воде и нема чиниоца који би стварали прекомерну 
буку. 

На делу Блоковa Е2 и Ф2 овим Планом детаљне 
регулације планирана је усклађивање са наменом 
датом у Генералном плану Крушевца 2021 ("Сл. лист 
општине Крушевац", бр.4/05) којим је за ове блокове 
планирана изградња објеката породичног и 
вишепородичног становања средњих густина (100-
200 ст/ха), kao и изградња предшколске установе.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 

3. ове одлуке, критеријума за одређивање могуђих 
утицаја на животну средину и образложења о 
неизради стратешке процене утицаја за израду 
Плана детаљне регулације Блокова Е2-Ф2 у оквиру 
Регулационог плана (измене и допуне ДУП-а 
Расадник 1 из 1990. године) стамбено-пословног 
комплекса "Расадник 1" у Крушевцу, обрађивача 
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Ј.П. Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац, као и на основу Мишљења бр.           
501-160/10-04 од 28.06.2010. године, Групе за 
екологију Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих 
утицаја на животну средину, тако да је одлучено 
да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације Блокова Е2-Ф2 
у оквиру Регулационог плана (измене и допуне 
ДУП-а Расадник 1 из 1990. године) стамбено-
пословног комплекса "Расадник 1" у Крушевцу, а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 
135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације Блокова Е2и Ф2 у 
оквиру Регулационог плана (измене и допуне ДУП-
а Расадник 1 из 1990. године) стамбено-пословног 
комплекса "Расадник 1" у Крушевцу и објављује се 
у "Службеном листу Града Крушевца". 

 
IV Број: 350-45/2010  НАЧЕЛНИК, 

Горанка Вилимановић, с.р.
 

     
 
 

 
  

 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
 

156 Одлука о приступању промени Статута града Крушевца ......................................................................... 343 
157 Одлука о обухвату грађевинског земљишта коме је намена промењена до 15. јула 1992. године 
  на територији града Крушевца ..................................................................................................................... 343 
158 Просторни план града Крушевца ................................................................................................................. 362
159 План детаљне регулације проширења Новог гробља у Крушевцу ........................................................... 626 
160 План детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу "Расадник 1" 
  (измене дела Урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу  
  "Расадник 1") у Крушевцу ............................................................................................................................ 644 
161 Одлука о изради Плана детаљне регулације "Комплекса између улица Југ Богданове, Железничке и 
  Газиместанског трга" у Крушевцу ............................................................................................................... 654 
162 Одлука о изради Плана детаљне регулације насеља "Марко Орловић" у Крушевцу ............................. 655 
163 Одлука за разрешење и избор чланова радних тела Скупштине града .................................................... 656 
164 Решење о разрешењу члана и именовању члана Надзорног одбора Установе "Центар за особе са 
  инвалидитетом" ............................................................................................................................................. 657 
165 Решење о именовању члана Управног одбора Установе за предшколско васпитање, образовање  
  и исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац .............................................................................................. 657 
166 Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора "Дирекције за урбанизам и  
  изградњу" ЈП -Крушевац .............................................................................................................................. 657 
167 Решење о разрешењу и имен. чланова Школског одбора ОШ "Јован Јовановић-Змај" ......................... 658 
 
 
 
 
 
 



26.08.2011.                              SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ 4                                       663 
 

 

II - АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

168 Решење о избору програма и пројеката у области образовања, стручног усавршавања, науке, 
  информисања и развоја међународне сарадње који ће се финансирати средствима буџета 
  града Крушевца у 2011. години ................................................................................................................... 658 
169 Решење о измени Решења о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати  
  средствима буџета града Крушевца у 2011. години................................................................................... 659 
170 Решење о избору Програма и пројеката у области а) друштвене бриге о деци и  
  б) друштвене бриге о младима, који ће се финансирати средствима буџета града Крушевца  
  у 2011. години ................................................................................................................................................ 659 
171 Решење о именовању члана тима за подршку, мониторинг и евфалуацију пројеката из акционог  
  плана за реализацију стратегије развоја социјалне политике града Крушевца ....................................... 660 
172 Решење о допуни Решења о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати  
  средствима буџета града Крушевца у 2011. години................................................................................... 660 
 
 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
И ДРУГО 

 
173 Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Водовод - Крушевац" 
  о утврђивању цена за испоручену пијаћу воду, цена услуга одвођења отпадних вода 
  и цена комуналних услуга ............................................................................................................................ 660 
174 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о унутрашњој  
  организациј и систематизацији послова у Историјском архиву Крушевац, бр. 908/08-1/11  
  од 07.06. 2011. године ................................................................................................................................... 664  
175 Решење о измени Решење Градског већа града Крушевца III број  022-49/2011 од  
  25.02. 2011. године ........................................................................................................................................ 664 
176 Решење о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица од посебног значаја  
  за заштиту и спасавање ................................................................................................................................. 664 
177 Решење  давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о унутрашњој  
  организацији и систематизацији послова ЈП "Пословни центар" Крушевац .......................................... 669 
178 Решење о давању сагласности на Критеријуме за субвенци-онисање вештачког осемењавањe  
  крава на територији града Крушевца .......................................................................................................... 669 
179 Re{ewe o obezbe|ewu sredstava za  realizaciju Programa rada Установе "Центар за особе  
  са инвалидитетом" у Крушевцу за 2011. годину ........................................................................................ 669 
180 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор корисника средстава буџетског  
  фонда за финасирање програма "Субвенције послодавцима за запошљавање нових радника"  
  бр.13/2011 од 06.7.2011.год.  ........................................................................................................................ 669 
181 Решење о давању сагласности на Упутство и критеријуме за избор корисника средстава буџетског   
  фонда за финасирање програма "Самозапошљавање" бр.12/2011 од 06.07.2011.  ................................. 670 
182 Решење о образовању Тима за координацију сарадње у управљању чврстим комуналним отпадом .. 670 
183 Решење о именовању председника и чланова Локалног савета за запошљавање .................................. 670 
184 Решење о давању saglasnostи na Pravilnik o измени Правилника о unutra{wem ure|ewu i  

  sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kru{evca br. 021-11/IV-2011  



 664                                    SLU@BENI LIST GRADA KRU[EVCA BROJ  4                              26.08.2011.                 

  од 22.08.2011. godine ............................................................................................................................................. 671 
185 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана Детаљне регулације "Трг 
  костурница" у Крушевцу на животну средину ........................................................................................... 671 
186 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације дела блокова  
  А3 и А4  у стамбено-пословном  коплексу  "Расадник 1" (измене дела урбанистичког пројекта  
  блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу "Расадник 1") у Крушевцу .................................... 672 
187 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације насеља 
  "Марко Орловић" у Крушевцу на животну средину .................................................................................. 673 
188 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
  "Комплекса између улица Југ Богданове, Железничке и Газиместанског трга" у Крушевцу ............... 674 
189 Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације блокова 
  Е2 и Ф2 уоквиру Регулационог плана "Расадник 1" у Крушевцу на животну средину ......................... 674 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Издавач: Градска управа града Крушевца.  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1.  Телефон:  421-567. 
    Телефакс: 430-332. Жиро-рачун: 41900-637-1-1130. Главни и одговорни уредник: Горан Ћирић, секретар 
    Скупштине града Крушевца.  Штампа:  Штампарија "ПОБЕДА" Д.О.О. Крушевац, Трг Косовских јунака 6.  

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ  
ГРАДА  
КРУШЕВЦА 


