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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
209 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 
47/18) и члана 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
31.08.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ТЕХНИЧКОМ СЕКРЕТАРУ ОДБОРНИЧКЕ 

ГРУПЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђује се право одборничке групе 

Скупштине града на ангажовање техничког секретара 
одборничке групе, уређују услови и начин остваривања 
овог права, одређују послови које обавља технички 
секретар и уређују и друга питања која се односе на 
техничког секретара одборничке групе. 

 
Члан 2. 

 
Одборничка група стиче право на ангажовање 

техничког секретара даном образовања одборничке 
групе у складу са Пословником Скупштине града 
Крушевца и ово право траје до престанка рада 
одборничке групе, а најдуже до истека мандата 
одборника тог скупштинског сазива.  

Одборничка група остварује право на ангажовање 
техничког секретара подношењем  писаног акта 
Комисији за кадровска и административна питања 
Скупштине града у коме одређује лице које ће 
обављати послове техничког секретара.  

 
Члан 3. 

 
Решење о одређивању техничког секретара 

одборничке групе, доноси Комисија за кадровска и 
административна питања Скупштине града на предлог 
Одборничке групе. 

 
Члан 4. 

 
Решење о одређивању техничког секретара 

одборничке групе престаје и то: 
- на захтев одборничке групе која је ангажовала 

техничког секретара, 
- на захтев техничког секретара, 
- распуштањем Скупштине, односно истеком мандата 

одборника тог скупштинског сазива. 
 
 
 

Члан 5. 
 
Технички секретар обавља административно-

техничке и друге послове за одборничку групу која га 
је ангажовала. 

 
Члан 6. 

 
За обављање административно-техничких и других 

послова за одборничку групу која га је ангажовала, 
техничком секретару припада нето месечна накнада у 
висини од 50% од просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку Републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

Решење о исплати накнаде из претходног става 
доноси Комисија за кадровска и административна 
питања.  

 
Члан 7. 

 
Простор и техничка средства за обављање послова 

за одборничку групу техничком секретару обезбеђује 
одборничка група. 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 022-14/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
     
 
210 
На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 104/2016) 
и члана 19. тачка 6. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о комуналним делатностима („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 10/12  и 7/17) у члану 2. став 1. 
тачка 3. мења се и гласи: 

„3. производња, дистрибуција и снабдевање 
топлотном  енергијом“. 
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У тачки 6. речи: „погребне услуге“ замењују се 
речју: „сахрањивање“. 

После тачке 6. додаје се тачка 6а. која гласи: 
„погребна делатност“. 

У ставу 2. тачки 1. после речи: „јавних бунара,“ 
додају се речи: „јавних фонтана“.       

 
Члан 2. 

 
У члану 3. став 2. после речи: „или другом 

привредном субјекту“ додају се речи које гласе: „осим 
комуналне делатности из члана 2. став 1. тачка 6а. које 
могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају 
прописане услове“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 4. став 1. бришу се речи: „осим за 

обављање делатности јавног осветљења за коју се 
уговор закључује са предузећем за дистрибуцију 
електричне енергије, непосредном погодбом“. 

Став 3. мења се и гласи:  
„На поступак поверавања обављања комуналне 

делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета 
града, односно чије се финансирање обезбеђује у 
целости, или делимично наплатом накнаде од 
корисника комуналних услуга, примењују се одредбе 
закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и 
концесије“. 

Став 5. се брише. 
 

Члан 4. 
 
Поглавље бр. II „Поступак поверавање комуналне 

делатности које се финасирају из цена услуга“ и поглавље 
III „Поступак поверавања комуналне делатности који се 
финасирају из буџета града“ бришу се у целости.       

 
Члан 5. 

 
У члану 16. став 2. после речи: ,,комуналне 

делатности“ додају се речи: „у складу и на начин 
прописан Законом“. 

 
Члан 6. 

 
После члана 16. додаје се члан 16.а који гласи: 
 

„Члан 16а. 
 

,,Вршиоци комуналних услуга морају најмање једном 
годишње обезбедити на својим сајтовима  анкетирање 
корисника комуналних услуга којим ће им се омогућити 
изјашњавање о квалитету пружања комуналних услуга од 
стране вршилаца комуналних делатности“. 

 
Члан. 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I бр. 352-1308/18                   ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14, 
101/16 и 47/18 др. закон),члана 39. Закона о прекршајима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 65/13,13/16 и 98/16-одлука УС) и 
члана 19. тачка 6. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И 
ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о радном времену угоститељских, 
занатских и трговинских објеката на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/13 и 3/14) 
у члану 2. став 2. и  3. се бришу. 

 
Члан 2. 

 
У члану 6. став 4.  мења се и  гласи: 
„Угоститељски објекти за пружање услуга исхране 

и пића су: ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, 
објекти у којима се припремају и услужују топла и 
хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и 
безалкохолна пића, као и објекти у којима се пружају 
услуге забаве и приређују артистички, кабаре и 
музички програми и други објекти.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 8. мења се  и  гласи: 
 

„Члан 8. 
 
У објектима у којима се обавља угоститељска 

делатност из  чл. 6  став 4 и у објектима у којима се 
обављају забавне активности (забавни салони, интернет 
играонице и кладионице), утврђује се радно време од 
06.00 до 24.00 сата. 

У објектима из става 1. овог члана петком, суботом 
и у дане државних празника радно време може трајати 
од 7,00 до 01,00 сат наредног дана. 

Изузетно угоститељски објекти могу да раде од 
22,00 до 03,00 сата, ако испуне услове прописане 
законом којим се  уређује изградња објеката, и то: 

- употребна дозвола за објекат у коме се обавља 
угоститељска делатност, издата од стране Одељења за ур-
банизам и грађевинарство, Градске управе града Крушевца; 

- Решење о подобности објекта за употребу у 
погледу спроведености мера заштите од пожара, издато 
од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор 
за ванредне ситуације у Крушевцу. 

- извештај о мерењу нивоа  буке ван објекта који не 
прелази ниво одређен стручним мерењем извршеним 
од овлашћене стручне установе на терет подносиоца 
захтева. 

Радно време утврђено овим чланом за 
угоститељске објекте неће се примењивати у периоду 
новогодишњих празника (1. 2. и 3. јануар и 13. јануар ). 
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У угоститељским објектима у којима се пружају и 
услуге смештаја гостију (хотели, мотели и коначишта) 
обављање делатности услуге смештаја гостију врши се 
у времену од 00,00  до 24.00 сата.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану  9. став  2. мења се и гласи: 
„На отвореном простору испред угоститељских 

објеката(баште) дозвољено је емитовање музике до 23 
сата, а петком и суботом до 01 сат.“ 

  
Члан 5. 

 
Члан 21.  мења се  и  гласи: 
 

„Члан 21. 
 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска 

управа града Крушевца преко Одељења за инспекци-
јске послове. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове Град-
ске управе града Крушевца преко инспектора за зашти-
ту животне средине и овлашћеног инспектора по 
Закону  о туризму. 

У обављању послова овлашћени инспектор  издаје 
прекршајни налог за прекршаје прописане овом Одлуком, а  
у складу са чланом 120 а и 121 а  Закона о туризму.“ 

У вршењу инспекцијског надзора овлашћени инспектор 
има право и дужност да захтева асистенцију полиције 
односно комуналне полиције, ако основано процени да је то 
потребно према приликама одређеног случаја.“ 

 
Члан 6. 

 
У члану 22. речи „односно комуналном полицајцу“ 

бришу се.  
 

Члан 7. 
 
Усклађивање рада угоститељских објеката са 

одредбама ове Одлуке извршиће се  у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе да сачини 

пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 9. 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о изменама Одлуке о радном времену угости-
тељских, занатских и трговинских објеката на терито-
рији града Крушевца („Сл. лист града Крушевца” број 
8/18). 

      
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 130-3/18                         ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 

212 
На основу члана 4, 8 и 10. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 4/2010) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

  
О Д Л У К У  

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ  

СПОМЕНИКА ПАЛИМ ПРИПАДНИЦИМА 
ВОЈСКЕ, ПОЛИЦИЈЕ И РЕЗЕРВНОГ САСТАВА 

ОД 1991-1999. ГОДИНЕ 
„СПАСАВАЊЕ РАЊЕНИКА“ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о подизању споменика палим припадни-

цима војске, полиције и резервног састава од 1991-
1999. године "Спасавање рањеника" ("Службени лист 
града Крушевца" број 8/2018) у члану 2. после речи: 
"донација" додаје се везник "и" и реч: "буџета". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 633-10/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
     
 
 
213 
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана  31.08.2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 

1. ПРИХВАТА СЕ препорука Владе Републике 
Србије дата Закључком 05 Број: 023-3611/2018-1 од 
19.04.2018. године и даје сагласност да се у поступку 
усвајања напред припремљеног плана реорганизације 
(у даљем тексту: УППР), субјекта приватизације 
„СИМПО“ АД Врање (у даљем тексту: субјект 
приватизације), потраживања Града према субјекту 
приватизације по основу уступљених јавних прихода у 
износу од 879.794,66 динара и потраживања по основу 
изворних јавних прихода у износу од 25.682.347,74 
динара, са стањем на дан 31.12.2017. године и каматом 
до дана доношења Закључка Владе од 19.04.2018. 
године, КОНВЕРТУЈУ у трајни удео Града у капиталу 
субјекта приватизације, у случају усвајања УППР. 
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2. Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-42/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
     
 
214 
На основу члана 29. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и 
чл. 37. и 39. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца 1/13- пречишћен текст и 10/13), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
31.08.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 

ИЗБОР ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је Драгиши Милошевићу 

престао  мандат члана Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова, због наступања смрти.   

 
II – БИРА СЕ Слободан Лазић, економиста из 

Капиџије,  за члана Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова.  

 
III - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 015-7/18                         ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 
,42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона 
о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ ПЛАНА  

 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ДЕЛУ 

К.П.БР.: 2476/1, 2477/1, 2473/31, 2479/1 И 2479/2  
СВЕ КО КРУШЕВАЦ У КРУШЕВЦУ 

 
1. ОПШТE ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду измене Плана генералне 

регулације: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.6/15); 

 Одлука о изради Измена Плана генералне 
регулације Центар (у делу к.п.бр. 2476/1, 2477/1, 2473/31, 
2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац), бр. 350-778/2017 од 
28.11.2017.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/17).  

  
Плански основ за израду измене Плана генералне 

регулације:  
 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 
 

1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других докумената значајних за израду плана 

 
Подручје Измена Плана генералне регулације у 

Генералном урбанистичком плану Крушевац 2025, 
обухвата део стамбено мешовите просторне зоне, која 
се формирала непосредно уз централну градску зону. 

Планиране претежне намене у овој зони су скоро 
сви типови становања, комерцијалне делатности, јавне 
функције, комуналне делатности, градски парк.  

 
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 
 
„3. Подела на просторне зоне  
3.2. Стамбено-мешовита зона 
 
Стамбено мешовита зона се развијала непосредно 

уз централну градску зону што је довело до развоја 
различитих намена и садржаја: становања свих типова, 
као и комерцијалних, привредних и комуналних 
делатности. 

(…) 
Различити типови становања карактеришу ову 

зону: 
 Породично становање средњих густина у 

старом језгру града (на северозападу око старог гробља 
и на југоистоку настављајући се на простор око Трга 
Костурница). 

 Уређена урбанистичка целина породичног 
становања на западу, где раније саграђени објекти 
вишепородичног становања нису нарушили урбани-
стичке вредности простора (у делу око комплекса 
градске болнице до парка Багдала). 

 Заокружена и уређена урбанистичка целина 
породичног становања на истоку ове зоне, тзв. „Ново 
насеље“. 

 Вишепородично становање у југоисточном 
делу реализовано 70-их и 80–их година прошлог века 
различитог је квалитета изградње и услова становања.  

Урбаном реконструкцијом која подразумева 
обнову и изградњу нових објеката вишепородичног 
становања постижу се високи стандарди становања уз 
очување постојећих слободних површина, њихово даље 
уређење и решавање мирујућег саобраћаја. 

(…) 
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„4. Генерална урбанистичка решења 
4.3.Намене површина које су претежно планиране 

у грађевинском подручју 
 
4.3.1. Становање 
 
Становање је планирано на основу постојећег 

размештаја зона становања, постојећих и очекиваних 
густина становања, а у складу са пројектованим бројем 
становника, валоризованих подручја за изградњу и 
претпостављеног друштвено-економског развоја са 
временским хоризонтом плана.  

(…) 
Обзиром на реално скромни очекивани раст 

становништва, социо-економски аспект и постојећи 
грађевински фонд, развој становања одвијаће се у 
следећим правцима: 

 повећања комфора становања, увећањем 
површине стамбеног простора по становнику; 

 повећања броја стамбених јединица за 
повремено становање и рентирање; 

 повећање густине становања увођењем 
вишепородичних стамбених структура уместо 
породичних на местима на којима је то адекватно и 
реално за временски хоризонт плана, у циљу повећања 
квалитета и садржаја блокова, кроз „ослобађање“ 
површина за заједничко коришћење и зеленило; 

 омогућавања развоја социјалног становања у 
свим планом предвиђеним стамбеним зонама ван 
централне градске зоне; 

 рационализовање коришћења земљишта и 
комуналне инфраструктуре; 

 реконструкција и реновирање постојећег 
грађевинског фонда у циљу повећавања квалитета 
становања и унапређења енергетске ефикасности; 

 наставак праксе омогућавања услужних, лаких 
привредних и других компатибилних делатности 
унутар објеката и блокова на местима где за тим има 
потребе, уз максимално обезбеђивање квалитета 
становања; 

 изградња стамбених објеката као будућих 
градских репера и вредности у архитектонско – 
обликовном смислу; 

 унапређивање разноврсности стамбених 
структура и објеката и 

 изградња нових објеката адекватне енергетске 
ефикасности.  

(…) 
Увећање грађевинског фонда предвиђено је и кроз 

омогућавање повећања густина становања у појединим 
подручјима у циљу реализације праваца развоја 
становања. 

(…) 
Повећање квалитета становања подразумева 

повећања просечне површине стамбених јединица, 
увођење нових савремених типова становања, 
подстицањем и омогућавањем тоталне реконструкције 
блокова или делимичне реконструкције тампонирањем 
постојећих изграђених стамбених структура и урбане 
реконструкције.“ 

У обухвату измена плана генералне регулације 
примењују се општи урбанистички услови за 
планиране намене са типовима објеката, дефинисане у 

ГУП-у Крушевац 2025, дате кроз извод из овог 
планског документа. 

 
„5.2. Општи урбанистички услови по наменама 

површина 
 
5.2.1. Становање 
 
Вишепородично становање 
 
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са 4 и више стамбених јединица. 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 
У оквиру објекта не могу се организовати садржаји 
који додатно генеришу потребу за паркинг местима, 
магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је                   
60%: 40%. 

Садржаји компатибилних намена, могу се органи-
зовати и у оквиру другог објекта на истој парцели. 

Под слободностојећим објектима подразумевају се 
и објекти типа „ламела“, односно они који имају више 
улаза (кућних бројева). 

 
Урбанистички параметри Вишепородичног 

становања ван Централне градске зоне 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта  

парц.  

(м) 

ВС-01 до П+2 

Слободно- 
стојећи 

40 600 20 

непрекинути  
низ 

45 450 12 

прекинути  
низ 

45 500 15 

ВС-02 до П+3 

Слободно- 
стојећи 

40 600 20 

непрекинути  
низ 

45 600 15 

прекинути  
низ 

45 600 15 

ВС-03 до П+4 

Слободно- 
стојећи 

40 750 25 

непрекинути  
низ 

45 600 20 

прекинути  
низ 

45 600 20 

ВС-04 
од П+5 

до П+6 

Слободно- 
стојећи 

30 1.500 30 

непрекинути  
низ 

35 1.000 25 

ВС-05 
од П+7 

до П+8 

Слободно- 
стојећи 

25 2.500 40 

 
За све наведене типове објеката, без обзира на зоне 

где се налазе, морају бити претходно задовољени 
услови: из домена обезбеђивања довољног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, минимума слободних 
површина неопходних за организацију живота станара 
ових објеката и др. 
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Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске и пратеће намене у оквиру 
становања. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

У зонама вишепородичног становања комерци-
јални објекти се могу градити и на парцелама мањим од 
600м2, а већим од 300м2.“ 

(...) 
 
„10. Смернице за спровођење плана 
 
10.6. Урбана обнова 
 
Даљом планском разрадом могуће је предвидети 

урбану обнову блокова као целине у којима би се на тај 
начин омогућило рационалније коришћење земљишта и 
увођење садржаја који подижу квалитет коришћења 
(слободне површине, простор за игру деце, паркирање 
и др.).“ 

 

 

Слика 1 – Извод из Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025, 

графички прилог бр. 4 – Планиране претежне намене површина по урбанистичким целинама 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница подручја за које се ради Измена Плана 

генералне регулације Центар (која се описује у смеру 
казаљке на сату) креће са севера од североисточне и 
југоисточне границе к.п.бр. 2475/1, наставља источном 
границом к.п.бр. 2461/86, сече је у једном делу 
обухватајући постојеће скретање и наставља њеном 
границом до к.п.бр. 2473/26 коју сече до границе к.п.бр. 
2461/86 до к.п.бр. 2467/3 коју сече до границе к.п.бр. 
2461/86, наставља том границом и сече је од међне 
тачке к.п.бр. 2467/4 и 2467/5 и наставља ка западу до 
к.п.бр. 2473/31, скреће ка југозападу и наставља 
југоисточном и југозападном границом к.п.бр. 2479/1 
до улице Мајке Југовића коју сече и креће ка 
североистоку обухватајући улицу Мајке Југовића, до 
места од ког је кренула. 

Површина обухвата Плана је око 1ха 14ари 89м2. 
План обухвата делове КО Крушевац.  

1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Kрушевац се налази у депресији западноморавског 

тектонског рова, где су палеoзојске стене покривене 
терцијарним језерским седиментима у оквиру којих су 
развијене простране алувијалне равни Западне Мораве 
и Расине. Основно обележје рељефа на подручју плана, 
одређено је положајем на брду Багдала.  

Дејство егзогених сила и савремени процеси у 
развоју рељефа алувијалне равни Западне Мораве и 
Расине условиле су стварање две језерске терасе: више 
са асполутном висином 220-250м и ниже, чија је висина 
140-220м. Подручје плана обухвата део више речне 
терасе, која је уједно и најраспрострањенија, 
формирана од Западне Мораве до подножја Багдале, са 
захватањем долине Расине. Урбано подручје Крушевца, 
а посебно централни део, формиран је на најстаријој 
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моравској тераси која је у геолошком погледу 
најстабилнија.  

Виша равничарска зона налази се на апсолутној 
надморској висини од 150-200м, а у оквирима граница 
плана надморска висина се креће у оквиру ових 
вредности, са нагибом према према североистоку.   

Нагиб терена на подручју плана креће се распону 
од 6,8 до 7,8%.  

Геолошке карактеристике терена дефинишу речне 
и језерске терасе и састоје се од речних наноса, у 
неогеним седиментима, изграђене су од шљункова и 
пескова, суглина и глина повремено (алувијум), који 
пружају различите погодности за изградњу. Терасе су 
сачињене од шљункова дебелих 2-4м и лесоликих 
супескова и суглина дебљине до 8м. 

Педолошки састав земљишта на подручју плана 
чине илимеризовано или лесивирано земљиште 
(лувисол) на старим речним терасама и сувљим и 
оцедним теренима и колувијално еутрично смеђе 
земљиште (колувијум).  

Грађевинско подручје Крушевца претежно је 
развијано на земљишту треће бонитетне класе.  

На основу досадашњих хидрогеолошких 
истраживања на подручју плана су терени са повољним 
условима за градњу и обухватају терене где је ниво 
подземних вода виши од 10м. 

Земљиште обухваћено Планом спада у терене у 
нагибу. Надморска висина на којој се налази улица Мајке 
Југовић се креће од коте 198,04м (југо-запад) до коте 
184,26м (северо-исток) са падом према североистоку , док 
је надморска висина на којој се налази улица Милутина 
Миланковића од коте 190.94 (југ) до коте 187.71 (север) са 
падом према североистоку. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Према доступним подацима РХМЗ за период од 

1981. до 2010. за метеоролошку станицу Крушевац, 
просечна годишња температура ваздуха износи око 
11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што 
клими Крушевца даје климатско обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(647,5мм), тако да је на овом простору заступљен 
континентални плувиометријски режим. Њихов 
распоред је повољан, јер се највише падавина излучи у 
пролећним и летњим месецима у вегетационом 
периоду. Падавине у облику снега јављају се од 
октобра до априла, а средњи број мразних дана је 92,3 
годишње.   

Најчешће заступљен је јужни ветар са 76%0 

релативне честине, а најмању учесталост има 
југозападни ветар са 8%0 релативне учесталости, ипак у 
току године највећу релативну честину имају тишине 
(С) са 481%0.  

Просечна годишња сума осунчавања, изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу - 269 сати.  

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних терена.   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 8°МЦС, што означава условну повољност 
са аспекта сеизмичности (алувијални терени, због свог 
састава и нивоа подземних вода).  

 
Хидролошке карактеристике 
 
Хидролошка карактеристика тла је мале 

пропустљивости па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена.  

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Обухват плана представља грађевинско подручје. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Простор у обухвату плана налази се на атрактивној 

локацији обзиром да је у непосредној близини градског 
парка Багдала, у зони у којој је могуће организовати 
вишепородично становање високог стандарда. 

У постојећем стању на локацији се налазе 
неколико девастираних или напуштених, као и 
незавршених објеката намењених породичном 
становању и један објекат типа градске виле, али који 
није завршен и није у функцији. 

Парцелe к.п.бр. 2473/31 и 2475/1 обе КО Крушевац 
су у својини Републике Србије, где је општина 
Крушевац уписана као корисник, према доступним и 
јавним подацима Републичког геодетског завода. 
Парцела к.п.бр. 2476/4 је у својини Града Крушевца. 

 
Посебних ограничења на локацији нема. 
 

Намена земљишта Површина 

Породично становање (фактичко 
стање) 

18а 62м2 

Становање високог стандарда 
(фактичко стање) 

57м2 

Неуређене и неизграђене површине 68а 34м2 

Саобраћајнице за моторна возила 27a 36м2 

Укупно 1ха 14а 89м2 

 
Табела 1 – Постојећа намена површина 
 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Локација има приступ на улицу Мајке Југовића ( са 

северозападне стране) која је по рангу секундарна 
саобраћајница, као и на улицу Милутина Миланковића 
(са источне стране) која је по рангу терцијална 
саобраћајница. Улице Мајке Југовић и Милутина 
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Миланковић нису повезане, већ је само пешачки могућ 
приступ до улице Мајке Југовић. 

У функционалном смислу све улице служе као 
приступне саобраћајнице.  

 
1.4.4.2. Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
Подручје обухваћено планом припада другој 

висинској зони водоснабдевања којој припадају 
потрошачи на котама терена од 190 до 230 мнм. У ту 
сврху је изграђен резервоар друге висинске зоне Голо 
Брдо у Шумицама, запремине 650м3.  

Изграђена примарна дистрибутивна водоводна 
мрежа Ø300 је у улици Мајке Југовића. 

У улици Милутина Миланковића нема изграђене 
водоводне мреже. 

 
 Канализација отпадних вода 
 
Улични секундарни колектор је изграђен у улици 

Мајке Југовића, димензија Ø200мм. 
  
 Одводњавање 
 
Атмосферска канализација је изграђена у улицама 

Мајке Југовића, и то примарни атмосферски колектор 
Ø500 са уливом у Кожетински поток и делом 
секундарни атмосферски колектор. 

  
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
Постојећи електроенергетски објекти у обухвату 

плана је кабловски вод 10kV „Атеље – Багдала 1“, као и 
електроенергетска мрежа напонског нивоа 1kv – 
ваздушна која је изведена на бетонским стубовима и 
подземна.  

Постојећи електроенергетски водови и објекти су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози у 
графичком прилогу. 

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
У границама обухвата плана постоји ТК мрежа 

преко дигиталне телефонске централе која је у 
функцији. ТК мрежа је крутог облика, звездасте 
структуре и реализована је кабловима са бакарним 
проводницима. 

ТК мрежа је приказана у оној мери у којој се 
предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози у графичком прилогу. 

 
1.4.4.5. Гасификација 
 
Постојећа гасоводна мрежа у обухвату плана је 

гасоводна мрежа од полиетиленских цеви радног 
притиска (МОР) 4 бара.  

Гасоводна мрежа је приказана у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози у графичком прилогу. 

 

1.4.4.6. Топлификација 
 
У границама обухвата плана нема изграђених траса 

нити објеката за дистрибуцију топлотне енергије. 
 
1.4.4.3. Зеленило 
 
Подручје Плана се наслања на један од већих 

градских паркова – парк Багдала. Уз улицу Мајке 
Југовића постоји уређен појас линеарног зеленила до 
самог парка. 

Остале слободне површине су делимично или 
потпуно неуређене.  

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 
планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена са билансом површина 

 
2.1.1. Концепција уређења подручја плана 
 
Концепција уређења подручја у обухвату Плана 

подразумева изградњу нових објеката вишепородичног 
становања са постизањем високих стандарда 
становања, и пре свега рационалнијим коришћењем 
слободног грађевинског земљишта са постизањем 
високих стандарда и квалитета. Простор који је 
предмет уређења је деценијама делимично изграђен 
неодговарајућим и незавршеним објектима и запуштен.  

Планом се подручје уређује вишепородичим 
стамбеним структурама  повећавајући квалитет и 
садржај простора који је на истакнутом месту у 
градској матрици посебно због положаја на узвишењу 
које доминира градском панорамом. Из овог разлога, 
положај подручја у обухвату плана - пружа могућности 
за остваривање становања високог квалитета који може 
постати урбани репера у визури града. 

Саобраћајна матрица и укупна расположива 
површина решавају мирујући саобраћај, док планирање 
слободних површина и осталих садржаја за заједничко 
коришћење, поред структуре планираних објеката 
доприносе квалитету вишепородичног становања. 

Повећање квалитета становања може довести до 
повећања просечне површине стамбених јединица и 
атрактивна композициона решења, што се овим планом 
сугерише. 

Подручје обухваћено планом чине две 
урбанистичке зоне. 

У обухвату плана, обзиром на границе катастар-
ских парцела и реализовану регулацију постојеће 
саобраћајнице – улице Мајке Југовића која није 
планирана за промену, опредељена је адекватна намена 
– становање високог стандарда и створена могућност за 
исправку границе катастарске парцеле по регулационој 
линији. 

 
2.1.2. Планирана намена површина и објеката и 

могућих компатибилних намена са билансом површина 
 

(А1) Вишепородично становање типа ВС-03 
 
Планирана је изградња вишеспратних објеката 

вишепородичног становања типа ВС-03. 
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У оквиру ове намене могуће су компатибилне 
намене: комерцијалних делатности, типа КД-02: 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 
као и објекти са смештајним капацитетима, типа КД-041: 
градски хотели, хостели, апартмани и сл. Могућа је и 
изградња објеката намењених образовању, здравству, 
социјалној или дечијој заштити, култури и сл. који су у 
приватном власништву, под условом да задовоље 
нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност. 

Планирани урбанистички параметри обезбеђују 
рационално коришћење простора са слободним 
простором који се може користити за понуду додатних 
ексклузивних садржаја самим корисницима планираних 
објеката, а потенцијално и посетиоцима обзиром на 
ниво атрактивности парка Багдала, који је у 
непосредној близини подручја и са њим у вези. 

Надморска висина локације и планирана спратност 
може створити нову реперну тачку и подручје повећане 
атрактивности, и то без претенциозности да се 
окружењу наметне и оптерети га. 

У центалном и север-североисточном делу ове 
урбанистичке зоне због нивоа атрактивности, 
омогућава се изградња повученог спрата изнад 
четвртог спрата. Овиме се подиже ниво ексклузивности 
објеката, користи њихов положајни потенцијал кроз 
стварање услова за изградњу пространих отворених 
тераса као елемента посебно квалитетног становања. 
Како је терен у нагибу према североистоку, изградњом 
повученог спрата могуће је постићи уједначену 
вертикалну регулацију на целом потезу, а формалним 
увлачењем грађевинске линије на етажи повученог 
срата не би се повећала сагледива контура објеката. 
Форма повученог спрата доприноси укупном 
архитектонском обликовању и отвара могућност 
формирања зелених тераса и фасада. 

Мирујући саобраћај корисника објеката планиран 
је у оквиру урбанистичке зоне, у подземним гаражама 
док је могуће изградити и отворене паркинг просторе, 
тако да се они уклопе са слободним и зеленим 
површинама на локацији. На подручју у обухвату плана 
је у оквиру нове саобраћајнице планиран и отворени 
паркинг простор за будуће кориснике. 

 
(А2) Вишепородично становање типа ВС-03 
 
Планирана је изградња вишеспратних објеката 

вишепородичног становања типа ВС-03. 
 У оквиру ове намене могуће су компатибилне 

намене: комерцијалних делатности, типа КД-02: 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 
као и објекти са смештајним капацитетима, типа КД-041: 
градски хотели, хостели, апартмани и сл. Могућа је и 
изградња објеката намењених образовању, здравству, 
социјалној или дечијој заштити, култури и сл. који су у 
приватном власништву, под условом да задовоље 
нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност. 

Планирани урбанистички параметри обезбеђују 
рационално коришћење простора са слободним 
простором, који се на овој парцели остварује таквим 
положајем планираних  објаката који не смеју да угрозе 
породично становање у непосредној околини. Парцела 
је правилног облика и планирана саобраћајница и 
отворени паркинг са североисточне стране ове зоне 

доприноси уклапању планираних садржаја, поштовање 
међусобних удаљења од постојећих објеката и 
одређивање могуће диспозиције и рационалног 
габарита планираних објеката. Планирана спратност 
објеката у овој урбанистичкој зони је П+4. 

Планирана спратност објеката је уклопљена са 
спратношћу објеката у урбанистичкој зони А1 и 
постојећим објектом вишепородичног становања у 
близини зоне са југозападне стране. 

Мирујући саобраћај корисника објеката могуће је 
решити делом у оквиру урбанистичке зоне,  делом на 
планираном отвореном паркингу уз нову саобраћајницу. 

 

Ознака 
зоне 

 
Планирана 

намена 
површина 

Површина 
(ха а м2) 

Заступ-
љеност 

(%) 

А1 
Вишепородично 
становање 

52а 58м2 46 

А2 
Вишепородично 
становање 

10а 25м2 9 

 
Становање високог  
стандарда 

55м2 0,5 

 

Зеленило  
(линеарно  
зеленило и 
скверови) 

12а 25м2 10,5 

 Саобраћајнице 39а 26м2 34 

 Укупно 1ха 14а 89м2  100% 

 
Табела 2 – Планирана намена површина – биланс 

површина 
 

2.2. Урбанистички услови за уређење и изградњу 
јавних површина, инфраструктуре и зеленила са 

пописом парцела  
 
2.2.1. Урбанистички услови за уређење и изградњу 

површина јавне намене са пописом парцела 
 
У обухвату Плана од површина јавне намене 

заступљене су јавне површине: саобраћајнице у обухва-
ту Плана и јавне зелене површине 

 
Саобраћајнице у обухвату Плана 
 
Грађ. парцела са урб.бр. 1 
 
Планом детаљне регулације део улице Мајке 

Југовића који је у обухвату Плана је опредељен као 
грађевинска парцела бр. 1. 

Парцела обухвата део к.п.бр. 2317/1 КО Крушевац. 
 
Грађ. парцела са урб.бр. 2 
 
Планом детаљне регулације део новопланиране 

улице који је у обухвату Плана је опредељен као 
грађевинска парцела бр. 2. 

Парцела обухвата део к.п.бр. 2473/31 КО 
Крушевац. 
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Грађ. парцела са урб. бр. 3 
 
Планом детаљне регулације део улице Милутина 

Миланковића који је у обухвату Плана је опредељен 
као грађевинска парцела бр. 3. 

Парцела обухвата делове следећих катастарских 
парцела: к.п.бр. 2461/86, 2473/31, 2477/1, 2476/1, 
2476/4, 2475/1, 2473/26 и 2473/24 све КО Крушевац. 

 
Зелене површине у обухвату Плана 
 
Грађ. парцеле са урб.бр. 4 и 5 
 
Зеленило формирано као мања зелена површина - 

сквер уз улицу Мајке Југовића и Милутина 
Миланковића опредељено је као грађевинска парцела 
бр. 4 и 5. 

Парцела бр. 4 обухвата део к.п.бр. 2475/1 КО 
Крушевац. 

Парцела бр. 5 обухвата део к.п.бр. 2475/1 КО 
Крушевац. 

 
Биланс површина површина јавне намене 

 

Површине јавне намене 

Површ
ина 

(ха а 
м2) 

Саобраћајнице (са појасом 
линеарног зеленила) 

46а 57м2 

Јавне зелене површине - скверови 4а 95м2 

Укупно 
51а 

52м2 
 
У случају неслагања бројева и обухвата 

катастарских парцела у графичком и текстуалном делу 
које су наведене за површине јавне намене у обухвату 
плана, важe бројеви и обухват парцела дат у графичком 
делу Плана. 

 
2.2.2. Услови за уређење инфраструктуре 
 
Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
Саобраћајнице 
 
Саобраћајни режим се уређује и организује у 

складу са потребама локације, обзиром на намену која 
се планира на овом подручју. 

Улица Мајке Југовића користи се као 
саобраћајница за моторна возила и у Генералном 
урбанистичком плану рангирана је као секундарна. 
Улица се задржава у постојећој ширини колавоза и 
тротоара, с тим што се планом формира и појас 
зеленила дуж ове саобраћајнице који фактички и 
постоји на терену. 

Улица Милутина Миланковића у подручју 
обухвата овог плана се проширује, а њен „слепи“ 
завршетак и пешачка веза са улицом Мајке Југовића се 
реконструише и формира се прикључак са за саобраћај 
моторних возила и пешака. Ова улица добија 

карактеристике терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај. Ширина планиране регулације је 7,0м у 
оквиру које се планира смештај саобраћајнице за 
моторна возила и једнострани тротоар. Овим планом се 
сугерише ширина коловоза од 5,5м и једностраног 
тротоара од 1,5м, али је могуће одступање од ових мера 
при изради пројекта. 

Планира се изградња нове саобраћајнице, у 
графичком делу обележена је као „улица НОВА 1“, која 
повезује улице Мајке Југовића и Милутина 
Миланковића са карактеристикама терцијалне 
саобраћајнице за двосмерни саобраћај. Ширина 
одређеног појаса регулације је 12,0м. Овим планом 
одређен је профил ове саобраћајнице са ширином 
коловоза 5,5м, подужним паркирањем заузете ширине 
регулације од 2,5м (димензија паркинг места 2,5х5,0м) 
и двостраним тротоарима ширине 2,0м. Укупан број 
паркинг мест је 14, док је у једном делу формиран 
простор за смештај контејнера за смеће. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује у 

оквиру урбанистичких зона, ван јавних површина 
(осим формираног паркинга у новој саобраћајници). 

Пројектима за изградњу вишепородичних 
стамбених објеката могућа је изградња подземних 
гаража за које су потребни адекватни приступи и 
прикључци на улице у обухвату Плана. 

Обзиром на конфигурацију терена, могуће је 
пројектовати низ укопаних гаража са посебним 
улазима/излазима, према улици Милутина 
Миланковића. Димензије у подземним гаражама 
одредити у свему према адекватним стандардима и 
прописима.  

Део паркирања се може обезбедити и на отвореним 
паркинзима у склопу урбанистичких зона. 

Планом су дати и урбанистички услови за 
паркирање у оквиру поглавља 3. Правила грађења овог 
плана. 

 
Нивелација 
 
Постојеће нивелационе коте у улици Мајке 

Југовића се задржавају и нивелационо улица не трпи 
никакве измене. 

Нивелационо решење улице Милутина 
Миланковића која се реконструише и саобраћајно 
повезује са улицом Мајке Југовића, дато је у графичком 
прилогу и изражено је у апсолутним котама надморске 
висине на укрсним и карактеристичним преломним 
тачкама. Реконструкција саобраћајнице и изградња 
прикључка се максимално уклапа у постојећи терен. 

Нивелационо решење саобраћајнице означене као 
„улица НОВА 1“ је једноставно, јер повезује већ 
успостављену нивелацију улица које повезује. Ипак, 
при пројектовању ове улице и разради локације 
урбанистичке зоне А1, могуће је у њехом средишњем 
делу пројектовати мање падове ради лакшег уласка на 
локацију. 

Растојање између преломних тачака је дато до 
тачности од 1цм. На деоницама обележени су смерови 
падова и њихове вредности изражене у %. 
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Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у нивоу.  
 
Колски од пешачког саобраћаја денивелисан је за 

висину прелазног ивичњака у улици Мајке Југовића. 
Иста денивелација предвиђена је и на осталим 
саобраћајницама, али у њима могућа је и изградња 
тротоара у нивоу саобраћајнице, уз услов да је тада 
обавезна примена другачијег материјала у односу на 
материјал коловоза („бехатон“ коцки насупрот 
асфалта).  

Апсолутне висинске коте дате су по осовинама, а 
главним пројектима биће дефинисани попречни нагиби 
на правцу. 

 
Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
Нове водоводне трасе изградиће се у планираним 

саобраћајницама изградњом „прстена“ што омогућава 
сигурнији и бољи начин водоснабдевања. На овај начин 
створиће се могућност реконструкције прикључака 
корисника водоводне мреже из улице Милутина 
Миланковића, кроз коју сада не пролази водоводна 
мрежа. 

Димензије нових водоводних линија биће тачно 
одређене на основу хидрауличког прорачуна узимајући 
у обзир и потребну количину воде за противпожарну 
заштиту у складу са прописима за ову област. 
Минималан пречник цеви је 160мм. 

Водоводне линије затварати у прстен. Код 
изградње нових водоводних линија предвидети 
довољан број затварача и фазонских комада ради 
исправног функционисања мреже. 

На свим реконструисаним и новопланираним 
деловима мреже поставити противпожарне хидранте 
Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од 
смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну 
комуникацију и која задовољавај услове из 
противпожарних прописа, на максималном растојању 
од 150м као и на раскрсницама. 

Материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа 
мора одговарати стандардима уз обавезно атестирање.  

 
 Канализација отпадних вода 
 
Нове трасе фекалне канализације изградиће се у 

планираним саобраћајницама. Реконструкцијом 
постојећих саобраћајница изградиће се и 
канализациона мрежа. 

Димензија уличне канализације износи 200мм. 
Падови цевовода су према важећим прописима, а 
услови прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод" Крушевац. 

Мрежу изградити од пластичних материјала, 
отпорности на темено оптерећење према планираном 
уличном саобраћајном оптерећењу. 

На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На 

шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење Д400. 

Положај санитарних уређаја не може бити испод 
коте нивелете улица, ради заштите објеката од могућег 
плављења, због успора у уличној мрежи фекалне 
канализације. Изузетно, може се одобрити прикључење 
оваквих објеката на градску мрежу фекалне 
канализације уз услове заштите прописане техничким 
условима ЈКП "Водовод" (обавезна је израда 
прикључног шахта). 

Није дозвољено мешање атмосферских и фекалних 
вода. 

 
 Одводњавање 
 
Атмосферске воде из олучних вертикала и сливних 

површине са подручја обухваћеног планом одводе се до 
планиране уличне атмосферске канализације, а њоме 
даље до постојећег колектора у улици Мајке Југовића. 

Димензионисање новопланираних траса 
атмосферске канализације одредити хидрауличким 
прорачуном. Минимална димензија уличних 
примарних и секундарних колектора износи 300мм, а 
бочних сливничких веза 200мм. 

Ревизионе шахтове поставити на преломима трасе 
као и на правцима на растојањима не већим од 50м. 

При пројектовању и извођењу радова придржавати 
се свих важећих техничких прописа за ову врсту 
објекта. 

Саставни део плана су и услови јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију „Водовод 
Крушевац“. 

 
Електроенергетика 
 
Траса постојеће мреже ниског напона, која је у 

оквиру тротоара у улици Мајке Југовића се задржава. 
Постојећи водови који могу бити угрожени изградњом 
нових саобраћајница се планирају за измештање у 
складу са условима надлежног предузећа. 

Изградња нових ТС 10/0,4kV капацитета 1х630kV 
ili 2x630kV је планирана ради реализације садржаја 
обрађених овим планом. Капацитети постојећих 
електроенергетских објеката нису дати условима 
надлежног предузећа. Уколико постојећи капацитети 
електроенергетских објеката не задвољавају потребе 
будућих корисника потребна је изградња нових 
трефостаница. Локације евентуалних будућих ТС ће се 
одредити приликом ближе разраде локације, израдом 
Урбанистичког пројекта и пројектном документацијом. 
Прикључење планираних објеката планирано је 
подземно. 

Подземни електроенергетски водови, као и 
надземна мрежа ниског напона се полажу у појасу 
регулације саобраћајнице, у оквиру тротоара. Трасе ће 
се утврдити након одређивања локација трафостаница. 
Обавезно је трефостаници обезбедити прилаз 
сервисним возилима због евентуалних интервенција. 
Уколико је пролаз кроз фасадну раван објекта, 
минимална ширина пролаза је 2,8м, а минимална 
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корисна висина 4,0м без икаквих препрека. Условима 
се захтева и остављање пролаза за осам 
нисконапонских и два средњенапонска кабла без 
разбијања постављених подлога од асфалта или бетона. 

Саставни део плана су и услови ЕПС дистрибуција, 
огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 8Х000 - 
D09111 – 158525/2 од 29.6.2018.г. 

 
Телекомуникације 
 
Стратешко опредељење Надлежног предузећа је 

реконструкција и доградња постојеће ТК 
инфраструктуре, са циљем дигитализације ТК мреже.  

Простор за смештај приступних уређаја и остале ТК 
опреме је планиран овим Планом и биће тачно опредељен 
у фази израде пројектне документације, и зависиће од 
типа приступног уређаја. Планом је планирано 
постављање ових уређаја у оквиру планираних објеката, 
што ће се одредити приликом ближе разраде локације, 
израдом Урбанистичког пројекта и пројектном 
документацијом.  Обзиром на атрактивност локације 
избегло би се постављење ових уређаја на јавној 
површини, обзиром на његове карактеристике. 

Према условима надлежног предузећа, планира се 
реорганизација ТК мреже на подручју у обухвату 
Плана децентрализацијом постојеће приступне мреже и 
изградња нових приступних уређаја (ИПАН и мини 
ИПАН). До приступних уређаја планирана је изградња 
нових оптичких каблова. 

ТК Мрежу у свему извести према условима 
надлежног предузећа. 

Саставни део плана су и услови Телекома Србија, 
бр. 228767/2-2018 од 5.6.2018.г. 

 
Гасификација 
 
У обухвату плана изграђена је дистрибутивна 

гасоводна мрежа од полиетиленских цеви МОР4bara, и 
то углавном у регулационом појасу саобраћајница. 

Изградња гасних прикључака од места прикључка 
до објеката будућих потрошача планира се од 
полиетиленских цеви МОР4bara, колико је могуће у 
регулационом појасу саобраћајница. 

Постојећа траса је изабрана тако да осигурава 
безбедан и поуздан рад дистрибутивног гасовода, као и 
заштиту људи и имовине, како не би дошло до 
међусобних штетних утицаја. Траса не угрожава 
постојеће и планиране објекте, постављена је 
рационално са аспекта коришћења подземног простора, 
испуњава услове других инфраструктурних објеката и 
геотехничких захтева.  

Положај трасе је у складу са прописаним 
растојањима дефинисаним у Правилнику о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводним притиском до 16 bara („Сл. гласник РС“, 
бр.86/15) и Техничким условима за изградњу у 
заштитном појасу гасоводних објеката, који су саставни 
део плана.  

Планирани објекти не смеју да угрозе стабилност, 
безбедност и поуздан рад гасовода. Темеље будућих 
објеката извести на минимум 1,0м од трасе гасовода.  

Укрштај гасовода са саобраћајницом је под правим 
углом (дозвољена су одступања до 60). 

Саставни део плана су и услови за израду плана 
Јавног предузећа „Србијагас“, Сектор за развој, бр.      
07-07/13066 од 4.6.2018.г. (522/18) од 25.06.2018.г. 

 
Топлификација 
 
ЈКП „Градска топлана“ не поседује и не планира 

изградњу топлификационе мреже на подручју у 
обухвату Плана према условима бр. 4071 од 5.6.2018.г. 

 
2.2.3. Услови за уређење зеленила 
 
Зелене површине у обухвату Плана чине: 
 
Зелени скверови 
 
Зелени скверови су формирани на укрштају улице 

Милутина Миланковића и улице Мајке Југовића. 
Скверови у обухвату плана су уређене зелене 

површине са засадима различитог растиња, пешачким 
стазама и адекватним урбани мобилијаром. Оне су 
доступне и особама са посебним потребама, а не смеју 
да се користе врсте које могу да угрозе саобраћај, 
објекте и кориснике простора. Зеленило код оваквих 
скверова има пре свега декоративну улогу.  

Уређење скверова садржи поплочавање, урбани 
мобилијар и зеленило примерено амбијенту. Могуће је 
организовати и просторе за одмор, или простор 
оплеменити мањим скулптурама и групацијама цвећа. 
Обзиром на величину и положај ових скверова није 
дозвољена изградња спортских терена или игралишта. 

 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило уз улицу Мајке Југовића је 

формиран појас дрвореда и траве који естетски 
обликује улицу и повезује је са парком Багдала до ког 
улица води. Ово зеленило има и  заштитну улогу од 
буке и загађења саобраћајем. 

При даљем уређењу водити рачуна о комуналној 
инфраструктури и коришћењу врста које не угрожавају 
безбедно функционисање и коришћење улице.  

Не смеју се користити стабла која имају коренов 
систем који оштећује застор, као и врсте са ломљивим 
гранама, плодовима, врсте које имају отровне делове 
или изазивају алергије. Ради заштите подземних 
инсталација, стабла се могу садити у јамама које су 
озидане или у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 
Зеленило у оквиру зоне становања 
 
Простор унутар урбанистичких зона уредити као 

блоковско зеленило Зеленило формирати од 
декоративних врста лишћара, четинара и жбуња, 
системом мањих зелених површина и жардињера. 

Могуће је организовати просторе за одмор и игру 
деце.  
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Мање просторе између и испред зграда, равне 
кровове и фасаде треба искористити за формирање 
декоративног зеленила. 

 
2.3. Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта по целинама или зонама који је потребан за 
издавање локацијских услова, односно грађевинске 
дозволе 

 
Комплетна комунална опремљеност грађевинског 

земљишта подразумева постојање водо-вода, фекалне 
канализације, решено одвођење атмосферских вода, 
трасу електро¬енергетских водо¬ва, трасу топловода 
непосредно уз парцелу, као и телекомуникационих 
кабловских веза и уличне расвете. 

Степен комуналне опремљености у границама 
обухвата плана је такав да омогућава издавање 
локацијских, односно грађевинских дозвола. 

 
2.4. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.4.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
На подручју плана не постоје евидентирани 

локалитети и објекти који подлежу заштити. 
Уколико се приликом земљаних радова на 

простору Плана , наиђе на остатке материјалне културе 
из прошлости, неопходно је да: 

 
 Извођач обустави радове и обавести надлежну 

службу заштите; 
 Инвеститор (Извођач) је дужан да предузме 

мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен; 
 Стручно лице надлежне институције има право 

да након увида у налаз, пропише заштитна археолошка 
истраживања или праћење радова уколико је процена 
да је локалитет угрожен; 

Након израде Нацрта Плана, инвеститор прибавља 
мишљење Завода за заштиту споменика културе 
Краљево. 

Саставни део Плана је  Решење о условима чувања, 
одржавање и коришћења културних добара и добара 
који уживају претходну заштиту и мере техничке 
заштите за потребе израде предметног Плана, издатог 
од стране Завода за заштиту споменика културе 
Краљево , бр. 674/3 од  6.6.2018.г. 

 
2.4.2. Услови и мере заштите природе и природних 

добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-1468/2, од 
25.06.2018. године, у обухвату предметног плана нема 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, као ни евидентираних природних 
добара и не налази се у просторном обухвату еколошки 
значајних подручја еколошке мреже РС. 

Решењем Завода за заштиту природе, као 
минимална површина под зеленилом утврђен је 
минимум од 15% на парцели. 

Планирана намена усклађена је са наменама из 
плана ширег подручја.. Параметри за изградњу су 
прилагођени капацитетима подручја у обухвату Плана, 
природним вредностима и могућностима 
инфраструктурног опремања, уз бригу о животној 
средини и мерама заштите животне средине. 
Рационално коришћење грађевинског замљишта је 
остварено уз поштовање свих неопходних параметара.  

Слободне залене површине су планиране у оквиру 
дозвољених намена као парковско зеленило, као и дуж 
саобраћајнца у обухвату Плана. Планом је остављена 
могућност пројектовања зелених кровова и фасада. 

Вреднији примерци појединачних стабала се чувају 
где је могуће и не угрожавају се тамо где просторно не 
ометају не ометају будуће садржаје. Уколико се 
евентуално секу потребна је сагласност надлежног 
предузећа. Јавно зеленило које се приликом изградње 
евентуално уништи мора се надокнадити. Обавезно је 
санирати све деградиране површине, а неискоришћени 
геолошки или грађевински материјал са локације трајно 
ће се депоновати уз сагласност надлежне службе. У 
случају акцидентних ситуација предвидети све мере 
заштите. 

За озелењавање слободних површина користе се 
аутохтоне врсте, а могуће је коришћење и егзота који се 
добро прилагођавају условима средине. Не препоручују 
се врсте означене као инвазивне или алергене. 

Инфраструктурно опремање је по највишим 
еколошким стандардима, а прикључење на 
инфраструктурну мрежу је у складу са условима 
надлежних предузећа. 

Планом је обезбеђен довољан број паркинг места, 
чиме је онемогућено паркирање на тротоарима и 
коловозу, као и на зеленим површинама. 

Уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко - палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да о томе обавести Министарство заштите 
животне средине, према Закону о заштити природе и 
предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.   

    
2.4.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, за предметни план донета је Одлука 
о неприступању изради стратешке процене утицаја 
Измена ПГР-а Центар (у делу к.п.бр. 2476/1, 2477/1, 
2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац) у Крушевцу 
на животну средину, бр. 350-699/2017 („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 9/17).  

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. 

У реализацији овог плана, а у интересу заштите 
животне морају бити отпоштоване мере заштите које се 
могу постићи применом датих урбанистичких 
параметара, комуналном опремљености земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 
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Заштита ваздуха 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

Планом је предвиђено стварање услова за 
реализацију планираних намена, инфраструктурно и 
комунално опремање и уређење подручја, што 
подразумева временски ограничене утицаје на квалитет 
ваздуха у фази припремних и осталих радова на 
реализацији планираних пројеката. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у 
ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област; 

Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 
Плана:  

 подстицање коришћења еколошки 
прихватљивијих енергената, обновљивих извора 
енергије и увођење енергетске ефикасности; 

 смањење броја индивидуалних котларница и 
ложишта, ширење система централизованог 
снабдевања енергијом, ширење гасификационог 
система; 

 обострано/једнострано озелењавање 
саобраћајница свих рангова и категорија и озелењавање 
свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-
простора, платоа); 

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

 
Заштита земљишта од загађивања 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко 
падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода 
у земљиште. Решавање одлагања и одношења 
комуналног отпада мора се планирати уз обавезну 
рециклажу смећа. Евакуацију отпадака такође врши у 
складу са важећим прописима. 

Обавезне мере заштите земљишта од загађивања 
су: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара и процентуално учешће слободних и 
зелених површина;  

 забрањено је депоновање отпада и изливање 
отпадних вода на земљишту и обавезно је управљање 
отпадом и отпадним водама; 

 организовано управљање отпадом, подразумева 
прикупљање, примарну селекцију, транспорт и 
одлагање на санитарну депонију преко надлежног 
предузећа.  

 
Еколошка компензација 
 
Мере еколошке компензације на подручју Плана 

подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела. 

Заштита од буке и вибрација 
 
Опште мере заштите становништва од буке у 

животној средини, обухватају одређивање акустичних 
зона Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/2012), у складу са наменом 
простора. Подручје плана припада осталим зонама, што 
представља зоне са мерама за отклањање извора буке и 
мерама заштите од буке. 

Обавезне мере заштите од буке су: 
 саобраћајнице реализовати тако да је 

обезбеђена добра проточност саобраћаја; 
 формирање заштитног зеленог појаса 

/заштитних баријера (антизвучне баријере) према 
осетљивим зонама (становање, јавни садржаји) и 
обавезно озелењавање; 

 они који активностима утичу или могу утицати 
на повећање нивоа буке, дужни су да спроведу 
адекватне мере звучне заштите при пројектовању, 
грађењу и реконструкцији објеката, тако да се ниво 
буке у тој зони не повећава;  

 обезбедити мерења нивоа буке у животној 
средини и информисање становништва. 

Заштита од буке на подручју Плана мора бити 
интегрални део акустичног зонирања подручја града 
Крушевца и спроводиће се у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” 
бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивања 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10), 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној 
средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10), Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке („Сл. гласник РС”, број 72/10), Одлуком о 
мерама за заштиту од буке („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/2012). 

 
Еколошка валоризација Простора 
 
На основу стратешке процене из Генералног 

урбанистичког плана Крушевац 2025 (Сл. лист града 
Крушевца, бр. 3/15), подручје у обухвату плана је у 
оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ и припада 
еколошкој потцелини „Центар“ која обухвата 
централну градску зону и стамбено мешовиту зону.  

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом и условима надлежних предузећа, уз 
уважавање стратешких опредељења развоја инфра-
структурних система. 

На основу еколошке валоризације, дефинисане су 
опште и посебне мере заштите животне средине.  

Опште мере заштите животне средине у оквиру 
стамбених и стамбено мешовитих зонa су: 

 није дозвољено обављање делатности које 
угрожавају квалитет животне средине, производе буку 
или непријатне мирисе; 

 није дозвољена изградња која би могла да 
наруши или угрози основне услове живота суседа или 
сигурност суседних зграда; 
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 у циљу заштите биодиверзитета и унапређења 
стања животне средине очувати у што већем обиму 
зелене површине у изворном облику и планирати нове; 

 увођење мониторинга стања животне средине и 
адекватно реаговање у случају прекорачења граничних 
вредности емисија.  

 
Обавезне мере заштите животне средине су: 
 потпутно комунално и инфраструктурно 

опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу и 
адекватно управљање отпадним водама и отпадом;  

 обавезно озелењавање и пејзажно уређење 
слободних површина уз примену аутохтоних, 
брзорастућих врста које нису алергене ни инвазивне; 

 обавезан је предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу);      

 смањење потрошње енергије, подстицање 
коришћења обновљивих извора енергије и енергетске 
ефикасности;  

 при реализацији пројеката (пројектовање, 
изградња), обавезна је примена мера заштите животне 
средине;  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, у складу са Законом о процени 
утицаја и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08). 

Опште мере заштите животне средине у току 
изградње 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, гуме и сл.) прописно 
сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и 
одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

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

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести Министарство заштите животне средине 

и предузме одговарајуће мере заштите до доласка 
овлашћеног лица.  

 
Управљање отпадом  
 
Поступање са отпадом мора бити у складу са 

Законом о управљању отпадом и Локалним планом 
управљања отпадом и организовано преко надлежног 
комуналног предузећа. 

 за све објекте / групу објеката, обезбедити 
простор за постављање одговарајућих судова 
(контејнери, канте, корпе) за сакупљање отпада, који 
треба да задовоље хигијенске, естетске и захтеве свих 
корисника јавних површина;  

 поштовање принципа примарне селекције свих 
врста отпада и редовно пражњење судова преко 
надлежног комуналног предузећа; 

 комунални отпад, на микролокацијама, 
локацијама окупљања и јавним просторима прикупља 
се постављањем корпи за смеће (скверови, паркови, 
платои, паркинзи, пешачке комуникације и сл.); 

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина (папир, картон, стакло, пластика) и др. и 
рециклабилни отпад је потребно организовано прикупљати 
у посебним контејнерима (жичани за папир, картон и 
пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
 примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења; 
 информисање становништва о нејонизујућим 

зрачењима и степену изложености нејонизујућим 
зрачењима у животној средини; 

 није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на простору дечијих игралишта 
(удаљеност од парцеле не може бити мања од 50м); 

 за реализацију објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте 
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 
2.4.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Просторним распоредом објеката и слободних 

површина, саобраћајницама, примењеним инстала-
цијама остварене су мере заштите од пожара. 

Најзначајније мере заштите од пожара су: 
 обезбеђена су изворишта снабдевања водом и 

капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују 
довољну количину воде за гашење пожара; 

 остварене су удаљености између зона 
предвиђених за стамбене и објекте осталих намена; 
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 планиране су саобраћајнице које су и 
приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до 
објеката; 

 остварени су безбедоносни појасеви између 
објеката којима се спречава ширење пожара и 
експлозије, сигурносне удаљености између објеката 
или њихово пожарно одвајање. 

 омогућена је евакуација и спашавање људи.  
Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 

и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере 
заштите од пожара и то: 

 у јавним и објектима јавне намене (јавна 
управа, школе, објекти културе, подземне и веће 
гараже, трафо станице, котларнице, пословне 
просторије и други објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

 стамбени објекти за вишепородично становање 
и објекти јавне намене морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и др. 
средствима, као и уређајима за дојаву пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се отпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/09 и 
20/15), Правилнику о словима и нормативима за 
пројектовање стамбених зграда и станова („Сл. гласник 
РС“, бр. 58/12, 74/15 и 82/15), Правилнику о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл. лист СФРЈ“, бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику 
о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр.3/18), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, 
бр.11/96) и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
заштиту од пожара издатих од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Секретаријат 
унутрашњих послова у Крушевцу, Одсек 
противпожарне полиције , бр. 09/18/2 бр. 217-234/18 од 
5.6.2018.г. 

 

2.4.5. Услови и мере заштите од елементарних 
непогода 

 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради интегралног информационог система о 
прородним непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.  

 
2.4.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. У односу на 
максимални очекивани интензитет земљотреса, 
заштита подразумева обавезну примену техничких 
прописа за изградњу на сеизмичким подручјима при 
при пројектовању и грађењу. 

 
2.4.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.4.8. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвалидитетом 
 
Обавезни елементи приступачности су који се у 

овом Плану односе на нове објекте и просторе су: 
 елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
 елементи приступачности кретања и боравка у 

простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

 елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 Елементи приступачности на јавним зеленим 

површинама 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање: 
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 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

 могуће је предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа; 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту; 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 

 
2.5. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр. 61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда „Сл. гласник РС“, 
бр.69/12 и др.). 

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

 побољшање енергетске ефикасности применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу, 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за ра-ционалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циље-вима смањења емисије 
гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 

енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење, 

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

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

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подста-ница и уградњом 
термостатских вентила; 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015 - 2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда урба-

нистичког пројекта, пројеката парцелације, одн. пре-
парцелације и урбанистичко архитектонског конкурса 

Планом се одређује израда урбанистичких проје-
ката за: 

 урбанистичку зону А1; 
 урбанистичку зону А2. 
 
Урбанистички пројекти израдити у складу са 

правилима уређења и грађења дефинисаних овим 
Планом. 

Планом се одређује израда пројеката парцелације, 
одн. препарцелације за: 

 за све јавне површине у оквиру плана 
(скверове, улице и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле; 

 локације са објектима планираних намена у 
складу са правилима парцелације дефинисане овим 
Планом. 

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за парцелацију, 

регулацију и изградњу 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, 
одн. имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 
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3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Регулациона линија јавног пута је основни елемент 
за утврђивање саобраћајне мреже. 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 терцијална саобраћајница ................................ 6м 
 колски пролази ................................................. 5м 
 приватни пролази .......................................... 2,5м 
 пешачке стазе................................................. 1,5м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се грађе-

винском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката 

може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то 
не представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 

парцеле. 
Положај објекта на парцели која има индиректну 

везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Дозвољена намена објеката 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката вишепородичног становања – тип ВС-03. 

У оквиру намене вишепородичног становања 
дозвољене су компатибилне намене комерцијалних 
делатности, типа КД-02: пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, као и објекти са 
смештајним капацитетима, типа КД-041: градски 
хотели, хостели, апартмани и сл.   

У оквиру намене вишепородичног становања, 
могућа је у приватном власништву изградња објеката 
намењених образовању, здравству, социјалној или 
дечијој заштити, култури и сл., али само под условом 
да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

Компатибилна намена се може организовати у 
оквиру објекта са основном наменом или као посебан 
објекат на парцели. 

На грађевинским парцелама са наменом становања 
дозвољена је изградња: вртног павиљона, стаклене 
баште, отворених и затворених базена, помоћног објекта 
за смештај баштованског и другог алата и опреме за 
одржавање комплекса и сл., максималне висине 5м и 
максималне спратности П, чија површина не улази у 
максимални индекс заузетости парцеле. Усклађеност 
димензија и положаја свих објеката на парцели мора 
бити представљена урбанистичким пројектом. 

Однос становања према пословању: до 60% : 40%. 
За изградњу самосталног објекта са комерцијалним 

делатностима користе се урбанистички параметри 
дефинисани за основну намену. 

За изградњу самосталних објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној и дечијој заштити, 
култури и сл., максимална спратност објекта је П+2. 

У оквиру објеката не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

Намена становање високог стандарда се у овом 
Плану третира због утврђивања регулације 
саобраћајнице која је у обухвату Плана, улице Мајке 
Југовића. Део катастарске парцеле улице Мајке 
Југовића опредељује се за ову намену.  

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, као и било каквог 
отпадног материјала. 

Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели.  

Промена намене површина мора бити у складу са 
планом. 

 
Зеленило 
 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама. Категорију, односно тип 
зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, мобилијар 
и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и 
могу се без посебних услова реализовати на свим 
површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
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водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је 
на постојећој јавној површини или на објектима или 
коридорима постојеће инфраструктуре. 

 
Урбанистички показатељи, дефиниције 
 
 Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 

јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

 Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 

 Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама, у посебним правилима 
грађења. 

 Повучени спрат је последња етажа објекта која 
има повучену грађевинску линију, у односу на 
предходне надземне етаже односно габарит објекта (без 
испада), са свих страна и то најмање 3 метра и која по 
правилу има пуну спратну висину (повлачење етаже, 
односно повлачење грађевинских линија, се не односи 
на стране које су заједничке за објекте у низу). 

Урбанистички показатељи дати су као максималне 
дозвољене вредности које се не могу прекорачити. 

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи (објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Објекти вишепородичног становања типа „ламела“ 
су објекти који имају више улаза. 

 
Грађевинска линија 
 
Објекат се поставља предњом фасадом на 

грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

 
Подземна грађевинска линија (подземни делови 

објекта, подземна гаража,) може се утврдити и у појасу 
између регулационе и грађевинске линије, као и 
унутрашњем дворишту изван основног габарита 
објекта, под условом да се избором начина и котом 
фундирања објекта, не угрозе постојећи темељи 
суседних објеката, инфраструктура или саобраћајна 
површина. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте вишепородичног становања  је: 
0, 3 и 5м. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. Она се 
дефинише посебно урбанистичким пројектом, уколико 
се не поклапа са грађевинском линијом приземља. 

За објекте комерцијалних делатности, као и за 
објекте намењене образовању, здравству, социјалној и 
дечијој заштити, култури и сл., грађевинска линија се 
утврђује као и за нове објекте вишепородичног 
становања. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих 

вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности П+4 и П+4+Пс, износи 
најмање 1/2 висине вишег објекта. Ово растојање се 
може смањити на 1/4 висине вишег објекта, ако објекти 
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 
стамбеним и пословним просторијама, као и атељеима, 
али не може бити мање од 5м. Растојање се утврђује у 
односу на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

За објекте комерцијалних делатности, као и за 
објекте намењене образовању, здравству, социјалној и 
дечијој заштити, култури и сл., међусобно растојање се 
утврђује као и за нове објекта вишепородичног 
становања. 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије, ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. Дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактеристикама тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом), 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растојање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца, 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 
(венца) умањено за разлику висине преко 2,0м, 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
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приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца), 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
претходних тачака, 

 висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити виша од нулте коте 
највише 1/2 спратне висине од нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте 
коте 1/2 спратне висине од коте нивелете јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом претходних тачака. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се из-

градња више објеката, исте или компатибилне намене. 
 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то: 

 излози локала - 0,3м, по целој висини, уколико 
је у приземљу објекта пословни простор; 

 транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице у зони приземне етаже – максимално 2,0м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3,0м; 

 платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од регулационе 
линије са висином изнад 3,0м; 

 терасе на нивоу приземља – 1,2м на висини 
изнад 1,2м од коте терена (пресека фасаде са тереном у 
конкретном делу објекта); 

 бетонске конзолне надстрешнице – 0,9м на 
висини изнад 3,0м. 

Испади на објекту и грађевински елементи могу 
прелазити грађевинску линију приземља до 1,2м и то на 
делу објекта вишем од 3м. 

Хоризонтална пројекција испада (како је одређено 
Законом о планирању и изградњи) улази у индекс 
заузетости за који се узима однос габарита 
хоризонталне пројекције објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле. 

 

Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м спољашње степенице се 
могу постављати ван основног габарита објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Прилази комерцијалним, пословним и др. 

садржајима на парцели морају бити организовани тако 
да не ометају функцију становања. 

Код објеката у непрекинутом или прекинутом низу 
могуће је отварање пролаза кроз фасадну раван објекта, 
ка унутрашњости парцеле, минималне корисне ширине 
3,0м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила на парцелама 

корисника планира се, са капацитетима сходно намени 
објеката и врсти делатности која се обавља према 
важећем плану вишег реда, Правилницима и норма-
тивима. 

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 паркирање се може организовати као партерно 

уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле, 
у оквиру гаража и комбиновано; 

 за паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан; 

 за паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности  или 
других објеката са наменом која је дозвољена овим 
планом, обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, и то једно паркинг место 
или једно гаражно место на 70м2 корисне површине 
пословног простора, осим за угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, објекат 
са смештајним капацитетима – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета; 

 за објекте вишепородичног становања и стале 
објекте чија је изградња дозвољена овим планом, 
уколико се делимично не може обезбедити простор за 
паркирање возила на припадајућој грађевинској 
парцели, паркирање се може обезбедити на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи на 
начин дефинисан у претходним ставовима, а у складу 
са наменом објеката. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

Планом је предвиђена изградња једног јавног 
паркинга. Део тако планираног паркинг простора могу 
користити и корисници објеката чија је изградња 
планирана, с тим да је препорука да се паркинг простор 
гради и ставља на употребу истовремено са објектима 
чија је изградња планирана. 

Обезбедити потребан број паркинг места за возила 
особа са инвалидитетом и у складу са важећим 
Правилником која регулише ову област. 
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Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). Подземне гараже 
се не урачунавају у индекс заузетости. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, под 
условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле, по 

правилу, не могу се усмеравати ка суседним 
грађевинским парцелама, већ према улици, односно 
регулисаној атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града, као производ талента и воље 
да се таква слика града и постигне. 

Посебно водити рачуна о усклађености и 
обликовању елемената фасаде, коришћењу детаља у 
архитектури, поплочавању партера, као и матери-
јалима који ће се користити у обради фасаде, са циљем 
подизања урбаних и архитектонских вредности 
простора, обзиром да се налази непосредно уз 
најзначајнији градски парк. 

Обликовање и обрада објеката треба да буде 
примерена локацији и високог квалитета. 

Код дефинисања вертикалне регулације објеката у 
низу водити рачуна о висини завршне коте плоче изнад 
приземља објеката и доњој коти кровног венца, као 
основног елемента висинске позиције објекта. Обавеза 
је да се у урбаној форми која је формирана као целина, 
посебно усагласе сви ови елементи уз минимална 
одступања.    

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
и завршних објеката у блоку. 

Уређење уличних фасада мора бити такво да 
доприноси укупном повећању урбаних и 
архитектонских вредности простора.  

Објекте архитектонски обликовати са модерним и 
сведеним структурним елементима, модерних форми 
прилагођених градској структури уз уважавање 
елементарних естетских захтева. 

Укупна архитектура објеката не сме за уређење 
фасада користити оне елементе који воде ка кичу, као 
што су лажна постмодернистичка архитектура или 
псеудоархитектура која користи префабриковане 
стилске, бетонске, пластичне, гипсане и друге елементе 
на фасади. 

Примењене боје фасаде и примењени материјали у 
обради фасаде и отвора морају бити у складу са 
контекстом простора у коме се објекти налазе. 

Уређењу дворишних фасада такође посветити 
нужну пажњу, јер амбијенти унутрашњих дворишта 
могу бити веома атрактивни са понудом различитих 
приземних и партерних садржаја. 

Применити начела унапређења енергетске 
ефикасности и одрживе градње, применом техничких 
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, 
изградње и употребе објеката, у складу са наменом 
објекта и карактером локације. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Грађевинске парцеле за вишепородично становање 

се не ограђују. 
Уколико је потребно оградити парцеле породичног 

становања које се граниче са парцелама намењеним 
вишепородичном становању, парцела се ограђује на 
следећи начин: 

 зидане и друге врсте ограда постављају се тако 
да сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде 
и капије) буду на грађевинској парцели која се 
ограђује; 

 врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије; 

 грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м 
или транспарентном до висине од 1,4м; 

 зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у 
зонама породичног становања где је ограђивање могуће 
у складу са условима за ограђивање грађевинских 
парцела за породично становање или из безбедносних 
разлога. 

 
Уређење зелених и слободних површина на 

парцели 
 
Унутрашња дворишта функционално и естетски 

уредити: поплочати, опремити урбаним мобилијаром и 
озеленити. 

Зеленило формирати од декоративних врста ниског 
и средње високог дрвећа, различитог декоративног 
жбуња и травом, распоређених у систем мањих зелених 
површина. Могуће је и коришћење жардињера. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа 
 
Планом је предвиђена локација за смештај 8 

контејнера за смеће (димензија 1,0х1,4м). 
У овиру урбанистичке зоне А1 обезбедити места за 

смештај још 4 контејнера чиме би се задовољили 
основни нормативи за обухват плана. 

У случају изградње садржаја који генеришу 
потребу за већим бројем контејнера, исте сместити у 
оквиру парцеле. 

Могу се предвидети и подземни контејнери за 
смеће. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер 
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на 1000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом и условима 

надлежних предузећа. 
 
3.3. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по урбанистичким зонама  
 
Урбанистички услови представљају посебна 

правила грађења за планиране намене површина по 
урбанистичким зонама која се односе на појединачне 
грађевинске парцеле. 

 
3.3.1.Урбанистичка зона А1: вишепородично 

становање типа ВС-03 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03.  
Све компатибилне намене дате у општим условима 

изградње. 
 
Индекс заузетости 
 
Из=45% 
 
Типологија објекта 
 
Објекат у прекинутом или непрекинутом низу. 
 
Положај објекта 
 
Планом је опредељена зона за изградњу у оквиру 

које је могућа изградња објеката до максимално 
дозвољених индекса заузетости.  

Грађевинска линија је утврђена планом и дата на 
одговарајућем графичком прилогу. 

Објекти не морају бити постављени на грађевинску 
линију. 

Структура објеката може бити разуђена линија 
према саобраћајницама и према унутрашњости 
локације, како би се хоризонталном регулацијом 
постигла урбана и архитектонска форма примерена 
вредности локације и атрактивности садржаја. 

 
Спратност објекта 
 
П+4 и П+4+Пс 
 
Могућа је изградња повученог спрата изнад 4-ог 

спрата над објектима у североисточном и централном 
делу локације. 

Повучени спрат је последња етажа објекта која има 
повучену грађевинску линију, у односу на предходне 
надземне етаже односно габарит објекта (без испада), 
са свих страна и то најмање 3 метра и која по правилу 
има пуну спратну висину (повлачење етаже, односно 
повлачење грађевинских линија, се не односи на стране 
које су заједничке за објекте у низу).  

Није дозвољено претварање таванског простора у 
користан простор. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност објеката у урбанистичкој 

зони А1 и објеката породичног становања на к.п.бр. 
2477/1 КО Крушевац, до реализације планираних 
објеката на тој парцели, утврђена је правилом за 
међусобну удаљеност објеката у општим условима 
изградње, уколико се не рализује изградња целокупне 
урбанистичке зоне истовремено. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
У поступку реализације урбанистичког плана могуће 

је извршити парцелацију/препарцелацију урба-нистичке 
зоне у складу са пројектованом структуром објеката и 
поштовањем правила парцелације. Утврђена површина за 
величину грађевинске парцеле за планиране објекте у 
низу износи 600м2, а ширина фронта парцеле 20 метара. 
Коначан облик, површина и фронтови парцела морају 
бити дати предлогом парцелације, као саставним делом 
урбанистичког пројекта. 

 
Паркирање 
 
Услови за паркирање су дефинисани у општим 

условима изградње. 
Обзиром на конфигурацију терена, могуће је 

пројектовати и низ укопаних гаража са посебним 
улазима/излазима, према улици Милутина Миланковића. 
Димензије у подземним гаражама одредити у свему према 
адекватним стандардима и прописима.  

 
Архитектонско обликовање 
 
Објекти могу имати равне или косе кровове. 

Максимални нагиб крова је до 10%. 
Повучени спрат објекта може имати кровни венац 

који не прелази више од 0,4м од фасадног зида 
повученог спрата и може имати максималну висину 
0,4м од доње коте завршне плоче међуспратне 
конструкције. 

Део између етаже повученог спрата и основног 
габарита објекта може се користити као равна проходна 
тераса. Оне могу бити формиране као зелене терасе, 
ради добијања посебне естетске вредности објеката и 
самих станова, чиме се уједно повећава и енергетсака 
ефикасност и уклапање у непосредно окружење. Није 
дозвољено покривање ових тераса чврстим и временски 
трајним покривачима учвршћеним на непокретним 
носачима. 
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Ограде тераса на објектима са повученим спратом 
морају бити изграђене као непрозирне, а најбоље тако 
да буду уклопљене у фасадне равни и могу бити 
завршене атиком. Није дозвољено њихово застакљи-
вање или постављање било каквих преграда на 
фасадним равнима. 

У архитектонском обликовању применити високе 
стандарде у форми и материјализацији.  

Унутрашње двориште представља атрактиван 
простор, који је могуће користити као отворене 
површине уз комерцијалне садржаје приземља објеката 
или на неки други начин. 

 
Изградња других објеката 
 
На локацији је могућа изградња више објеката.  
 
Услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објеката. 
 
3.3.2.Урбанистичка зона А2: вишепородично 

становање типа ВС-03 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03.  
Све компатибилне намене дате у општим условима 

изградње. 
 
Индекс заузетости 
 
Из=40% 
 
Типологија објекта 
 
Слободностојећи. 
 
Положај објекта 
 
Планом је опредељена зона за изградњу у оквиру 

које је могућа изградња објекта. Зона за изградњу 
представља површину која се поклапа са површином 
добијеном на основу максималног индекса заузетости и 
од ње се не може одступити. 

Грађевинска линија је утврђена планом и дата на 
одговарајућем графичком прилогу. 

Грађевинска линија објекта у односу на 
регуациону линију је утврђена Планом и од ње се не 
може одступити. 

 
Спратност објекта 
 
П+4 
 
Није дозвољено претварање таванског простора у 

користан простор. 
 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност објеката у урбанистичкој 

зони А2 и објеката породичног становања на суседним 
парцелама је утврђена овим планом одређивањем зоне 

за изградњу вишепородичних објеката и представљена 
је на одговарајућем графичком прилогу. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Локација је јединствена грађевинска парцела са два 

изграђена објекта на парцели. 
 
Паркирање 
 
Услови за паркирање су дефинисани у општим 

условима изградње. 
 
Архитектонско обликовање 
 
Објекти могу имати равне или косе кровове. 

Максимални нагиб крова је до 10%. 
Није дозвољена изградња корисне стамбене или 

било које друге намене у оквиру кровова објеката. 
У архитектонском обликовању применити високе 

стандарде у форми и материјализацији. 
Унутрашње двориште представља атрактиван 

простор, који је могуће користити као отворене 
површине уз комерцијалне садржаје приземља објеката 
или на неки други начин. 

 
Услови и могућности фазне реализације 
 
Могућна је фазна изградња објекта. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња на подручју Плана  
 
Изградња објеката и извођење грађевинских и 

других радова у обухвату плана, мора бити у складу са 
правилима грађења и уређења прописаних овим 
Планом. 

Овим планом даје се могућност фазног спровођења 
саобраћајница тако да свака од фаза мора представљати 
функционалну целину. Функционална целина обухвата 
истовремену реализацију коловоза и тротоара.  

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Постављање планиране инфраструктурне мреже 
може се вршити фазно. 

Могућa је парцелација и препарцелација јавних 
саобраћајних површина у циљу фазног спровођења, 
тако да свака фаза представља функционалну целину. 

Кроз израду техничке документације за јавне 
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане регулације 
саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, 
елемената попречног профила и мреже инфраструктуре 
(распоред и пречници). 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене овог плана може вршити искључиво 
Скупштина града Крушевца на начин и по поступку 
утврђеном за његово доношење у складу са Законом. 
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4.2. Израда урбанистичких пројеката 
 
Овим Планом су урбанистичке зоне А1 и А2 

одређене као локације за израду урбанистичког 
пројекта. 

Урбанистичким пројектом неопходно је 
предвидети саобраћајне и инфраструктурне везе 
локације, хоризонталне и вертикалне габарите објеката, 
као и партерно уређење са регулационо-нивелационим 
планом. Урбанистичким пројектом неопходно је дати 
предлог парцелације како би се утврдила грађевинска 
парцела за одговоарајући тип објекта. 

Урбанистички пројекат се израђује у складу са 
законом и на захтев инвеститора за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 

у складу са законом ради формирања грађевинских 
парцела, у складу са урбанистичким условима за 
парцелацију. 

У циљу реализације плана неопходна је израда 
пројекта/пројеката парцелације/препарцелације ради 
одвајања површина јавне намене од површина за остале 
намене и у циљу формирања парцеле урбанистичке 
зоне А1. 

 
4.4. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози: 
- у размери 1:2.000 
1. Шира ситуација на орто-фото подлози 
- размери 1:500 
2. Постојећа намена површина 
3. Планирана намена површина 
4. План саобраћајница и регулационо нивелациони 

план  
5. План површина јавне намене 
6. План хидротехничке инфраструктуре 
7. План електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 
8. План инфраструктуре гасификације 
 
Анекс: 
- Координате аналитичко геодетских елемената 

нових тачака регулационих линија. 
 
4.5. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

Земљиште које је овим планом опредељено као 
површина јавне намене, а које није тренутно у јавној 
својини, биће прибављено у поступку експропријације.  

 

4.6. Прелазне и завршне одредбе 
 
Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи 

део ПГР-а Центар у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 14/16) у делу који је у обухвату овог 
Плана. 

4.7.  Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-483/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
     
 
 
 
216 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,54/13-Решење УС 
и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона о 
лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист  града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године  донела је 

 

ИЗМЕНЕ ПЛАНА  
 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СТАМБЕНО–ПОСЛОВНОГ БЛОКА 

„КОЛОНИЈА“ У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1.  Правни и плански основ за израду плана 

 

1.2.  Правни основ за израду Плана детаљне 
регулације: 
 

Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), у даљем тексту 
Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15); 

 Одлука о изради Измене плана детаљне 
регулације стамбено пословног блока  ,,Колонија“ у 
Крушевцу, бр. 350-381/2017 од 08.06.2017. год. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 5/17); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
 
 План генералне регулације ''Центар''' („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 12/16“) 
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1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других доклумената значајних за израду плана 

 
1.2.1 План генералне регулације ''Центар'' 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/16“) 
 
План генерелане регулације ''ЦЕНТАР'' 
 
Подручје Плана детаљне регулације према Плану 

генералне регулације, у обухвату је просторне зоне 2, 
стамбено мешовите зоне.  

Стамбено мешовита зона се развијала непосредно 
уз централну градску зону што је довело до развоја 
различитих намена и садржаја. Даљи развој ове зоне 
подразумева планирање, унапређење и развој следећих 
намена: становање свих типова у источном, јужном и 
западном делу, развој комерцијалних делатности у 
северном делу, унапређење постојећих јавних функција 
и простора посебне намене. 

Подручје плана налази се у обухвату урбани-
стичке целине 2.3.  

У овој целини планира се као претежна намена: 
 Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, реализоване 
целине вишепородичног становања 

 Допунска намена: породично становање ПС-01, 
реализоване целине вишепородичног становања ВС-02, 
комерцијалне делатности КД-02, спорт и рекреација 
СР-03 

 Пратећа намена: јавне функције – школство, 
здравство, дечија заштита, комуналне делатности – 
пијаца 

 
Урбанистичка целина 2.3. приказ претежне намене 

простора 
 

Претежна намена 
простора 

Повр-
шина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

 
Вишепородично 
становање ВС-02,03,04,05 
Реализоване целине 
вишепородичног 
становања 
Комерцијалне делатности 
КД-02  

14,57 55,47 

 
Породично становање 
ПС-01 
Реализоване целине 
вишепородичног 
становања 
Комерцијалне делатности 
КД-02 

3,42 13,00 

Парк суседства 0,23 0,87 

Јавне функције 2,32 8,83 

Комуналне делатности 0,70 2,66 

Саобраћајнице 5,03 19,07 

Укупно 26,27 100,00 

1.2.2. Остала планска документација од значаја 
за израду плана 

 
За подручје Плана детаљне регулације, у 

претходном периоду усвојен је План детаљне 
регулације, који је и сада на снази. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Планом је обухваћено подручје које је са северне 

стране ограничено улицом Видовданском (кат.парцела 
бр. 2335/1), са источне стране улицом Булевар Николе 
Пашића (кат.парцела бр. 2654), са јужне стране улицом 
Војводе Степе (кат.парцела бр. 2335/1 и део 2410/15) и 
са западне стране улицом Душановом (кат.парцела бр. 
2338/1).  

Све катастарске парцеле у обухвату планског 
подручја припадају Катастарској Општини Крушевац. 

Површина обухвата плана је 20ха70ари. 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 
целе катастарске бр.: 2046/1, 2046/2, 2046/3, 2335/2, 

2410/2, 2410/3, 2410/4, 2410/5, 2410/6, 2410/7, 2410/8, 
2410/9, 2410/10, 2410/11, 2410/12, 2410/13, 2410/14,  
2410/16, 2410/17, 2410/18, 2410/19, 2410/21, 2410/22, 
2410/23, 2410/24, 2410/25, 2410/26, 2410/27, 2410/28, 
2410/29, 2410/30, 2410/31, 2410/32, 2410/33, 2410/34, 
2410/35, 2410/36, 2410/37, 2410/38, 2410/39, 2410/40, 
2410/41, 2410/42, 2410/43, 2410/44, 2410/45, 2410/46, 
2410/47, 2410/48, 2410/49, 2410/50, 2410/51, 2410/52, 
2410/53, 2410/54, 2410/55, 2410/56, 2410/57, 2410/58, 
2410/59, 2410/60, 2410/61, 2410/62, 2410/63, 2410/64, 
2410/65, 2410/66, 2410/67, 2410/68, 2410/69, 2410/70, 
2410/71, 2410/72, 2410/73, 2410/74, 2410/76,  2410/77, 
2410/78, 2410/79, 2410/80, 2410/81, 2410/82, 2410/83, 
2410/84, 2410/85, 2410/86, 2410/87, 2410/88, 2410/89, 
2410/113, 2410/114, 2410/115, 2410/116, све КО 
Крушевац;  

 
делови катастарских парцела бр.: 2410/15, 2338/1-

(ул. Душанова), 2335/1 - (Видовданска), 2654 (Булевар 

Николе Пашића) све КО Крушевац; 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје обухваћено Планом лоцирано је 

југоисточно, у односу на централно градско језгро и 
просторни завршетак линеарног градског центра, 
формираног од подножја Лазаревог града, односно 
Трга мира, Трга косовских јунака и Трга фонтана. 

Простор Плана ограничен је са северне и источне 
стране примарним градским саобраћајницама, улицом 
Видовданском (Веце Корчагина) и улицом Булевар 
Николе Пашића (Радована Милошевића), док је преко 
улице Душанове (Драгомира Гајића) и улице  Војводе 
Степе (Радничког Самоуправљања) повезан са осталим 
градским садржајима и стамбеним зонама. 
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1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада и 
реке Расине на истоку, у јужном делу крушевачке 
котлине у композитној долини Западне Мораве. 
Најизраженији геоморфолошки облик у оквиру граница 
плана је део простране терасне равни, на којој је 
изграђен највећи део градског простора. Урбано 
подручје Крушевца, формирано је на најстаријој 
моравској тераси, која је у геолошком погледу 
најстабилнија. Подручје плана обухвата део више речне 
терасе Западне Мораве, са делом долине Расине, 
односно повољне или оптимално повољне терене. 

Геолошке карактеристике терна одређују простране 
речне и језерске терасе, које се састоје се од речних 
наноса у неогеним седиментима, изграђене од шљункова 
и пескова, суглина и глина повремено (алувијум), који 
пружају различите погодности за изградњу. 

 
Хипсометрија и  експонираност терена 
 
Виша равничарска зона налази се на апсолутној 

надморској висини од 150-200м, настала таложењем - 
акумулацијом наноса и савременим процесима у 
обликовању рељефа. У обухвату плана је релативно 
раван терен, апсолутна надморска висина се креће од 
158м до 161м, тако да је укупна површина 
неекспониран терен, са минималним нагибом, па су 
природни услови у односу на експонираност и нагиб 
терена веома повољни.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Средња годишња сума осунчавања изражена у 

часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу 269,0 сати. 

Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, 
што килими Крушевца даје обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим добима. 

 
Температура ваздуха 
 
Према доступним подацима РХМЗ за период од 

1981. до 2010. за метеоролошку станицу Крушевац, 
просечна годишња температура ваздуха износи 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром 
од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С.  

 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале 

(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом простору 
заступљен континентални плувиометријски режим, 
распоред падавина је повољан, а падавине у облику 
снега јављају се од новембра до априла.    

 
 
 
 

Ветрови  
 
Најчешћу заступљеност годишње има јужни ветар, 

а најмању учесталост југозападни ветар, док у току 
године највећу честину јављања имају тишине.  

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 80 МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима.  

 
Валоризација терена за изградњу у односу на ниво 

подземних вода 
 
Подручје плана обухвата терен где је ниво 

подземних вода виши од 10м, док површинских 
водотока у обухвату плана нема.  

 
Валоризација терена према погодностима за изградњу 
 
Општа процена погодности терена и природних 

карактеристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних површина, односно да 
не постоје значајнија ограничења. Може се рећи да је 
грађевинско подручје у зони средњих услова тла, али 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, при планирању и пројектовању неопходна 
је примена прописа противсеизмичке градње. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

обухвата плана која уједно представља и границу 
грађевинског подручја, приказаном у графичком делу 
плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Укупан простор карактеришу, углавном, објекти 

вишепородичног становања спратности од По+П+2 до 
По+П+13, као и мањи стамбени блокови намењени 
породичном становању спратности од По+П до 
По+П+1+Пк. Већина објеката уз улице Видовданску и 
Душанову, у приземним етажама има комерцијалне 
садржаје.  

На северозападном делу планског подручја 
изграђен је објекат зелене пијаце са пратећим 
садржајима комерцијалне намене. У непосредном 
контакту је смештен и објекат јавне намене – 
здравствена станица, па је у овом подручју јако 
изражен проблем недостатка места за паркирање.  

У централном делу планског подручја смештени су 
јавни објекти – Основна школа (ОШ Нада Поповић) и 
предшколска установа, вртић ''Звончић''. 

Постојећи стамбени фонд намењен 
вишепородичном становању, спратности По+П+1, уз 
улицу Видовданску, је у 90% случајева надограђен са 
две етаже. Ово исто важи и за блок у непосредном 
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контакту са Здравственом станицом, у коме је у 
потпуности извршена надоградња постојећих објеката.  

Планско подручје, у непосредном контакту са 
улицом Булевар Николе Пашића, изграђено је 
објектима за вишепородично становање спратности 
По+П+1 и По+П+2. Бонитет ових објеката је такав да 
нису испуњени основни нормативи становања, а 
просторни распоред не омогућава рационално  
коришћење простора са аспекта урбане економије. 

Саобраћајна матрица подручја је у потпуности 
успостављена, осим блоковске саобраћајнице у 
југозападном делу подручја, која је тренутно на нивоу 
земљаног пута.  

У контанктним зонама, садржајима од 
функционалног утицаја, могу се сматрати зоне и 
типови  становања којима је ово планско подручје 
окружено. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

терена 
 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Булевара Николе Пашића, 
делом улице Војводе Степе (од улице Булевара Николе 
Пашића до улице Душанове), делом улице Душанове 
(од улице Војводе Степе до улице Видовданске), и 
делом улице Видовданске (од улице Душанове до 
улице Булевара Николе Пашића) које су изграђене са 
савременим коловозним застором. 

У оквиру подручја Плана изграђен је мали број 
паркинг места и гаража за путничка возила, који није 
усклађен са потребама и нормативима. 

Паркирање и гаражирање путничких возила у 
подручју породичног становања решено је у оквиру 
сопствених парцела корисника. 

У ободним саобраћајницама – улица Душанова, 
улица Видовданска, као и унеким унутарблоковским 
саобраћајницама – улица Поручника Божидара, улица 
Пушкинова постоји и подужно паркирање на коловозу, 
што је регулисано Решењем надлежног органа градске 
управе. 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу све ободне колско – 

пешачке, манипулативне и остале јавне површине су 
под савременим недавно реконструисаним коловозним 
засторима (асфалт или бехатон, штампани бетон и 
слично ) са дефинисаним нивелетема у подужном и 
попречном смислу. Улице Видовданска, Булевар 
Николе Пашића (државни пут првог Б реда бр. 38) , 
Војводе Степе и Душанова своје нивелете задржавају у 
подпуности. 

Постојеће саобраћајнице унутар блока ПДР-а : 
Поручника Божидара, Пушкинова, Јована Дучића, 
Гогољева, Роденова, Ломничке борбе, Александра 
Флеминга, Краљевића Марка, и друге су са савременим 
коловозним застором, изграђеном инфрастуктуром а 

многе и са атмосферском канализацијом. Нивелационо 
решење ових саобраћајница је дефинисано на основу 
ранијих планских нивелационих матрица и у 
подпуности се задржавају. Ово се односи и на све 
улазе, тртоаре око зграда и објеката, партерно уређење 
који су пристекли из ранијих уређајних основа, планова 
и пројеката и у нивелационом смислу се у подпуности 
задржавају. 

 
 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Простор који се уређује овим планом детаљне 

регулације је комплекс ограничен са северне стране 
улицом Видовданском (Веце Корчагина),  са источне 
стране улицом Булевар Николе Пашића (Радована 
Милошевића), са јужне стране улицом Војводе Степе 
(Радничког самоуправљања) и са западне стране 
улицом Душановом (Драгомира Гајића). 

Распоред водова по улицама је следећи: 
 

ул. Видовданска водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 

ул. Видовданска водоводна мрежа ЛГ    

500мм 

ул. Душанова  водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 

ул. Ломничке борбе водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 

ул. Роденова водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 

ул. Гогољева водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 

ул. Краљевића Марка водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 

ул. Војводе Степе водоводна мрежа АЦЦ 

150мм 
ул. Александра  
Флеминга  

водоводна мрежа АЦЦ  
 80мм 

ул. Булевар Николе  

Пашића 

водоводна мрежа ЛГ    

500мм 

ул. Булевар Николе  

Пашића  

водоводна мрежа АЦЦ  

 80мм 

ул. Булевар Николе  

Пашића  

водоводна мрежа АЦЦ 

100мм 

ул. Пушкинова водоводна мрежа АЦЦ  

65мм 

ул. Пушкинова водоводна мрежа ВПЛ  

80мм 

ул. Пушкинова  водоводна мрежа ТПЕ 

150мм 

ул. Сестре Поповића водоводна мрежа  

 63мм 

ул. Јована Дучића водоводна мрежа ПОЦ  

 63мм 

ул. Јована Дучића водоводна мрежа ТПЕ 

110мм 
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Развод водова по улицама дат је у графичком 
прилогу и Предходним условима издатих од стране 
ЈКП Водовод Крушевац. 

Мрежа има довољно капацитета за напајање 
новопланираних објеката, али је према условима 
водовода потребно извршити реконструкцију 
целокупне водоводне мреже. 

Планом детаљне регулације стамбеног-пословног 
блока између улица Радована Милошевића,  Драгољуба 
Димиријевића,  Благоја Паровића и Радничког 
самоуправљања у Крушевцу објављеног у Сл.листу 
општине Крушевац бр.11/04 предвиђен је наставак 
изграђене водоводне мреже Ø150мм у улици Радничког 
самоуправљања (Војводе Степе) са прикључењем на 
постојећу водоводну цеви Ø500мм у улици Булевар 
Николе Пашића. 

Постојећи објекти у оквиру комплекса су 
прикључени на постојећу примарну водоводну мрежу. 
Улична водоводна мрежа унутар комплекса постоји, 
али због недостатка пројектне документације и 
геодетских снимака немогуће је индентификовати њен 
тачан положај у профилу улице и њене димензије. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Kанализација отпадних вода Ø200мм је изграђена у 

улицама Николе Пашића, Видовданској и Душановој. 
Прикључци постојећих објекта у оквиру комплекса су 
изведени на постојећу уличну канализациону мрежу. 
Међутим траса уличне мреже и појединих прикључака 
је непозната, неадекватних димензија и дотрајала, што 
захтева реконструкцију канализације у оквиру 
појединих блокова. 

 
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна 

инфраструктура 
 
Примарни колектори атмосферске канализације су 

изведени у улицама Душановој, Видовданској и Николе 
Пашића са уливом у реку Расину. Унутар комплекса не 
постоји изграђена мрежа атмосферске канализације па 
је одвођење површинско. 

 
Асфалтне површине су због тога доста пропале, а 

стамбени-пословни комплекс при јаким кишама често 
плављен.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Нова Пијаца 1” снаге 1x630 
kVA , TS 10/0,4kV “Колонија 1” снаге 1x630 kVA,  TS 
10/0,4kV “Драгомира Гајћа 1” снаге 2x630 kVA, “Петра 
Илића” снаге 2x630 kVA, “Веце Корчагина 2” снаге 
2x630 kVA, “Кула 3” снаге 1x630 kVA, “Кула 8” снаге 
1x630 kVA, “Радована Милошевића 1” снаге 1x630 
kVA и TS 10/0,4kV “Колонија 2” снаге 1x630 kVA 

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена 
је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и 
ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама редметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
са подземним инсталацијама. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПДР "Колонија" налазе се инсталације 

градског топлификационог система које су положене у 
земљи на дубини 0,5 до 1,5 метара чија замена није 
планирана.  

Топловодна инсталација ДН 250 положена је кроз 
следеће улице: 

 Видовданска 
 Поручника Божидара 
 Пушкинова 
 Јована Дучића 
 Краљевића Марка 
Од наведене трасе топлификационог система врши 

се дистрибуција топлотне енергије до објеката на 
подручју плана. 

 
Гасификација 
 
Поред инсталација градског топлификационог 

система на подручју плана изведене су и гасне 
инсталације  из програма гасификације града. 
Изграђена је МРС „Колонија“ капацитета 4000 Sm3/h., 
инсталација која повезује ДГМ „Бивоље“ са МРС 
„Колонија“, гасна инсталација у делу Душанове улице 
и улицима Краљевића Марка, Ломничке борбе, 
Роденовој. Трасе постојећих гасних инсталација дате су 
у графичком прилогу 07 План енергофлуида. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана реализовано 

је кроз три мање површине парковског типа (подблок 
А4-2., блок Е4 и блок Ф3), линеарно, и зеленило 
стамбених блокова и окућница породичног становања. 
Површина у подблоку А4-2 уређена је као парк 
суседства и он се планом задржава у постојећој намени. 
Зелене површине у блоковима Е4 и Ф3 су делимично 
уређене али је неопходна реконструкција како би се 
створили квалтетни услови за  одмор, игру деце и друге 
садржаје парка суседства. 

У стамбеним блоковима, зеленило је заступљено у 
задовољавајућем проценту али је квалитет биљака и 
елемената вртно-архитектонског уређења недовољан, 
због чега је неопходно кроз мере неге и сукцесивне 
реконструкције створити боље услове живота у самом 
блоку. 

Од зеленила је заступљено углавном високо дрвеће 
и жбунасте врсте. Стабла су различите старости, 
виталности и декоративности. 

Линеарно зеленило је заступљено у одређеном 
броју улица. 

Површине за спорт и рекреацију налазе се у оквиру 
парковских површина и школе. 
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ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације задржава се 

основна урбана матрица. Улице са већ утврђеним 
трасама и адекватним профилима који омогућавају 
оптимални комфор за коришћење простора су као такве 
задржане, а остале планиране за проширење. 

Како је у претходном периоду дошло до реализације 
садржаја, пре свега се мисли на реализовану надградњу 
постојећих вишепородичних објеката у целинама ''А'', ''Е''  
и делимично у целини  ''Ф'', те се као последица јавила 
потреба за битно већим бројем паркинг места, планом су 
створени услови регулације саобраћајница са минимално 
потребним профилима за одвијање пешачког, колског и  
мирујућег саобраћаја. 

Дефинисањем намене слободних површина и 
одређивањем статуса земљишта створени су услови за 
решавање имовинско правних односа и уређења овог 
земљишта, које се тренутно ненаменски стихијски 
користи. 

Такође су у целини ''А'' створени услови за 
изградњу објеката комерцијалне намене, као и услови 
за изградњу нове здравствене станице у оквиру 
јединственог објекта мешовите намене,  поштујући све 
неопходне услове за њено несметано функционисање.  

У подблоку Ф4-2. планиранo је уклањање 
постојећих приземних објеката (’’барака’’) и изградња 
нових објеката за вишепородично становање. 
Постојећи вишепородични стамбени објекти ( подблок 
Ф4-4) спратности По+П+1 су надграђени, а за један од 
њих (радови су у току) издати су локацијски услови за 
реконструкцију и доградњу, бр.350-157/2018 од 
24.04.2018.год. У подблоку Ф4-3 планирано је 
уклањање постојећих стамбених објеката и изградња 
објеката спратности П+3. 

Као посебна планска интервенција планирана је 
тотална реконструкција целине ''Г'', која подразумева 
уклањање постојећих вишепородичних објеката 
спратности По+П+2 и изградњу нових објеката за 
вишепородично становање спратности П+6, објекта 
гараже (полуукопани ''green roof'' објекат), са свим 
пратећим садржајима, уз поштовање утврђених 
параметара за уређење и изградњу. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
Обухват плана чини део просторне стамбено-

мешовите зоне, и подељен је на шест урбанистичких 
целина  (А, Б, Ц, Д, Е и Ф).  

Потреба за јасним дефинисањем правила уређења 
и грађења, као и начина спровођења плана, условила је 
даљу поделу урбанистичких целина на урбанистичке 
блокове (А1, А2, ...) и подблокова (А1-1, А1-2, ...). 

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна намена. 

Објекти компатибилних намена могу се градити и 
на појединачним парцелама. 

 
2.2.1. Урбанистичка целина А 
 
Ограничена је ул. Видовданском (Веце Корчагина), 

ул. Ломничке борбе, ул. Роденовом и ул. Душановом 
(Драгомира Гајића).  

 
Подблок А1-1 
 
Планирана је реконструкција и изградња објеката 

комерцијалних делатности као и изградња јавног 
паркинга у партеру (31п.м.). Зеленило је планирано као 
компатибилна намена. Обавезно је уклањање 
постојећих монтажних објеката. 

До реализације планског решења могуће је текуће 
одржавање објекта. 

 
Ознака 

под- 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

 
А1-1 

комерци- 
јалне 

делатности 

 
КД-02 

 
зеленило 

 
зеленило 

ограниченог 
коришћења јавни 

паркинг 

паркирање 

у партеру 

 
Подблок А1-2 
 
Планирана је и реконструкција и доградња 

постојећих комерцијалних објеката, према раскрсници 
улица Јована Дучића и улице Видовданске као и текуће 
одржавање објекта. 

Планом се омогућава тотална реконструкције 
зелене пијаце под условима утврђеним у правилаима 
грађења за овај подблок.  

 
Ознака 
под-

блока 

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

А1-2 комуналне 
делатности 

зелена 
пијаца 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
 

 
Подблок А2-1 

 

Планирана је изградња објекта комерцијалне 
делатности. У оквиру овог објекта могуће је 
организовати и стамбени део. Зеленило је планирано 
као компатибилна намена. Обавезно је уклањање 
постојећих објеката.  

До реализације планског решења могуће је текуће 
одржавање објекта. 

 
Ознака 

подблока 
Намена површина Компатибилна намена 
намена тип намена тип 

А2-1 комерцијалне 
делатности 

КД-02 зеленило зеленило 
ограниченог 
коришћења 
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Подблок А2-2 
 
Планирана је изградња јединственог објекта за 

здравствену станицу са пратећим садржајем комерци-
јалне делатности. Обавезно је уклањање постојећих 
објеката.  

До реализације планског решења могуће је текуће 
одржавање објекта. 

 
Ознака 

под-
блока 

Намена површина Компатибилна 
намена 

намена Тип намена тип 

А2-2 Здравство здравст-
вена 

станица 

зеленило 
 

зеленило 
ограниченог 
коришћења; 

 Комерци-
јалне дела-

тности 

КД-02 

 
Подблок А2-3 
 
Планирана је изградња, доградња и надзиђивање 

постојеће слободностојеће структуре, тако да се новим 
објектима, формира непрекинути низ према улици 
Душановој.  

До реализације планског решења могуће је текуће 
одржавање објекта. 

 
Ознака 

под- 
блока 

Намена 
површина 

Компатибилна намена 

намена тип намена тип 
А2-3 стано-

вање 
ВС-02 
ПС-01 

зеленило зеленило у 
стамбеним 

зонама; 
линеарно 
зеленило 

комерци-
јалне делат-

ности 

КД-02 

 
Подблок А2-4 
 
Ово је реализована целина у погледу изградње 

физичких структура објеката. Планира се реконструк-
ција, текуће одржавање објекта и уређење слободних 
површина формирањем зеленила јавног коришћења, 
паркинг простора у партеру и низа гаража за 
рентирање. Сви постојећи објекти гаража планирани су 
за уклањање. Забрањено је претварање постојећих 
стамбених јединица (осим у приземним етажама) у 
пословни простор. 

 

Ознака 
подблока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 
намена тип намена тип 

А2-4 Станова-
ње 

ВС-03 Комерци-
јалне 

делатно-
сти 

КД-02 

јавни 
паркинг 

 

гараже; 
паркирање у 

партеру 

зеленило зеленило у 
стамбеним 

зонама; 
линеарно 
зеленило 

Блок А3.; подблок А4-1; подблок А4-3 
 
Ово је реализована целина у погледу изградње 

физичких структура објеката. Планира се текуће 
одржавање и уређење слободних површина 
формирањем зеленила јавног коришћења и паркинг 
простора у партеру. Сви постојећи објекти гаража 
планирани су за уклањање. Забрањено је претварање 
постојећих стамбених јединица (осим у приземним 
етажама) у пословни простор. 

 

Ознака 
блока 

Ознака 
под- 

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

 
А3 

 

 
А4-1 
А4-3 

 
стано-
вање 

 
ВС-02 

 
комер-
цијалне 
делатно-

сти 

 
КД-02 

јавни 
паркинг 

паркирање 
у партеру 

зеленило зеленило у 
стамбеним 

зонама; 
линеарно 
зеленило 

 

Подблок А4-2 
 
Ово је реализована целина, парк суседства, која се 

у потпуности задржава. Планира се текуће одржавање. 
 

Ознака 
подблока 

Намена површина 

намена тип 

А4-2 зеленило парк суседства 

  

 јавни паркинг 
паркирање у 

партеру 
 

Блок А5 
 
Ово је у највећој мери реализована целина у 

погледу изградње физичких структура објеката. 
Планирано је текуће одржавање и надзиђивање 
објеката комерцијалне делатности до планиране 
спратности. Планира се уређење слободних површина 
формирањем зеленила јавног коришћења и паркинг 
простора у партеру. 

 

Ознака 
целине 

Ознака 
блока 

Намена површина 

намена тип 

А А5 становање ВС-05    ВС-02 
специјална 

намена 
склониште 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

јавни паркинг паркирање у 
партеру 

зеленило зеленило у 
стамбеним 

зонама; линеарно 
зеленило 
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2.2.2. Урбанистичка целина Б 
 
Ограничена је ул. Роденовом, ул. Ломничке борбе, 

ул. Александра Флеминга и ул. Душановом (Драгомира 
Гајића).  

 
Блок Б1 
 
Планирано је надзиђивање вишепородичних 

објеката до планиране спратности. Слободне површине 
планиране су за зеленило јавног коришћења. Забрањено 
је претварање постојећих стамбених јединица (осим у 
приземним етажама) у пословни простор. 

 

Ознака 

блока 

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

Б1 стано-

вање 
ВС-02 

комерцијалне 

делатности 

КД-02 

зеле-

нило 

зеленило у 

стамбеним 

зонама 

 
Подблок Б2-1 
 
Планирана је изградња, реконструкција и доградња 

објеката. 
 

Ознака 

под- 

блока 

Намена 

површина 
Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

Б2-1 стано-
вање 

ПС-01 комерцијалне 
делатности 

КД-02 

зеленило линеарно зеленило; 
зеленило ограниченог 

коришћења 

 
Подблок Б2-2 
 
Планирана је изградња низа гаража за рентирање. 

Сви постојећи објекти гаража планирани су за 
уклањање. 

 

Ознака 

подблока 

Намена површина 

намена тип 

Б2-2 паркирање гараже 

 
2.2.3. Урбанистичка целина Ц 
 
Oграничена је улицим Александра Флеминга, ул. 

Краљевића Марка, ул. Војводе Степе (Радничког 
самоуправљања) и улицом Душановом (Драгомира 
Гајића).  

 
Блок Ц1 

Планирано је надзиђивање вишепородичних 
објеката до планиране спратности. Планира се уређење 
слободних површина формирањем зеленила јавног 
коришћења и паркинг простора у партеру. Сви 
постојећи објекти гаража планирани су за уклањање. 

Забрањено је претварање постојећих стамбених 
јединица (осим у приземним етажама) у пословни 
простор.  

 

Ознака 

блока 

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

Ц1 

 

становање ВС-04 комерцијалне 

делатности 

КД-02 

јавни 

паркинг 

 

паркирање у 

партеру 

зеленило зеленило у 

стамбеним 

зонама; 

линеарно 

зеленило 

 
Подблок Ц2 
 
Планирана је изградња, реконструкција и доградња 

објеката за породично становање. Објекти чија је 
постојећа спратност већа од планиране, задржавају се у 
постојећем вертикалном габариту. 

 
Ознака 

блока 
Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

Ц2 становање ПС-01 комерцијалне 

делатности  

КД-02 

зеленило линеарно 

зеленило; 

зеленило 

ограниченог 

коришћења 

 
2.2.4. Урбанистичка целина Д (основна школа) 
 
Oграничена је улицом Ломничке борбе, ул. 

Александра Флеминга, ул. Краљевића Марка и 
стамбеним блооком. 

Планирана је доградња и надзиђивање на везном 
делу између фискултурне сале и учионичког дела 
постојећег објекта.   

 

Ознака 
целине 

Намена површина 

намена тип 

Д јавне функције 
основна 
школа 

 
2.2.5. Урбанистичка целина Е 
 
Целина је ограничена ул. Видовданском (Веце 

Корчагина), ул. Булевар Николе Пашића, ул. Јована 
Дучића, ул. Краљевића Марка, северном границом 
катастарске парцеле број 2410/33 КО Крушевац и 
улицом Ломничке борбе. 
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Блок Е1 
 
Планирана је реконструкција, доградња и изградња 

породичних и вишепородичних стамбених објеката. 
Сви постојећи објекти гаража који се налазе на 
површини јавне намене планирани су за уклањање. 

 
Ознака 

блока 
Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

Е1 становање ПС-02 

ВС-02 

зеленило зеленило 

ограниченог 

коришћења 
зеленило зеленило у 

стамбеним 

зонама; линеарно 

зеленило 

 
Подблок Е2-1 
 
Планирана је реконструкција, доградња и изградња 

породичних и вишепородичних стамбених објеката. 
Планира се уређење слободних површина формирањем 
зеленила јавног коришћења и паркинг простора у 
партеру. Сви постојећи објекти гаража који се налазе на 
површини јавне намене планирани су за уклањање. 
Забрањено је претварање постојећих стамбених 
јединица (осим у приземним етажама) у пословни 
простор. 

 
Ознака 

подбл

ока 

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

 

Е2-1 

 

становање 

 

ПС-02 

ВС-02 

 

комерци-

јалне 

делатности 

 

 

КД-02 

зеленило 

 

зеленило у 

стамбеним 

зонама; 

линеарно 

зеленило 

зеленило 

 

зеленило 

ограниченог 

коришћења 

јавни 

паркинг 

паркирање у 

партеру 

 

 
Подблок Е2-2; подблок Е3-1; подблок Е3-3;  
блок Е5 и блок Е6 
 
Ово су реализоване целине у погледу изградње 

физичких структура објеката. Планира се уређење 
слободних површина формирањем зеленила јавног 
коришћења и паркинг простора у партеру. Сви 
постојећи објекти гаража планирани су за уклањање. 
Забрањено је претварање постојећих стамбених 
јединица (осим у приземним етажама) у пословни 
простор. 

 
 
 

Ознака 

блока 

Ознака 

под-

блока 

Намена површина Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

 

 

Е5 

Е6 

 

Е2-2 

Е3-1 

Е3-3 

 

становање 

 

ВС-02 

 

Комерци-

јалне дела-

тности 

 

 

КД-02 

зеленило 

 

зеленило у 

стамбеним 

зонама; 

линеарно 

зеленило 

јавни 

паркинг 

паркирање 

у партеру 

 
Подблок Е3-2 
 
Планира се доградња постојећег објекта дечије 

заштите до планиране спратности. Слободне површине 
уређене су формирањем зеленила ограниченог 
коришћења, са садржајем и начином обраде 
примереном функцији основног објекта. Паркинг 
простор у партеру планиран је у контактној зони 
локације са приступним саобраћајницама. 

 

Ознака 
подблока 

Намена површина 

намена тип 

Е3-2 јавне функције 
дечија 

заштита 

 
Блок Е4 
 
Планира се уређење слободне површине изгра-

дњом парка суседства.  
 

Ознака 
блока 

Намена површина 

намена тип 

Е4 зеленило парк суседства 

 
 

2.2.6. Урбанистичка целина Ф 
 
Целина је ограничена ул. Јована Дучића, ул. 

Булевар Николе Пашића, ул.Александра Флеминга и 
улицом Краљевића Марка. 

 
Блок Ф1; блок Ф2; подблок Ф4-1 
 
Ово су реализоване целине у погледу изградње 

физичких структура објеката. Планира се уређење 
слободних површина формирањем зеленила јавног 
коришћења и паркинг простора у партеру. Сви 
постојећи објекти гаража планирани су за уклањање. 
Забрањено је претварање постојећих стамбених 
јединица (осим у приземним етажама) у пословни 
простор. 
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Ознака 

блока 

Ознака 

под- 

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

 

Ф1 

Ф2 

 

Ф4-1 

 

становање 

 

ВС-02 

П-П+13 

(затечено) 

 

Комерци-

јалне 

делатно-

сти 

 

 

КД-02 

зеленило 

 

зеленило у 

стамбеним 

зонама; 

линеарно 

зеленило 

јавни 

паркинг 

паркирање 

у партеру 

 
Блок Ф3 
 
Планира се уређење слободне површине 

изградњом парка суседства. Испод ове парковске 
површине планирана је изградња полуукопане ''green 
roof'' подземне гараже. На ободним странамa блока 
планирана је изградња паркинг простора у партеру 
(позиција према графичком прилогу). У оквиру овог 
блога изграђена је гасна МРС ''Колонија'', и одређена је 
локација за изградњу контејнерске гасне котларнице 
капацитета до 4,5MW (према графичком прилогу). Сви 
постојећи објекти гаража планирани су за уклањање. 

 

Ознака 
целине 

Ознака 
блока 

Намена површина 

намена тип 

 
Ф 

 
Ф3 

 
зеленило 

 
парк суседства 

енергетски 
објекти 

гасна МРС; гасна 
котларница 

јавни 
паркинг 

паркирање у 
партеру; ''green 

roof'' гаража 

 
 
Подблок Ф4-2 и Ф4-3 и целина Г 
 
Планирана је изградња вишепородичних 

стамбених објеката. Обавезно је уређење слободних 
површина формирањем зеленила. Постојећи стамбени 
објекти и сви постојећи објекти гаража планирани су за 
уклањање. Габарити објеката утврђени су 
грађевинским линијама датим у Плану.  

 

Ознака 
целине 

Ознака 
подблока 

Намена површина 

намена тип 
 
 

Г 

Ф4-2 

Ф4-3 

становање ВС-04 

ВС-02 
зеленило линеарно зеленило; 

зеленило 
ограниченог 
коришћења; 

 

Подблок Ф4-4 
 
Ово је делимично реализована целина у погледу 

изградње физичких структура објеката (два од три 
постојећа објекта су надграђена). Планира се уређење 
слободних површина формирањем зеленила јавног 
коришћења и паркинг простора у партеру. За објекат са 
ознаком Ц3 издати су локацијски услови за 
реконструкцију и доградњу, бр. 350-157/2018 од 
24.04.2018. год. (приказано на графичком прилогу). Сви 
постојећи објекти гаража планирани су за уклањање. 

 
 

Ознака 

целине 

 

Озна- 

ка  

под-

блока 

Намена површина 

 

Компатибилна 

намена 

намена 
тип намена тип 

 

Ф 

 

Ф4-4 

 

становање 

 

ВС-02 

 

Комерци-

јалне 

делатности 

 

 

КД-02 

зеленило зеленило у 

стамбеним 

зонама; 

линеарно 

зеленило 

 

јавни 

паркинг 

паркирање 

у партеру; 

 

 
 
2.3. Биланс површина  
 

намена 

површина 

 

постојеће 

стање 

 

планирано 

(ха) % (ха) % 

становање 12,23 59,10 8,63 41,70 

комерцијалне 

делатности 
0,27 1,30 0,25 1,20 

комуналне 

делатности 
0,54 2,61 0,46 2,20 

јавне функције 1,80 8,70 1,72 8,31 

парк 0,98 4,70 0,77 3,72 

посебна 

намена 

(склониште) 

0,07 0,34 0.07 0,34 

Саобраћајнице 

у укупном 

профилу са 

паркинг 

простором и 

зеленилом 

4,81 23,24 8,80 42,50 

УКУПНО 20,70 100 20,70 100 
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2.4. Урбанистички услови за уређење површина 
и објеката јавне намене 

 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-

геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 

створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 

експропријацију земљишта. 
 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 
површина и то: 

 
 Саобраћајнице (колске и пешачке) у укупном 

профилу са паркинг простором и зеленилом 
 зеленило (зеленило јавног коришћења) 
- парк суседства 
- зеленило у стамбеним зонама  
 
и објеката јавне намене: 
 

 јавне гараже 

 зелена пијаца 

 дечија заштита 

 основна школа 

 склониште 
 

намена површина 

 
Површина(ха) 

(планирано стање) 
 

Саобраћајнице у укупном 

профилу са паркинг простором 

и зеленилом 

8,803ха 

Објекти јавне намене 1,64ха 

Зеленило јавног 

коришћења  
1,34ха 

Остало грађевинско 

земљиште  
8,917ха 

УКУПНО 20,70ха 

 
 

2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Попис парцела опредељених за површине јавне 

намене и објекте јавне намене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

површине јавне намене 
јавне 

површине 
попис парцела 

Саобраћајнице 
(колске и 

пешачке) у 
укупном 

профилу са 
паркингом и 
зеленилом 

Све КО 
Крушевац 

део к.п.бр. 

 
Парцела бр. 1: 2335/1, 
2046/2, 2046/3, 2335/2, 
2410/77, 2410/69 
Парцела бр. 2: 2046/2,  
2338/1 
Парцела бр. 3: 2046/2 
Парцела бр. 4: 2046/2, 
2046/3 
Парцела бр. 5: 2046/1, 
2410/67, 2338/1, 
2410/68 
Парцела бр.7: 2046/1, 
2410/77, 2410/69, 
2410/68, 2410/50 
Парцела бр. 9: 2410/50, 
2410/79, 2410/34 
Парцела бр.10: 2410/49 
Парцела бр.11: 2410/48 
Парцела бр.15: 2410/48 
Парцела бр.18: 2410/14, 
2410/48, 2410/15 
Парцела бр.19: 2410/77, 
2410/114, 2410/69, 
2410/34 
Парцела бр.21: 2410/69, 
2410/34, 2410/50 
Парцела бр.23: 2410/69 
Парцела бр.25: 2410/69 
Парцела бр.27: 2410/69 
Парцела бр.28: 2410/69, 
2410/77 
Парцела бр.30: 2410/77 
Парцела бр.31: 2410/114 
Парцела бр.34: 2410/69, 
2410/16 
Парцела бр.36: 2410/69 
Парцела бр.38: 2410/69 
Парцела бр.41: 2410/69 
Парцела бр.45: 2410/16, 
2410/15 
Парцела бр.49: 2410/16, 
2410/15 
Парцела бр.50: 2410/69, 
2410/16 
Парцела бр.52: 2410/69 
Парцела бр.54: 2410/15 
Парцела бр.57: 2410/15, 
2410/16, 2410/69 
Парцела бр.58: 2410/15 
Парцела бр.60: 2410/15 
Парцела бр.61: 2410/15 
Парцела бр.62: 2410/15 
Парцела бр.64: 2410/16, 
2654 
Парцела бр.65: 2410/15 
Парцела бр.66: 2410/15 
Парцела бр.67: 2410/3, 
2410/7, 2410/13 
Парцела бр. 69: 2410/3 
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цела к.п.бр. 

 
Парцела бр. 2: 2073/2, 
2072/2 
Парцела бр.19: 2410/116 
Парцела бр.54: 2410/24 
 

 
Парк 

суседства 
Све КО 

Крушевац 

 
део к.п.бр. 

 
Парцела бр.26: 2410/69 
Парцела бр.43: 2410/16 
Парцела бр.59: 2410/15 
 

Зеленило у 
стамбеним 

зонама 
Све КО 

Крушевац 

део к.п. 
бр. 

 
Парцела бр.8: 2410/50 
Парцела бр.12: 2410/48 
Парцела бр.13: 2410/48 
Парцела бр.14: 2410/48 
Парцела бр.16: 2410/48 
Парцела бр.17: 2410/48 
Парцела бр.20: 2410/50, 
2410/69 
Парцела бр.22: 2410/69 
Парцела бр.24: 2410/69 
Парцела бр.32: 2410/114 
Парцела бр.33: 2410/69, 
2410/16 
Парцела бр.35: 2410/69 
Парцела бр.37: 2410/69 
Парцела бр.40: 2410/69 
Парцела бр.42: 2410/69, 
2410/16 
Парцела бр.44: 2410/16 
Парцела бр.46: 2410/16 
Парцела бр.47: 2410/16 
Парцела бр.48: 2410/16 
Парцела бр.51: 2410/69 
Парцела бр.53: 2410/69 
Парцела бр.55: 2410/32 
Парцела бр.63: 2410/15 
Парцела бр.68: 2410/3 
Парцела бр.70: 2410/3 
Парцела бр. 71: 2410/69 
 

 
објекти јавне 

намене 
попис парцела 

јавна гаража део к.п. 
бр. 

Парцела бр.59: 2410/15 

зелена пијаца део к.п. 
бр. 

Парцела бр.6: 2046/3, 
2335/1 

дечија 
заштита 

део к.п. 
бр. 

Парцела бр.39: 2410/69 

цела к.п. 
бр. 

Парцела бр.39: 2410/70 

основна 
школа 

цела к.п. 
бр. 

Парцела бр.56: 2410/33 

склониште део к.п. 
бр. 

Парцела бр.29: 2410/77 

 
 

 

 

2.5. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из ПГР-е 
 
Простор обухваћен планом детаљне регулације 

ограничен је делом ул. Видовданске (од ул. Душанове 
до ул. Булевар Николе Пашића), делом ул. Булевар 
Николе Пашића (од. ул. Видовданске до ул. Војводе 
Степе), делом ул. Војводе Степе (од ул. Булевар 
Николе Пашића до ул. Душанове) и делом ул. 
Душанове (од ул. Војводе Степе до ул. Видовданске). 

Планом генералне регулације планирано је да 
улице Видовданска, Булевар Николе Пашића и 
Душанова буду део мреже примарних градских 
саобраћајница, док остале саобраћајнице унутар 
простора Плана представљају део ниже мреже градских 
саобраћајница. 

Улица Булевар Николе Пашића се преклапа са 
трасом државног пута IБ реда број 38 и то од 
стационаже км 7+783 (раскрсница са улицом 
Видовданском) до стационаже км 8+308 (раскрсница са 
улицом Војводе Степе). 

 
 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајнице 

Видовданска, Булевар Николе Пашића, Војводе Степе и 
Душанова представљају ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутар-
блоковског саобраћаја.  

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „Регулационо- нивелациони 
план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија примарним саобраћајницама (ул. Видовданска, 
Булевар Николе Пашића и Душанова), као и ул. 
Војводе Степе а остале саобраћајнице служе за 
непосредни приступ парцелама од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом поменутог простора неке саобраћајнице у 

регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ су 
задржане са постојећим техничким карактеристикама, и 
то: 

 Улица Видовданска; 
 Улица Булевар Николе Пашића; 
 Улица Душанова; 
 Улица Војводе Степе; 
 Улица Александра Флеминга; 
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 Улица Краљевића Марка; 
 Улица Ломничке борбе; 
 Улица Гогољева; 
 Улица Пушкинова; 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђене су следеће нове саобраћајнице: 
 планирана саобраћајница паралелна са 

Булеваром Николе Пашића за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, минималне ширине коловоза 
5.40 метара, са обостраним паркирањем и једностраним 
тротоаром; 

 планирана саобраћајница између Ф4-1 и Ф4-2 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
минималне ширине коловоза 5.40 метара, са 
обостраним паркирањем и обостраним тротоаром; 

 планирана саобраћајница која спаја улицу 
Поручника Божидара и улицу Јована Дучића за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним тротоаром. 

 
Сви тротоари су денивелисани у односу на 

коловоз. 
Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 

варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

Техничке карактеристике поменутих саобраћајни-
ца дате су на графичком прилогу бр. 3. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза могуће је свим 

примарним саобраћајницама, као и ул. Војводе Степе. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем, осим у улици 
Булевар Николе Пашића где ја планирана обострана 
бициклистичка стаза. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тргови, тротоари, пешачке стазе и сл.). 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Простор обухваћен регулационим планом захтевао 

је и одређени концепт паркирања, а он се може укратко 
описати на следећи начин: 

 у посматраном простору предвиђа се изградња 
вануличног паркиралишта на локацији код пијаце (угао 
ул. Душанове и Поручника Божидара), у нивоу, 
капацитета око 31 п.м., 

 планирана је изградња више ниша за управно 
паркирање у улицама Поручника Божидара,  Пушкиновој, 
Јована Дучића, Краљевића Марка и у блоку Ф и Г, 

 простор за паркирање власника индивидуалних 
парцела се мора обезбедити на парцелама корисника 
према важећим Правилницима и нормативима, 

 где год је могуће, завршну обраду простора за 
паркирање предвидети са растер плочама, чиме се 
постиже повећање процента зеленила у простору 
Плана. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Нивелационим планом су дефинисане само 

новопланиране приступне саобраћајнице са паркинзима 
уместо тренутно стихијски постављених индивиду-
алних гаража. 

Коте планираних саобраћајница су дате у 
апсолутним вредностима надморске висине тачности 
до на 1цм. Подужни падови са смером пада дати су 
кроз проценат интензитета на одређеној дужини. 
Подужни падови су дефинисани за све новопланиране 
саобраћајне површине на одређеном растојању између 
карактеристичних преломних или укрсних тачака. 

Нивелационо решење планираних садржаја је 
максимално могуће уклопљено у нивоу са постојећим 
улицама, тереном, котама пода постојећих објеката и 
генералним концептом одвођења површинских вода 
које произилази из конфигурације терена. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
На основу претходних услова издатих од стране 

ЈКП Водовод Крушевац и општих техничких услова 
следи: 

 Примарна водоводна мрежа у улицама изведена 
је у складу са важећим техничким прописима и 
плановима у оквиру глобалне стратегије 
водоснабдеваwа града Крушевца, сем делова мреже 
која је изведена од АЦЦ цеви коју је потребно 
реконструисати због дотрајалости. 

 Потребно је реконструисати све уличне 
цевоводе чији су пречници мањи од Ø110мм и 
оспособити да задовоље противпожарне потребе од 
10л/сек на минимални пречник цеви од Ø110мм. Сваки 
прикључак на главни напојни вод мора се обавити у 
водоводном шахту са вентилима за случај интервенције 
током одржавања. 

 На свим реконструисаним и новопланираним 
деловима мреже поставити противпожарне хидранте 
Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од 
смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну 
комуникацију и која задовољавају услове из 
противпожарних прописа, на максималном растојању 
од 150м као и на раскрсницама.  

 Материјал цеви од којих се гради водоводна 
мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање.  

 Дубине укопавања цеви износе између 1 и 1.5м. 
Цеви обавезно поставити на постељици од песка. 
Пошто се водоводна мрежа изводи у саобраћајницама, 
ровове обавезно насипати шљунком до потребне 
збијености како би се спречила накнадна слегања рова. 

 
Траса постојеће водоводне мреже, као и трасе 

планиране реконструкције мреже и изградње водоводне 
мреже у новим саобраћајницама су дате у графичком 
прилогу 
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Услови изградње 
 

 материјал цеви од којих се гради водоводна 
мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

 пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

 мора се градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени, 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 цевоводи се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева са 
једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Изградити нову канализациону мрежу у ул. 

Краљевића Марка, Александра Флеминга и  Јована 
Дучића са прикључцима у ул. Булевар Николе Пашића. 

Све постојеће прикључке објекта у урбанистичким 
блоковима Ф1, Ф4 и Г реконструисати и извести на 
нову канализациону мрежу. 

На основу општих техничких услова неопходно је 
извршити реконструкцију канализације отпадних вода 
која се налази у зони подземне гараже.   

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Запрљане воде које се јављају у објекату  подземне 
гараже од прања подова потребно је пре упуштања у 
канализацију прерадити сепараторима уља и нафтних 
деривата. 

 Димензија уличне канализације износи мин 
200мм, , а кућног прикључка      150 мм. Падови 
цевовода су према важећим прописима, а услови 
прикључења према техничким прописима ЈКП 
“Водовод” Крушевац. 

 Цеви обавезно поставити на постељици од 
песка, а ровове у којима се монтирају цеви обавезно 
затрпавати шљунком. 

 На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. 

 Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у уличној мрежи фекалне канализације. 
Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих 
објеката на градску мрежу фекалне канализације уз 
услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод"(обавезна је израда прикључног шахта).  

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 
својим загађењем прелазе дозвољене вредности морају 
се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен загађења); 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови 
могу засипати земљом из ископа уколико се они 
постављају у травнатим површинама без саобраћајног 
оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

 отпадне воде се одводе превасходно 
гравитационим путем, а уколико са појединих парцела 
није могуће отпадне воде одвести гравитационо било 
због недовољне дубине постојећих колектора или због 
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нерационалних трошкова изградње планираних 
колектора проистеклих претежно из велике дубине 
укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних 
вода извести канализацијом под притиском; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 40м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора 200мм; 
 

2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 
водопривредна инфраструктура 

 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

профилима саобраћајница унутар комплекса и 
прикључити на изграђене колекторе у улицама 
Душановој, Видовданској и, Николе Пашића као и 
улици Војводе Степе са уливом у улици Николе 
Пашића. 

 Изабране димензије цеви не треба да 
прекорачују минималне и максималне падове за 
усвојене пречнике. 

 Атмосферску канализацију извести од цеви 
пречника 300 мм, 400 мм и  

 500 мм према хидрауличком прорачуну. 
 Цеви обавезно поставити на постељици од 

песка, а ровове у којима се монтирају цеви обавезно 
затрпавати шљунком. 

 Ревизионе шахтове поставити на преломима 
трасе као и на правцима на растојањима не већим од 
50м 

 Сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм 

 Траса канализације се планира уз тротоар 
улице испод двоструких сливних решетки, које служе и 
као ревизиони силази. 

 Шахтови треба да су армирано-бетонски 1000 
мм са таложником дубине 40-50цм. Шахт темељити на 
плочи минималне дебљине 15 цм. 

 Сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником . 

 На сливнике монтирати двоструке сливне 
решетке. 

 При пројектовању и извођењу радова 
придржавати се свих важећих техничких прописа за 
ову врусту објекта. 
 

Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадне и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови 
могу засипати земљом из ископа уколико се они 
постављају у травнатим површинама без саобраћајног 
оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру саме 
парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до 
природних или вештачких ретензија са контролисаним 
испустом у канализациону мрежу; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 50м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора ф250мм. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребну једновремена снага за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу  

Pj 
 

где је (к) фактор једноврмености, (s) бруто развијена 
површина планираног простора и (р) потребна снага по 
м2 бруто развијених површина. 

 
Максималну годишњу једновремену снагу за 

планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо снагу 

На основу претпостављених површина новопланираних 

пословних објеката, потребна је једновремена снага  
 
Pj = 6828,16kW 

 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
6828,16kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 7 (седам) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Постојеће TS 10/0,4kV које напајају постојећи 
конзум електричном енергијом задржавају се на 
садашњем нивоу. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови Трасе 
електроенергетских водова дате су у графичком 
прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична упозора-
вајућа трака.Након полагања каблова трасе истих видно 
обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при 
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова 
виших напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
 

Приближавање и укрштање енергетских и 
телекомуникационих каблова 

 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 
0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови 
који служе искључиво за потребе електродистрибуције 
могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима 
на најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у 
исти ров и телекомуникационог кабла за потребе 
даљинског управљања трансформаторских станица које 
повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 0,8м у насељеним местима 
 1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 



40                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                 01.09.2018.  

 

Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате. 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елемен-
тима датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију(заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90о  и не мање од 30о. 

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30о, по могућности 
што ближе 90о; Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не 
могу да се постигну захтевани размаци на тим местима 
се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти 
ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити 
мања од 0,80 м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекому-
никационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90о а најмање 30о. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку 
од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90о  а најмање 30о. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4 м. 

Од регулационе линије зграда телекомуникациони 
кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
У складу са планом вишег реда (ПГР ''Центар''), 

овим планом опредељена је локација за пресељење 
постојеће гасне контејнерске станице са локације 
''Парк'', на локацију ''Колонија'', капацитета до 4,5MW 
(према графичком прилогу). 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана поред постојеће планирана је и 
изградња нове трасе диструбутивног гасовода од 
полиетиленских цеви. Положај планиране трасе 
дистрибутивног гасовода дат је у графичком прилогу 
07 План енергофлуида. На тај начин је омогућен 
једноставни прикључак на дистрибутивни гасовод.  

Према правилнику о енергетској ефикасности 
зграда (Сл.гласник РС бр. 61/11) планирани објекти у 
комплексу пројектују се за годишњу потрошњу 
финалне енергије за грејање од: 60 КWh/(m2а) за 
стамбене зграде, 55 КWh/(m2а) за пословне зграде и 70 
КWh/(m2а) за продајни (трговина) простор. 

Због смањења емисије CО2 и према декларацијама 
ЕУ у комплексу се планира коришћење обнољивих 
извора енергије из ваздуха, воде и земље (топлотне 
пумпе и соларни колектори). 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
У обухвату Плана, планира се повећање фонда 

зеленила, квалитетнијим уређењем већ постојећих 
површина, као и формирањем нових зелених површина 
у оквиру регулације  саобраћајница, односно линеарног 
зеленила и појединачних локација. 

 
Општи урбанистички услови 
 
Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 

уређена површина 
Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 

уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може, зависно од намене, да садржи разне 
пејзажно-архитектонске елементе, а намењена је јавном 
коришћењу. 

За реконструкцију постојећих, као и изградњу  
планираних зелених површина јавног коришћења, 
неопходна је израда пројекта партерног уређења који, 
по потреби, може да садржи и елаборат о 
фитосанитарном статусу зеленила и предлог мера за 
његову санацију. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 
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На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Зеленило јавног коришћења  
 
У категорији  зеленила јавног коришћења 

планирају се парковске површине, зеленило у 
стамбеним зонама, линеарно и тачкасто зеленило. 

Парковске површине се планирају као паркови 
суседства намењени одмору и рекреацији становника 
околних објеката.  

У подблоку А4-2  и  блоку Е4 постојећи паркови 
суседства се задржавају у границама датим у плану 
намене површина и са постојећом наменом. Дозвољене 
су интервенције које утичу на побољшање квалитета 
функције и садржаја парка. У парку суседства се могу 
планирати садржаји и опрема за игру деце, одмор, 
рекреацију, забаву, едукацију и други садржаји који 
немају негативан утицај на стамбену зону у окружењу.  

Новe парковскe површинe планирају се у целини Г  
и блоку Ф3, као паркови суседства. Део простора који 
се планира за парк, налази се изнад подземне гараже, па 
је неопходно у том делу обезбедити потребан простор 
за супстрат за раст биљака. Садни материјал, као и 
елементи пејзажног уређења морају се ускладити и 
прилагодити терену који је издигнут у односу на 
околни терен.  Могу се планирати садржаји и опрема за 
игру деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију и други 
слични садржаји. Планирање озелењавања парка 
суседства заснива се на правилном распореду 
декоративне високе вегетације и партерног уређења. 
При уређењу планирати савремене и трајне елементе 
пејзажне архитектуре а опрему за игру деце планирати 
према узрасним групама. Архитектонски и пејзажни 
елементи у парку (канделабри, корпе за отпатке, 
клупе), планирају се тако да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе. Зеленило као 
основни елемент уређења парка формирати према 
условима терена и на основу улоге у стварању 
повољних микроклиматских услова.  

 
Зеленило у стамбеним зонама се планира у зонама 

вишепородичног становања и приказано је у графичком 
прилогу. У зеленило јавног коришћења у стамбеним 
зонама спадају мање зелене површине парковског 
карактера, зелене траке између стамбених објеката, 
предбаште и сл. Зеленило стамбених зона укључује и 
пејзажно-архитектонске елементе (стазе, дечја 
игралишта, елементе за рекреацију и сл.). Садржаји 
намењени корисницима различитих старосних и 
интересних група планирају се у одвојеним мањим 
целинама. Због близине стамбених објеката, нарочито 
је важно планирати биљне врсте које имају 
контролисани раст и не угрожавају кориснике, као ни 
становнике блока. Планирати отпорне декоративне 
врсте са позитивним утицајем на животну средину а 
коришћење жбунастих и цветних  врста свести на 
акцентовање улаза и одређених архитектонских 
елемената. 

 
Линеарно зеленило се планира у границама  

површина  јавне намене дуж саобраћајница са 

проширењима на паркинзима и површинама које 
логично припадају саобраћајници. Линеарно зеленило 
се планира на тротоарима који имају одговарајућу 
ширину. У границама регулације саобраћајнице, где 
постоје могућности дрворед се може планирати у 
зеленим тракама (баштицама). У баштицама се, осим 
зеленила, могу планирати и одговарајући вртно-
архитектонски елементи (клупе, скулптуре и сл.) 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају јак површински коренов систем, као и врсте 
са лако ломљивим гранама, великим плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. Ради 
заштите подземних инсталација, стабла се могу садити 
у јамама које су озидане или у мобилним жардињерама, 
уколико не постоји могућност за садњу у земљи. 
Вертикално зеленило се може садити на фасадама или 
канделабрима и сл. На кружном току се може 
организовати зеленило са одговарајућим мобилијаром, 
уколико не угрожава безбедност саобраћаја. 

Сва стабла која се налазе на траси планираних 
паркинга, а задовољавају критеријуме виталноти и 
декоративности, обавезно се задржавају, односно у 
процесу пројектовања третирају као постојећи објекти 
који се уклапају у пројектовано решење. 

У погледу форме, посебну категорију градског 
зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често запуштене 
али се реконструкцијом и ревитализацијом могу 
уредити тако да се користе за краткотрајни одмор, игру 
деце, боравак на отвореном и сл. зависно од положаја и 
величине. 

 
Зеленило ограниченог коришћења  
 
Зеленило у објектима јавне намене планира се у 

објектима школе, дечјег вртића, комерцијалних и 
комуналних делатности и јавних функција,  чији је 
саставни део, са основном улогом хигијенско санитарне 
заштите и естетског обликовања простора. Зависно од 
функције објекта, планира се и начин уређења 
зеленила, које може да садржи и вртно-архитектонске 
елементе.  

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чини површину која 
може да буде значајна за повећање фонда зеленила, па 
га у том смислу треба посматрати као један од 
елемената система градског зеленила. Присуство 
индивидуалних стамбених објеката, односно окућница 
на подручју Плана пружа могућност квалитетног 
подизања и неговања и утилитарних и декоративних 
врста у индивидуалним двориштима, што представља 
основну вредност ове категорије зеленила у погледу 
заштите животне средине и естетског доживљаја града. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
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услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне кана-
лизације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
У границама плана не налазе се евидентирана 

непокретна културна добра као ни заштићена културна 
наслеђа. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
У обухвату граница овог урбанистичког плана 

нема евидентираних природних добара. 
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, надлежно одељење Градске управе 
донело је Одлуку о не приступању изради стратешке 
процене утицаја Измена ПДР „Колонија“ на животну 
средину (Службени лист града Крушевца, бр.12/2017). 

Концепт заштите животне средине заснован је на 
анализи и валоризацији потенцијала и ограничења, 
односно процени еколошких услова за одрживи урбани 
развој и дефинисању еколошко прихватљивих 
планских решења. 

Подручје у обухвату Плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону, коју карактерише 
разноврсност намена: становање породично и 
вишепородично, објекти јавних функција, 
комерцијални и пословни објекти. 

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом ширег простора и условима надлежних 
предузећа, уз уважавање стратешких опредељења 
развоја инфраструктурних система. 

Еколошка валоризација према смерницама из 
планова вишег редa и услови надлежних институција и 
предузећа, уклопљени су у планска решења и мере 
заштите животне средине. 

Опште мере заштите у оквиру стамбених 
грађевинских зонa подразумевају да је забрањена свака 
активност или изградња објеката, који на било који 
начин могу да угрозе или деградирају елементе 
животне средине и који нису примерени стамбено 
мешовитој зони.  

Обавезне мере заштите: 
 поштовање задатих урбанистичких параметара, 

посебно односа изграђених и слободних површина, 
карактера изградње и правила грађења; 

 комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 

земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу и 
адекватно управљање отпадним водама и отпадом свих 
врста;  

 поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
аутохтоних и декоративних врста; 

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток) и 
контрола квалитета отпадних вода;   

 увођење мониторинга квалитета ваздуха и 
нивоа буке, ради праћење стања животне средине и 
обавеза носиоца пројеката да адекватно реагују у 
случају прекорачених граничних вредности или 
акцидентних ситуација, објављивање и информисање 
јавности;    

 рационално коришћење енергије, већа употреба 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности при изградњи свих објеката; 

 при реализацији пројеката (изградња објеката, 
извођење радова), обавезна је примена мера заштите 
животне средине, као саставни део локацијских услова 
и пројектно - техничке документације;  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја и 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 
 

Заштита ваздуха   
 
Oбухвата мере превенције и контроле емисије 

загађујућих материја из свих извора загађења, у циљу 
минимизирања негативних ефеката на животну средину 
и здравље становништва.  

 сви постојећи и планирани производни објекти, 
потенцијални извори аерозагађења у обавези су да 
примене најсавременију технологију у циљу смањена 
емисије штетних и опасних материја у ваздух и да 
спроводе одговарајуће мере за смањење загађивања 
ваздуха; 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција у складу са 
посебним прописима; 

 обавезно је озелењавање саобраћајница и свих 
површина у функцији саобраћаја (паркинг простора, 
платоа), као и озелењавање слободних површина и 
формирање заштитних појасева. 

 
Заштита од буке и вибрација  
 
У складу са планираном наменом и граничним 

вредностима индикатора буке, утврђују се: тихе зоне – 
заштићене целине и зоне са прописаним граничним 
вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току 
ноћи, у којима је забрањена употреба извора буке који 
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могу повисити ниво буке и обухватају: зоне 
индивидуалног становања, зоне спорта и рекреације и 
зеленила, локације вртића и школских објеката, 
туристичке зоне, објекте здравства.  

Посебне мере заштите подразумевају: 
 саобраћајне површине пројектовати тако да је 

обезбеђена добра проточност саобраћаја и формирање 
линијског зеленила и бициклистичких стаза, где услови 
регулације то дозвољавају и озелењавање паркинг 
површина; 

 формирање заштитног зеленог појаса или 
заштитних баријера (антизвучне баријере) према 
саобраћејницама са интензивним саобраћајем; 

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

 они који обављањем делатности утичу или 
могу утицати на изложеност буци, дужни су да 
спроведу адекватне мере звучне заштите при 
пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката, тако 
да се ниво буке не повећава. 

 
Заштита вода 
 
Заштита површинских и подземних вода 

подразумева превентивне и одговарајуће техничко 
технолошке мере: 

 проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање свих објеката на 
канализациону мрежу;  

 са свих платоа и паркинг простора евакуацију 
атмосферских вода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију.  

 
Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално и 

одрживо коришћење грађевинског земљишта у складу 
са планираном наменом: 

 стриктно поштовање дефинисаних 
урбанистичких параметара и обавезно процентуално 
учешће слободних и уређених зелених површина на 
парцели; 

 забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности и изградња 
објеката, који могу загадити или деградирати 
земљиште. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере и услове коришћења и уређења простора. 

 обавезна је контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини и 
систематско испитивање и праћење нивоа 

нејонизујућих зрачења и вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења; 

 обавезно је информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима; 

 није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних 
станица мобилне телефоније на објектима: дечијих 
вртића, школа, простора дечијих игралишта и сл., 
удаљеност од парцеле мора бити већа од 50м;  

 за реализацију објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради или не/изради Студије о процени 
утицаја на животну средину у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (Службени 
гласник РС, бр.114/08). 

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом мора бити у складу са 

Локалним планом управљања отпадом, а сакупљање, 
транспорт, третман и одлагање комуналног отпада 
организовано преко надлежног комуналног предузећа. 

 за сваки објекат или групу објеката обезбедити 
простор за постављање судова (контејнери, канте) за 
сакупљање отпада који треба да задовоље захтеве 
хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника 
јавних површина, као и површина са посебном 
наменом, уз поштовање принципа примарне селекције 
свих врста отпада и редовно пражњење судова и 
транспорт отпада са локација у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа; 

 комунални отпад, на микролокацијама ће са 
прикупљати постављањем корпи за смеће на 
локацијама окупљања и јавним просторима (скверови, 
паркови, платои, паркинзи, пешачке комуникације и 
сл.); 

 у зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити до 0,5m² опремљене површине, која мора 
испуњавати све хигијенске услове одржавања и 
неометаног приступа возилима и радницима 
комуналног предузећа; 

 у зонама вишепородичног становања, стандард 
за сакупљање отпада карактеристика комуналног 
отпада (кућног смећа) је контејнер запремине 1100 
литара, габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно се 
поставља, један контејнер на 800m2 корисне површине 
(1,1 контејнер на 1000m2 бруто површине пословног 
простора, односно 1 контејнер на 15 стамбених 
јединица). За сваки контејнер потребно је обезбедити 
око 2m² глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута 
(са решеним одвођењем атмосферских и оцедних вода) 
и прилазни пут за комунална возила. Простори треба да 
су обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са 
подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења 
и прања; 

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина или рециклабилни отпад организовано се 
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прикупља у посебним контејнерима (жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
Обавезне мере за надземни паркинг 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 спроводити наведене опште и посебне мере 

заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите у току изградње објекта, као и мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса; 

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 
исцуривање хемикалија). 

 
Јавне подземне гараже 
 
Применити важеће техничке норме и стандарде 

који су прописани за изградњу, коришћење и 
одржавање ове врсте објеката: 

 опремање гаража системом вентилације са 
одговарајућим бројем измена у јединици времена и 
обимом уноса свежег ваздуха, информационим 
системом аутоматске контроле и дојаве и видео надзора 
и др.;  

 планирање отвора вентилационих канала и 
потенцијалне генераторе буке и вибрација, који се 
планирају на крову гараже, поставити тако да буду на 
највећој могућој удаљености од припадајућег 
пословног простора гараже и суседних објеката 
стамбене зоне и узети у обзир правце доминантних 
ветрова; 

 спроводити одговарајући програм праћења 
утицаја на животну средину, који се односи на мерења 
емисије гасова на вентилационим испустима, мерење 
нивоа емитоване буке и контролу квалитета отпадне 
воде пре упуштања у градску канализациону мрежу. 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 

метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

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

 уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, 
извођач радова и инвеститор је дужан да о томе 
обавести надлежну организацију за заштиту природе и 
предузме потребне мере до доласка овлашћеног лица.  

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снабдевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо-техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара („Сл.гл.РС“, бр. 111/09 и 
20/15), урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно ниска спратност објеката омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију запосленох радника и 
материјалних добара из објеката док слободне 
површине у оквиру плана представљају противпожарну 
преграду и простор на коме је могуће извршити 
евакуацију запосленох радника и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити и 

мере заштите од пожара и то: 
 у стамбеним и пословним објектима морају се 

применити прописане мере за заштиту од пожара; 
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 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба запаљивх материја, уља за ложење 
или гасних котларница морају се обавезно применити 
технички прописи за ову врсту горива; 

 сви стамбени и пословни објекти морају бити 
обезбеђени одговарајућим средствима за гашење 
пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима 
и другим средствима, као и уређајима за дојаву и 
гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти морају бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр. 3/18), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр. 8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакштењу горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница ("Сл. лист СФРЈ" бр.10/90), Правилнику о 
изградњи постројења. за запаљиве течности и о 
ускладиштењу и претакању запаљивих течности ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-141/18 од 02.04.2018.год.  

2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 
непогода 

 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради информационог система о природним 
непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и  
уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 
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 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 
 

2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр. 61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 
69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката 
прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних зграда, у складу са микроклиматским 
условима. Најпогоднији облик локације је 
правоугаоник, са широм страном у правцу исток-запад 
и ужом страном у правцу север - југ.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

 
Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 извођење грађевинских радова на објектима у 

границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 

коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

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

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

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015.-2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
3.1. Локације за које је обавезна израда  

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбанистичких 

пројеката за: 
 подблокове А1-1, А1-2, А2-1, А2-2, Ф4-2, Ф4-3 

и блок Г 
Урбанистички пројекат може се радити у складу са 

Законом и на захтев инвеститора. 
За површине осталих намена, пројекти 

парцелације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 

3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у случају 
када то подразумева постојеће катастарско, одн. 
имовинско стање, постојећи терен или тип изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планиране за друге јавне и остале намене.  
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Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 
 примарна саобраћајница 10м 
 секундарна саобраћајница 8,5м 
 терцијална саобраћајница 6м 
 колски пролази 5м 
 приватни пролази              2,5м 
 пешачке стазе                              1,5м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регу-

лације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 задњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, утврђен је у односу 
на регулациону линију, у односу на постојећи габарит 
објекта, у односу на границу катастарске парцеле 
(односно границу локације) или се поклапа са 
регулационом линијом. 

Грађевинска линија подземних етажа или објеката 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то 
не представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање од задње границе парцеле је 
½ висине вишег објекта, не мање од 4м. 

Међусобна удаљеност породичних објеката, осим 
полуатријумских и објеката у непрекинутом низу је 
4.0м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност породичних објеката 
је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације 1.5м 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације 2.5м 

Растојање новог објекта који има индиректну везу 
са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 
грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима 
у складу са Правилником. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 
површину. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 

утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Реализација планираних садржаја вршиће се на 

основу правила уређења, општих услова изградње и 
правила грађења по целинама, блоковима и 
подблоковима. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

стамбених, стамбено-пословних објеката, пословних, 
објеката јавних функција као и објеката компатибилне  
намене. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се реконструкција, доградња, адаптација, 
санација и пренамена већ изграђених објеката у складу 
са правилима датих Планом. 

Стамбени објекти могу бити намењени  
породичном становању  (до 3 стамбене јединице ) и 
вишепородичном становању (са 4 и више стамбених 
јединица). 

Пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих  непроизводних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
сродних делатности које не угрожавају животну 
средину и еколошки су примерене зонама становања. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне буке. 

Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
У границама овог плана не постоје посебно 

успостављени заштитни појасеви који захтевају 
посебне услове изградње.  

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

 индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); 

 максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација. 
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Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу (објекат на парцели 

додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле, 
 као слободностојећи (објекат не додирује ни 

једну границу грађевинске парцеле). 
 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растројање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца; 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте 
слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца); 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 

За објекте више од 30м неопходно је прибавити 
мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене. 
При утврђивању индекса изграђености, односно 

индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може 
прелазити регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

 ширина приватног пролаза не може бити мања 
од 5,0м; 

 Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

До објекта мора се обезбедити противпожарни пут, 
који не може бити ужи од 3,5м за једносмерну 
комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 за паркирање возила за сопствене потребе 

(путничких возила), власници стамбених објеката 
обезбеђују на сопственој грађевинској парцели на којој 
се објекат гради, с'тим да половина потребног броја 
паркинг места мора бити обезбеђена у самом објекту, и 
то 1.5п.м. по стану;  

 за паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила, како теретних, тако и путничких и 
то једно паркинг место или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора, осим за: 
пошту – једно ПМ на 150м2 корисног простора, 
трговину на мало – једно  ПМ на 100м2 корисног 
простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица; 
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 за паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, по критеријуму једно ПМ на 70м2 корисног 
простора. 

 за паркирање возила за објекте спорта и 
рекреације обезбедити простор на сопственој парцели, 
по критеријуму 1ПМ за путничка возила на 10 
гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту, подземно у објекту, 
полуукопано или ван објекта на грађевинској парцели. 

Површине објеката гаража које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обликовање 
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне 
слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из плана. 

Посебну пажњу обратити на архитектонско 
обликовање планираних објеката у блоку Г и 
подблоковима Ф4-2 и  Ф4-3. 

Обавезан је јединствен архитектонски дизајн на 
нивоу блока Г; на нивоу подблока Ф4-2; на нивоу 
подблока Ф4-3. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Грађевинске парцеле за породично становање могу 
се ограђивати зиданом оградом максималне висине 
0,9м, или транспарентном оградом максималне висине 
1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

Грађевинске парцеле за вишепородично становање 
могу се ограђивати транспарентном или живом оградом 
максималне висине 0,9м. 

Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката 
комерцијалних и комуналних делатности, могу се 

ограђивати зиданом или транспарентном оградом 
максималне висине 2,2м. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне 
висине 2,2м, која може имати парапет максималне 
висине 0,4м. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се 
условима за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, 
тако да се обезбеди несметани приступ  возилима 
надлежног предузећа (рампе и сл.).   

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац („Сл. лист општине Крушевац“ бр. 7/01). 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 
 
У фази израде техничке документације, у завис-

ности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат о 
геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по целинама / блоковима / 

подблоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбанистич-

ких услова регулације и изградње који се односе на 
поједине целине, блокове и подблокове. 

 
3.3.1. Правила грађења за подблок А1-1 
 
Планирана намене:комерцијалне делатности, јавни 

паркинг 
Компатибилна намена: зеленило 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у оквиру становања. 

У оквиру грађевинске парцеле са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др.  
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Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

КД-02 П+1- П+3 60% 600 15 

 
Тип објекта слободностојећи објекат.  
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи објекта спратности П+3.  
Минимални проценат озелењавања слободних 

површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила 

Грађевинске линије дате су у графичком прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
Могућа је фазна изградња. 
Обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
 
Паркирање 
 
Диспозија и положај паркинга у партеру дата је у 

графичком прилогу. 
 
3.3.2. Правила грађења за подблок А1-2 
 
Планирана намене: комуналне делатности – зелена 

пијаца 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности  
Пијаце морају имати директан прилаз са јавне 

саобраћајнице који не омета функционисање других 
садржаја и адекватан паркинг простор. 

У оквиру пијаце неопходно је обезбедити садржаје 
у складу са нормативима за ту врсту објеката.  

У оквиру пијаце могуће је организовати садржаје 
комерцијалне делатности и то: трговину, угоститељ-
ство, услуге, пословање и сл. 

Максимална спратност објеката је П+1. 
 
Тип објекта слободностојећи.  
 
Обавезна је изградња јавне гаража у подземним 

етажама. Приступ гаражи је обавезан из ул. Поручника 
Божидара. 

Грађевинске линије дате у плану представљају 
максимални могући габарит објекта. 

Ограђивање парцеле је могуће транспаретном 
оградом маx висине 2.2m . 

Могућа је фазна изградња. 
Обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији компатибилне намене у оквиру зелене 
пијаце. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за основну намену 
урбанистичког подблока у којој се објекти граде. 

У оквиру објекта не могу се организовати садржаји 
који додатно генеришу потребу за паркинг местима, 
магацинским простором и сл. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
3.3.3. Правила грађења за подблок А2-1 
 
Планирана намене: комерцијалне делатности  
Компатибилна намена: зеленило 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у оквиру становања. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-02 П+3 60% 600 15 

 
Тип објекта прекинути низ.  
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.  

У оквиру овог објекта могуће је организовати и 
стамбени део, тако да однос комерцијалних делатности 
према становању буде 50:50. 

Минимални проценат озелењавања  слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Грађевинске линије дате су у графичком прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
Могућа је фазна изградња.  
Обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
 
3.3.4. Правила грађења за подблок А2-2 
 
Планирана намене: здравство, комерцијалне 

делатности  
Компатибилна намена: зеленило  
Однос планираних намена у објекту мора бити 

такав да здравство мора бити заступљено са мин 50% 
укупне површине објекта.  

Комерцијалне делатности у овом подблоку 
подразумевају административно - пословне садржаје. 
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Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања а 
нарочито основном садржају објекта (здравство). 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип спратност макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површи

на 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

здравство/КД П+3 60% 600 15 

 
Тип објекта је прекинути низ.  
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.  

Минимални проценат озелењавања  слободних 
површина износи 20%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Пројектованим решењем обавезно остварити 
визуелно јединства са објектом на сусуедној парцели 
(подблок А2-1), који је такође оријентисан према улици 
Поручника Божидара, како би се архитектонским 
обликовањем простора постигао ефекат непрекинутог 
низа и створио ''правилан'' урбанистички блок. Улаз за 
садржаје комерцијалних делатности решити тако да се 
омогући несметано функционисање здравствене 
станице. 

 
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
Могућа је фазна изградња. 
Обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
 
3.3.5. Правила грађења за подблок А2-3 
 
Планирана намене: становање 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  
(м) 

ВС-02 до П+3 
непреки-
нути низ 

45 600 15 

Тип објекта је непрекинути низ.  
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.  

Минимални проценат озелењавања  слободних 
површина износи 30%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављене на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. Фасадне равни вишепородичног 
стамбеног објекта које представљају завршетак низа 
тј.блока могу имати отворе на тим фасадама минималне 
висине парапета 1,6м. 

Објекти чија је постојећа спратност већа од 
планиране, задржавају се у постојећем вертикалном 
габариту. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

 
Могућа је фазна изградња. 
 
Породично становање 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

Слободно 

стојећи 

50 

300 12 

Прекинути  

низ 
250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непреки- 

нути низ 
200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 
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Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, доградње и надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. Озелењавање 
вршити у складу са условима за уређење зеленила. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане 
и сл., максималне висине 5,0м и максималне 
спратности „П“. 

 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији компатибилне намене у оквиру 
становања. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за основну намену 
урбанистичког подблока у којој се објекти граде. 

У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

У овом подблоку комерцијални објекти се могу 
градити и на парцелама мањим од 600м2, а већим од 
300м2. 

 
3.3.6. Правила грађења за подблок А2-4 
 
Планирана намене: становање, зеленило, јавни 

паркинг 
Компатибилна намена:комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 80% : 
20%. 

 
 
 
 

Урбанистички параметри  
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-03 до П+4 
Слободно-

стојећи 
40 750 25 

 
Тип објекта је слободностојећи.  
 
Паркинг места обезбеђена у подблоку, паркирањем 

у партеру. 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 30%.  
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 
функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 
стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Дозвољена је изградња помоћних објеката гаража 

максималне висине 5,0м и максималне спратности „П“. 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 
графичком прилогу. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
3.3.7. Правила грађења за блок А3, подблокове 

А4-1 и А4-3 
 
Планирана намене: становање, зеленило, јавни 

паркинг  
Компатибилна намена:комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 80% : 
20%. 
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Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-02 
до 

П+2+Пк 

Слободно- 

стојећи 
40 600 20 

 
Тип објекта је слободностојећи.  
Паркинг места обезбеђена у подблоку, паркирањем 

у партеру. 
Минимални проценат озелењавања слободних 

површина износи 30%.  
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 
функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 
стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
 
3.3.8. Правила грађења за подблок А4-2 
 
Планирана намене: зеленило-парк суседства, јавни 

паркинг  
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
 
3.3.9. Правила грађења за блок А5 
 
Планирана намене: становање, комерцијалне 

делатности, специјална намена, зеленило, јавни паркинг 
 
 
 
 

Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 75% : 25%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 
(м) 

ВС-02 до П+2+Пк у низу затечено стање 

ВС-05 П+8+Пк 
Слободно-

стојећи 
затечено стање 

 
Тип објекта је у низу и слободностојећи.  
Паркинг места обезбеђена у целини, паркирањем у 

партеру. 
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 
постојећим објектима. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

Планирана надградња постојећих пословних 
објеката спратност ''П'', до П+Пк, односи се само на 
пословне објекте означене у графичком прилогу 
(локали оријентисани ка раскрсницама ул.П.Божидара 
и Видовданске и ул.Ломничке борбе и Видовданске). 
Надградњу извести тако да се архитектонски, 
обликовно и висински уклопи у већ изведене поткровне 
етаже на суседним локалима (мансардни кров, 
покривен ребрастим лимом). Надграђене подкровне 
етаже могу имати искључиво пословну намену. 
Вертикалну комуникацију са поткровном етажом 
успоставити унутар постојећег габарита основног 
објекта. 

 
Специјална намена 
 
Постојећи објекат склоништа могуће је у 

мирнодопским условима користити за комерцијалне 
садржаје. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
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Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
 
3.3.10. Правила грађења за блок Б1 
 
Планирана намене: становање, зеленило 
Компатибилна намена:комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
угоститељство, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. У оквиру 
објекта не могу се организовати садржаји који додатно 
генеришу потребу за паркинг местима, магацинским 
простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 75% : 
25%. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

Ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-02 до П+3 
слободно-

стојећи 
40 600 20 

 
Тип објекта је у низу.  
 
Паркинг места обезбеђена у целини, паркирањем у 

партеру. 
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Надградњу извести тако да се архитектонски, 

обликовно и висински уклопи у већ изведене етаже на 
суседним објектима. Вертикалну комуникацију са 
надграђеном етажом успоставити унутар постојећег 
габарита основног објекта. 

Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститењство, пословање и сл.) у функцији компатибилне 
намене у оквиру постојећих стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 

 

3.3.11. Правила грађења за блок Б2-1 
 
Планирана намене: становање 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности, 

зеленило 
 
Породично становање 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

Слободностојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути низ 200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, доградње и надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%.  

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане 
и сл., максималне висине 5,0м и максималне 
спратности „П“. 

 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститењство, пословање и сл.) у функцији 
компатибилне намене у оквиру стамбених објеката или 
као самостални објекти на истој парцели. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 
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Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.12. Правила грађења за блок Б2-2 
 
Планирана намене: паркирање 
 
Паркирање 
 
Дозвољена је изградња помоћних објеката гаража 

максималне висине 5,0м и максималне спратности „П“. 
Диспозиција и положај гаража дат је у графичком 
прилогу. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
3.3.13. Правила грађења за блок Ц-1 
 
Планирана намене: становање, зеленило, јавни 

паркинг 
 
Компатибилна намена:комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 80%: 
20%. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип 
Спратн

ост 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина фронта 

парц. (м) 

ВС-

04 
до П+5 

слободност

ојећи 
30 1500 30 

 
Тип објекта је слободностојећи.  
 
Паркинг места обезбеђена у целини, паркирањем у 

партеру. 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 30%.  
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 

функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 
стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
3.3.14. Правила грађења за блок Ц-2 
 
Планирана намене: становање 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности, 

зеленило 
 
Породично становање 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност 
Тип 

објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 

Слободно-

стојећи 

50 

300 12 

Прекинути 

низ 
250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути 

низ 
200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, доградње и надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%.  
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Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

 
Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 

оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане 
и сл., максималне висине 5,0м и максималне 
спратности „П“. 

 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститењство, пословање и сл.) у функцији 
компатибилне намене у оквиру стамбених објеката или 
као самостални објекти на истој парцели. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.15. Правила грађења за целину Д 
 
Планирана намене: јавне функције – основна школа 
 
Основне школе 
 
Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за основну школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени, али не може 
бити мања од 1ха за потпуне основне школе у 
организованим насељима. Минимум земљишта може 
бити умањен за једну петину под условом да у близини 
школе постоје школски спортски центри које школа 
може користити. 

Површина земљишта под објектом је најмање 7,5м2 
по једном ученику у једној смени. 

Максимална спратност објеката је П+2. 
 
3.3.16. Правила грађења за блок Е-1 
 
Планирана намене: становање, зеленило 
 
Компатибилна намена: зеленило 
Породично становање 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
 
 
 

Урбанистички параметри 
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ПС-02 П+2+Пк 

 

Слободностојећи 

50 

 

300 

 

12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути  

низ 
200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, доградње и надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане 
и сл., максималне висине 5,0м и максималне 
спратности „П“. 

 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 

области комерцијалних делатности (трговина, 

пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 

примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 

организовати садржаји који додатно генеришу потребу 

за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 

40%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

 (м) 

ВС-02 
до 

П+2+Пк 

Слободно-

стојећи 
40 600 20 

 
Тип објекта је слободностојећи.  
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.  
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Минимални проценат озелењавања  слободних 
површина износи 30%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

 
Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 

објекта постављене на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. Фасадне равни вишепородичног 
стамбеног објекта које представљају завршетак низа 
тј.блока могу имати отворе на тим фасадама минималне 
висине парапета 1,6м. 

Објекти чија је постојећа спратност већа од 
планиране, задржавају се у постојећем вертикалном 
габариту. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.17. Правила грађења за блок Е2-1 
 
Планирана намене: становање, јавни паркинг, 

зеленило 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности, 

зеленило 
 
Породично становање 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је         
60% : 40%. 

 
Урбанистички параметри 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-02 П+2+Пк 

Слободно- 
стојећи 

50 

300 12 

Прекинути 
низ 

250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути 
низ 

200 6 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, доградње и надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане и 
сл., максималне висине 5,0м и максималне спратности „П“. 

 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 
75%:25%. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-02 
До 

П+2+Пк 

слободно- 

стојећи 
40 600 20 

 
Тип објекта је слободностојећи.  
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.  

Минимални проценат озелењавања  слободних 
површина износи 30%. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. 

Положај грађевинских линија дат је у графичком 
прилогу. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављене на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. Фасадне равни вишепородичног 
стамбеног објекта које представљају завршетак низа тј. 
блока могу имати отворе на тим фасадама минималне 
висине парапета 1,6м. 

Објекти чија је постојећа спратност већа од планиране, 
задржавају се у постојећем вертикалном габариту. 

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
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Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 
функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 
стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
3.3.18. Правила грађења за подблокове Е2-2,  
            Е3-1, Е3-3, блокове Е5 и Е6 
 
Планирана намене: становање, јавни паркинг, 

зеленило 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 75%:25%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ВС-02 
до 

П+2+Пк 

 

Слободно-

стојећи 

 

40 600 20 

 
Тип објекта је слободностојећи.  

Паркинг места обезбеђена у подблоку, паркирањем 

у партеру. 

Минимални проценат озелењавања слободних 

површина износи 30%.  

Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 

Ограђивање парцеле није дозвољено. 

 

Комерцијалне делатности 

 

Тип КД-02 

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 

функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 

стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 

функционално бити примерене намени становања. 
 

Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
 
3.3.19. Правила грађења за подблок Е3-2 
 
Планирана намене: јавне функције –дечија заштита 
 
Дечија заштита 
 
За објекте дечије заштите применити следеће 

нормативе: 
 обухват деце (број корисника) 25-30% 

популације узраста до 6 година, 
 површина дечје установе – 8м2/кориснику, 

 површина земљишта – 30м2/кориснику, 

 максимална спратност објеката П+1. 
 
3.3.20. Правила грађења за блок Е4 
 
Планирана намене: зеленило-парк суседства 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.21. Правила грађења за блок Ф1, блок Ф2 и 

подблок Ф4-1 
 
Планирана намене: становање, јавни паркинг, 

зеленило 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 

области комерцијалних делатности (трговина, 

пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 

примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 

организовати садржаји који додатно генеришу потребу 

за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 75% : 

25%. 

 

Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.(м) 

ВС-02 до П+2+Пк слободностојећи 40 600 20 

ВС П-П+13 Слободностојећи затечено стање 
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Тип објекта је слободностојећи.  
Паркинг места обезбеђена у подблоку, паркирањем 

у партеру. 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 30%.  
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 
функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 
стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу. 
 
3.3.22. Правила грађења за блок Ф3 
 
Планирана намене: зеленило-парк суседства, 

енергетски објекти, јавни паркинг 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Енергетски објекти 
 
МРС ''Колонија'' је изведен објекат и задржава се у 

свему према фактичком стању. 
Гасна котларница - планиран капацитет је до 

4,5MW, тип објекта је контејнерска  котларница, 
дозвољена спратност П, положај котларнице одређен је 
грађевинским линијама на графичком прилогу. Габарит 
објекта котларнице одговара габариту котларице која 
се са локације ''Пионирски парк'' измешта на ову 
локацију. 

 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прилогу.  
Габарит планиране полуукопане ''green roof'' 

гараже утврђен је грађевинскм линијама датим у 
графичком прилогу. Број подземних етажа зависи од 
геотехничких, геомеханичких и хидротехничких 
карактеристика тла. 

3.3.23. Правила грађења за подблок Ф4-2 и Ф4-3 
и целину Г 

 
Планирана намене: становање, зеленило 
 
Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, посло-
вање, услуге и сл.), еколошки и функционално приме-
рене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60%: 
40%. 

 
Урбанистички параметри  
 

Тип 
Спрат-

ност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ВС-04 П+6 Слободностојећи 30 1500 30 

ВС-02 П+3 Слободностојећи 40 600 20 

 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради, односно обавезном изградњом 
полуукопане ''green roof'' гараже. 

Габарит планиране полуукопане ''green roof'' 
гараже утврђен је грађевинскм линијама датим у 
графичком прилогу. Број подземних етажа зависи од 
геотехничких, геомеханичких и хидротехничких 
карактеристика тла. 

Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 
графичком прилогу и обавезујући је. 

Постојећи стамбени објекти и сви постојећи 
објекти гаража планирани су за уклањање. Габарити 
објеката утврђени су грађевинским линијама датим у 
Плану.  

Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Зеленило 
 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Озелењавање вршити у складу 
са условима за уређење зеленила. Планом опредељена 
површина за зеленило не може се користити за друге 
намене. 

 
3.3.24. Правила грађења за подблок Ф4-4 
 
Планирана намене: становање, зеленило, јавни 

паркинг 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
 
 
 
 



60                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                 01.09.2018.  

 

Вишепородично становање 
 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се 
организовати садржаји који додатно генеришу потребу 
за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 75% : 25%. 
 
Урбанистички параметри  
 

Тип Спратност 
Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-02 до П+2+Пк 

 

Слободно-

стојећи 

 

Затечено стање 

 
Тип објекта је слободностојећи.  
Паркинг места обезбеђена у подблоку, паркирањем 

у партеру. 
Минимални проценат озелењавања слободних 

површина износи 30%.  
Положај грађевинских линија дат је у графичком 

прилогу. 
Ограђивање парцеле није дозвољено. 
 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у 
функцији компатибилне намене у оквиру постојећих 
стамбених објеката. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене намени становања. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
Паркирање 
 
Диспозиција и положај паркинга у партеру дат је у 

графичком прило. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана 
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 

искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност 
извођења радова на одржавању, санацији и адаптацији.  

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гл. РС“,  бр. 
22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 

Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 

47/2003), осим у делу регулационе линије. 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 

урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 

Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 

47/2003) до ступања на снагу овог плана, који нису у 

супротности са правилима утврђеним у овом плану. 

 
5.2. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Усвајањем овог плана, текстуални и графички део 

Плана детаљне рагулације стамбено-пословног блока 

''Колонија'' у Крушевцу („Сл.лист града Крушевца“, бр. 

3/15) мења се у целости. 
 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
                                                                                                                                                                                                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-484/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
     
     
 
 
217 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. Гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 
,42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,54/13-Решење УС 
и 98/13 - Одлука УС,132/14 и 145/14), члана 32 Закона о 
лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 31.08.2018. године,  донела је  
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ИЗМЕНЕ ПЛАНА  
 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА 
„РАВЊАК 1Б“ У КРУШЕВЦУ  

 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
УВОД  
 
Предметни простор Плана налази се у југо-

источном периферном делу града који се линијски 
наставља на примарну градску саобраћајницу Ул. Цара 
Лазара, (путни правац Крушевац-Краљево), на 
удаљености око 3км од центра. Ово подручје 
представља мањи сегмент-део насеља Равњак који чини 
једну од већих периферних стамбених зона. 

Простор плана готово је у потпуности изграђен 
објектима породичног становања  изузев малог броја 
парцела на којима није започета реализација објеката. 
Пословни садржаји углавном су орјентисани према 
главној градској саобраћајници Ул. Цара Лазара. 

Унутрашност простора плана није уређен и 
изграђен као последица недостатка саобраћајног 
решења и егзистирања парцела кроз фактичка стања.  

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА  
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана  
 
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14); 

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

 Одлука о изради Измене Плана детаљне 
регулације стамбеног насеља „Равњак 1Б“ у Крушевцу, 
I бр. 350-379/2017 од 08.06.2017. г. („Службени лист 
града Крушевца“,  бр. 5/17). 

Плански основ 

 

 Генерални план, Крушевац 2021.г, (“Сл.лист 

Општине Крушевац”, бр. 4/05) 
 

1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других докумената значајних за израду плана  

 
Извод из Генералног плана града Крушевца 2021 

 („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 4/05“) 
 
Правила уређења-Генерални план 
 
Предметни простор плана налази се у оквиру урба-

нистичке зоне бр. 5 Генералног плана Крушевца 2021. г. 
 
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  5 
 
„Урбанистичку зону карактерише намена простора 

искључиво за становање изузимајући производни 
простор ДП "Рубин" и "Задругар" са укупном 
површином од 15.70ха (7,5%) укупне површине. 
Простор комунално није довољно опремљен. 

Простор ове урбанистичке зоне карактерише 
знатан обим бесправне стамбене изградње, западно и 
јужно од ДП "Рубин"....“  

 
Планом се наглашава потреба: 
 
* рационалније изградње стамбених зона густина 

100-200 ст/ха 
* комплетне комуналне опремљености и регула-

ција Гарског потока 
* формирање централног дела насеља (комер-

цијалне и услужне делатности) 
*  формирање површина за зеленило и рекреацију 
 
Нова регулација /НР/ и израда Планова детаљне 

регулације предвиђен је због садашњег стања и знатног 
стања бесправне изградње на већем делу простора зоне.  
 

       

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА БР. 5 

Намена простора                                                                                     постојеће површине        планиране површине 

                                                                                                                         /ха/              %                     /ха/             %     

 1. Породично становање средње густине до 100 ст/ха                          149,90         67,9                      -                   - 
 2. Породично и вишепородично 
      становање средњих густина до 100-200 ст/ха                                     15,90           7,3                     158,60       75,2   

 3. Вишепородично становање великих густина преко 200 ст/ха           10,90           4,9                       10,90         5,1          

 4. Мешовита намена                                                                                     8,70           3,9                         7,50         3,6          

 5. Индустрија /производња, складишта, комуналне услуге, сервиси/   15,70           7,1                       15,70         7,5                      

 6. Заштитно зеленило                                                                                     -                -                           4,80         2,3   

 7. Паркови                                                                                                       -                -                           9,30         4,4                

 8. Гробље                                                                                                       1,40          0,6                         1,40         0,7 

 9. Пољопривредно земљиште                                                                    18,20          8,3                           -              - 

10. Јавне функције                                                                                           -                -                          2,60         1,2         

     УКУПНО:                                                                                               220,70        100                     210,80        100      
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При даљој разради Генералног плана, односно 
примени, утврђени простори урбанистичких зона (1-27) 
не морају се сматрати за искључиве просторне целине, 
већ је могуће да у оквиру (Планова детаљне регулације) 
буду садржани поједини делови урбанистичких зона са 
својим параметрима и карактеристикама као посебне 
просторне целине.“ 
 

урбанистичка зона бр. 5 

                                

 

 

 

1.3. Остала документа од значаја за израду 
Плана 

 
Напомена: Имајући у виду да План генералне 

регулације „Запад 1“ у Крушевцу који обухвата 
подручје предметног плана  још није донет, потребно је 
узети у обзир  и одреднице ГУП-а Крушевца (који важи 
и примењује се до доношења ПГР-а), а који сугерише и 
планска решења у предметном ПДР-у,  како би се у 
фази израде Измена ПДР-а уочила истоветност у 
планским решењима, даље усаглашавање, 
континуирано планирање, као и могући начини 
превазилажења евентуалних разлика - Генерални 
урбанистички плана Крушеца, 2025 ("Сл.лист града 
Крушеваца" бр.03/2015). 

 
Извод из Генералног урбанистичког плана 

Крушевца 2025 
(Службени  лист града Крушевца, бр.3/2015) 

 
Простор подручја плана налази се у оквиру 

просторне зоне 5- општа стамбена зона   „Запад 1“, 
односно у оквиру целине 5.5. 

Намене површина које су претежно планиране у 
грађевинском подручју и општи урбанистички 
услови по наменама површина 

Начин коришћења земљишта у грађевинском 
подручју, опредељен је претежним наменама, 
међусобно повезаним у просторно-физичке структуре. 

Становање 

На подручју плана планирано је породично 
становање типа ПС-01 и ПС-02 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Као компатибилне намене планираној претежној 
намени су комерцијалне и привредне делатности, а 
уређене зелене површине-парк суседства и блоковско 
зеленило су дате као пратећа намена. 

„Породични стамбени објекти су стамбени објекти 
са највише три стамбене јединице. 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.“ 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане 
и сл., максималне висине 5,0м и максималне 
спратности „П“. 

 
урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01 и ПС-02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

 фронта 

парц.  

(м) 

ПС-01 
До 

 П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 
П+2  

П+2+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 

Комерцијалне делатности  

 

На подручју плана предвиђене су комерцијалне 

делатности – тип КД-02  

 
Тип КД-02 - „Подразумева комерцијалне 

делатности (трговину, угоститељство, објекте у 
функцији туризма, пословање и сл.) у функцији 
допунске и пратеће намене у оквиру становања. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

 

Привредне делатности 
 
На подручју плана предвиђене су привредне 

делатности – тип ПД-03. 
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Тип ПД-03 - „Подразумева привредне делатности у 
функцији, допунске и/или пратеће намене у урбани-
стичким целинама у којима је претежна намена 
становање (мање производне јединице, мања занатска 
производња и сл.). 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде.“ 

 
Зеленило 
 
Зелене површине су планиране као специфичан 

систем од изузетног значаја за функционисање града и 
обезбеђење здравије животне средине. 

 
Паркови суседства - Паркови суседства су мање 

парковске површине у оквиру стамбеног насеља. 
Намењени су пре свега становницима самог насеља за 
свакодневно коришћење. 

 
Зеленило у стамбеним зонама - У зеленило јавног 

коришћења у стамбеним зонама спада зеленило између 
стамбених објеката, предбаште, и мање зелене 
површине парковског карактера. Овде такође, спадају и 
слободне површине спортских терена, ... ... линеарно 
зеленило у оквиру стамбене зоне. 

 
1.4. Опис обухвата Плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Опис обухвата плана 
 
Подручје обухваћено границом плана налази се у 

југо-источном периферном делу града који се линијски 
наставља на примарну градску саобраћајницу Ул.Цара 
Лазара на удаљености око 3км од центра града.  

 
Опис границе плана 
 
Граница комплекса обухваћеног Планом детаљне 

регулације «Равњак 1Б» (у даљем тексту граница) 
почиње у северозападном делу комплекса од тромеђе 
к.п. бр. 2941, 2940 и 5938/1 (улица Цара Лазара) и иде 
према југоистоку северозападном страном следећих 
катасрарских парцела, које остају ван комплекса: 2940, 
2939, 2938, 2937, 2936, 2935/2, 2935/1, 2935/3, 5939 
(улица Каницова), 2882, 2881/1, 2880/1, 2879/7, 2879/1, 
2879/6, 2879/4, 2878/5, 2874/1 (улица Луја Пастера), 
2874/4, 2873, 2872, 2871, 2868/1, 2868/2 и 2862 до места 
где се ломи према југу пресецајући к.п. бр. 5938/1 
(улица Цара Лазара), до тромеђе к.п. бр. 5938/1, 3146/2 
и 5940 (улица Краља Петра Првог). Од те тромеђе 
граница иде према југозападу северозападном страном 
следећих катастарских парцела које остају ван 
комплекса: 3146/2, 3145, 3144, 3143, 3142, 3141, 3140, 
3138/5, 3138/4, 3137, 3136, 3134, 3133, 5945 (улица 
Серафима Неготинца), 3114 и 3113 до четворомеђе к.п. 
бр.  3113, 3112/1, 5941 (улица Краља Петра Првог) и 
5940 (улица Петра Добрњца) ( раскрсница). На том 
месту граница пресеца улицу Петра Добрњца (к.п. бр. 
5940) до тромеђе к.п. бр. 5940, 3051/2 и 3051/1. Граница 
даље иде према западу јужном границом следећих 
катастарских парцела које обухвата: 3051/2, 3053/1, 

3055, 3056, 3058, 3061, 3071, 3070, 3072, 3073 и 3074 
(улица), до тромеђе к.п. бр. 3074, 3016/1 («Рубин АД») 
и 5940 (улица Петра Добрњца). На том месту граница 
се ломи према северу остављајући ван комплекса 
катастарске парцеле комплекса «Рубина АД» - 
Крушевац: 3016/1, 3063/1, 5971/6, 3063/2 и 3063/3, до 
тромеђе к.п. бр. 3016/1, 3016/2 и 5938/1 (улица Цара 
Лазара), и пресецајући исту долази до места одакле је и 
почела.   

 
Катастарске парцеле припадају К.О.Крушевац. 
 
Површина обухвата плана је приближно  6ха40ари 

 
Шири приказ обухвата измене ПДР-а стамбеног 

насеља „Равњак 1Б“ у Крушевцу 

              

 
 

 

2.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
Рељеф – терен односно земљиште је претежно и 

условно равно са малим нагибом од југозапада према 
северу. Надморска висина износи од 150м до 153,0м ка 
истоку и 160.9м на југу посматраног подручја. 

 
Експозиција терена – спада у категорију равних 

терена који се могу сматрати повољним за изградњу. 
 
Сеизмика - територија града Крушевца у целини 

припада зони 80MCS, што означава условну повољност 
са аспекта сеизмичности, односно Крушевац је у зони 
са умереним условно повољним степеном угрожености 
земљотресом, са средњом вероватноћом појаве. 

У инжењерско-геолошком смислу и процене 
погодности за изградњу у односу на природне 
карактеристике у обухвату предметног плана, може се 
рећи да су грађевинска подручја насеља у зони 
повољних  карактеристика, али је обзиром на 
максимални очекивани интензитет земљотреса, 
приликом планирања и пројектовања објеката 
неопходна примена важећих прописа противсеизмичке 
градње. 
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Опште климатске карактеристике - просечна 
годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром 
од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1мм), тако да је на овом простору 
заступљен континентални плувиометријски режим.  

 
Ветрови- доминатни ветрови се јављју из правца 

исток-југоисток, северозапад и југ. 
Средња годишња сума осунчавања изражена у 

часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу 269,0 сати.  

 
2.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја поклапа се са 

границом плана. 
 
2.2.1. Начин коришћења простора 
 
Предметни простор готово је у потпуности 

изграђен, изузев малог броја парцела на којима није 
започета реализација објеката.  

Изграђен је у већој мери објектима породичног 
становања и ограничен саобраћајницама 
задовољавајуће регулације.Унутрашност простора 
плана је делимично уређена и изграђена као последица 
парцела које егзистирају кроз фактичка стања.  
Неизграђени простори се јављају у унутрашњости 
блокова,  ван постојећих саобраћајница, због отежаног 
или непостојећег приступа на јавну површину. 

Основне урбане одлике коришћења простора је 
истоветност функција- породично становање ниске, али 
уједначене спратности П и П+1, са појединачним 
случајевима  где становање прати  и  комерцијалне 
делатности (пословни простор орјентисани ка Ул.Цара 
Лазара и секундарним саобраћајницама). Објекти су 
слободностојећи на парцелама задовољавајућих 
површина. 

 
2.2.2. Основна ограничења 
 
Саобраћај 
 
Саобраћајна матрица представља физичко 

ограничење планског развоја простора. Терцијалне 
саобраћајнице унутар плана  изузев Ул.браће Рајт су са 
минималним појасом регулације(3,0- 3,5м) и 
једносмерним саобраћајем које се "слепо" завршавају. 
Могућности за проширење регулације или спајање 
постојећих саобраћајних површина у континуиране 
правце са логичном саобраћајном матрицом су 
минималне. 

Један од ограничавајућих фактора је недовољна 
ширина саобраћајнице која пролази поред ограде 
производног комплекса „Рубин“, а која се због 
физичких ограничења простора не може повезати у 
јединсвен двосмерни саобраћајни ток са ул.браће Рајт.  

 
 
 

Становање 
 
Изузев парцела које фронтовима излазе на примарну 

и секундарне саобраћајнице, унутар грађевинског 
подручја (уз терцијалне саобраћајнице и приступне 
путеве) као последица непланске парцелације већина 
парцела егзистира кроз фактичка стања.  

 
2.3. Подела на  урбанистичке зоне и  целине 

према урбанистичким показатељима  и другим 
карактеристикама 

 
Обухват плана представља јединствену 

урбанистичку целину А  која се поклапа са границом 
плана. По својим морфоошким и урбанистичким 
карактеристикама подељена је на 2 урбанистичке 
подцелине А1 и А2. 

 
 2.3.1. Урбанистичка подцелина А1 
 
Ограничена је Ул. Цара Лазара, Ул. краља Петра 

првог, Ул. браће Рајт и делом комплеса предузећа 
„Рубин“ у површини од 3ха 12ари. 

 
постојећа намена – становање  
 
Подцелина је изграђена објектима породочног 

становања уједначене спратности П и П+1, са 
релативно добро оствареним урбаним редом са аспекта 
грађевинске регулације посебно према Ул.браће Рајт. У 
оквиру појединих стамбених објеката организоване су 
комерцијалне делатности (пословање, услуге и сл.) 
првенствено орјентисане ка Ул.Цара Лазара. 

Помоћни објекти (гараже, летње кухиње и сл.) 
организоване су углавном у унутрашњости парцела. 

 
2.3.2. Урбанистичка подцелина А2 
 
Ограничена је Ул.краља Петра првог, Ул.браће Рајт 

и делом комплеса предузећа „Рубин“ у површини од 
1ха 82ара. 

 
постојећа намена – становање 
 
Основне урбане одлике ове подцелине је 

истоветност намене-породично становање уједначене 
спратности П и П+1. Објекти су слободностојећи на 
парцелама задовољавајућих површина, али је 
унутрашност подцелине неуређена и неизграђена као 
последица недостатка адекватхих приступа парцелама.   
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урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а 

 
Намена површина 

 
Површина /ха/ Проценат/%/ 

Породично становање 4,32 ха 67,6% 

Комерцијалне делатности 0,49 ха 7,6% 

Привредне делатности 0,13 ха 2,0% 

Саобраћајне површине 1,46 ха 22,8 % 

Површина подручја Плана  - укупно 6,4 ха 100% 

   

Намена изграђених објеката БГП /м2/ БРГП /м2/ 

Породично становање, спратност П и П+1 5.480 14.966 

Комерцијалне делатности  1.636 1636 

Привредне делатности 367 367 

Укупно 7.483 м2 16.969 м2 

 
 

2.4. Зеленило на јавним површинама и 
површинама остале намене 

 
У оквиру Плана нема опредељених нити 

реализованих зелених површина јавног коришћења   
(зеленило на површинама јавне намене) 

Зеленило ограниченог коришћења (површине 
остале намене) заступљено је у виду зеленила окућница 
са превасходно декоративном или утилитарном улогом.  

 
2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 

намене 
 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
јавне површине:  постојеће саобраћајне површине  
објекти јавне намене: у границама Плана не 

постоје објекти јавне намене. 
 
2.6. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Саобраћај 
 
Простор обухвата плана оивичен је делом улице 

Цара Лазара (са североисточне стране), делом улице 
Петра Добрњца (са јужне стране) и делом улице Краља 
Петра Првог (са југоисточне стране). Све горе поменуте 
улице су са савременим коловозним застором.  

Унутар простора Плана улица Браће Рајт није са 
савременим коловозним застором. 

Паркирање на подручју Плана се врши на 
парцелама корисника – паркирање на коловозу није 
дозвољено према Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално пада ка улици Цара Лазара и сливу 
Вучачког потока који је каналисан и укршта се са 

улицом Цара Лазара у зони предузећа „Рубин“-
Крушевац. 

Ободне саобраћајнице комплекса Плана детаљне 
регулације“Равњак 1Б“(ул. Цара Лазара, краља петра 
Првог, Петра Добрњца, као и комплекс предузећа 
„Рубин“ са својом оградом су нивелационо дефинисане 
и под савременим коловозним застором.  

Улице унутар предметног комплекса (ул.Браће 
Рајт), регулационо и нивелационо су стихијски 
формиране као и велики број бочних слепих извода. 
Овим Планом покушава се аналитичко-математичко 
уређење и дефинисање како саобраћајних тако и 
осталих инфраструктурних садржаја. 

 
2.6.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
Ободом комплекса стамбеног насеља "Равњак 1Б" 

улицама Цара Лазара,  Краља Петра првог и Петра 
Добрињца  пролазе водоводне  цеви  АЦЦ Ø300мм,  
АЦЦ Ø150мм и   АЦЦ Ø80мм. У улици Браће Рајт  
пролази водоводна цев АЦЦ Ø80мм. 

 
Фекална канализација 
 
У постојећим саобраћајницама постоји изграђена 

канализациона мрежа. Примарни колектор је изграђен у 
ул. Цара Лазара. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферска канализација уређена је у улици Цара 

Лазара  до улива у Вучачки поток. На раскрсници 
улица Цара Лазара  и Краља Петра првог  изграђена је 
линијска сливна решетка која је прикључена у 
регулисан отворени профил Гарског потока. 
 
 

2.6.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје: TS 

10/0,4kV “Рубин 1”, TS 10/0,4kV “Рубин 2”,TS 10/0,4kV 
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и “Лазарица 1 Брдо”, кабловски вод 10kV “Партизанка 
Дијана -  Рубин 1”, кабловски вод 10kV “Рубин 1 – 
Рубин 2”, кабловски вод 10kV “Рубин 2 – Лазарица 1 
Брдо”, кабловски вод 10kV “Лазарица 1 Брдо – Школа 
Лазарица” 

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена 
је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и 
ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на овереном 
катастарско-топографском плану.  

 
2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама редметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереном катастарско-
топографском плану.  

 
2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном Планом, ЈКП „Градска 

топлана“ Крушевац не поседује инсталације градског 
топлификационог система. 

 
Гасификација 
 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном Планом постоји инсталација 
дистрибутивног гасовода од полиуретанских цеви. 
Положај трасе постојећег дистрибутивног гасовода дат 
је у графичком прилогу. 

 
2.7. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе  и природе и 
амбијенталних целина 

 
Увидом у постојећу документацију – „Елаборат 

заштите културног и градитељског наслеђа израђен за 
потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 
2013-2021“, под бр.350-675/2009 од 24. фебруара 2014., 
а који је израдио Завод за заштиту споменика културе 
из Краљева на предметном простору Плана нема 
евидентираних  нити заштићених  непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште. 

„Према подацима из Централног регистра 
заштићених природних добара и документације Завода, 
на предметном подручју за које се ради план детаљне 
регулације, нема заштићених подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите, као ни 
еколошки значајних подручја и еколошких коридора 
утврђених Уредбом о еколошкој мрежи“ (Сл.гл. РС. бр. 
102/2010) - наводи се у условима Завода за заштиту 
природе 03 бр.020-773/2 од 20.04.2018. 

 
 
 
 

ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења  
 
Обзиром на реално скромни очекивани раст 

становништва, социо-економски аспект и постојећи 
грађевински фонд, развој становања одвијаће се у 
следећим правцима: 

 стварање услова за даљи развој и унапређење 
постојећег грађевинског фонда у циљу повећавања 
квалитета и конфора становања и унапређења 
енергетске ефикасности; 

 усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
простора плана у контактној зони са Ул.Цара Лазара у 
циљу наставка линијског центра 

 наставак праксе омогућавања услужних, лаких 
привредних и других компатибилних делатности 
унутар објеката и блокова на местима где за тим има 
потребе, уз максимално обезбеђивање квалитета 
становања; 

 стварање услова за рационалније коришћење 
простора, 

 стварање услова за уређивање и развијање 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 

 остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине) 

Планиране намене су произашле из планског 
основа, начина коришћења простора,  основних 
ограничења, реалних потреба и услова простора.  

 
3.2. Подела простора на карактеристичне 

урбанистичке зоне и целине  са планираном 
наменом површина и објеката  и  могућим 
компатибилним наменама  

 
На основу анализе постојећег стања и сагледавања 

потенцијала простора за даљи развој, планираних 
интервенција и намена, простор обухвата плана - 
урбанистичка целина А подељена је на две 
урбанистичке подцелине А1 и А2. 

 
3.2.1. Урбанистичка подцелина А1 
 
Ограничена је Ул. Цара Лазара, Ул.краља Петра 

првог, Ул. браће Рајт и делом комплеса предузећа 
„Рубин“ у површини од 3ха 05ара. 

 
планирана намена –  породично становање типа 

ПС-01 и ПС-02 
Планирано је задржавање постојеће стамбене 

изградње уз могућност интервенција, као и изградње 
објеката породичног становања и то: 

 становање типа ПС-01 и ПС-02 уз Ул. Цара 
Лазара 

 становање типа ПС-01 у осталом делу подцелине 
 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

делатности типа КД-02   
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Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
Као компатибилна намена становању планиране су  

комерцијалне делатности типа КД-02 које подра-
зумевају: трговину, угоститељство, занатство (услужни 
део), пословне и финансијске услуге и друге пословне 
просторе, објекте у функцији туризма и слично. Ове 
делатности могу бити органзоване у оквиру стамбеног 
објекта или засебног објекта на парцели.  

 Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности. 

 
пратећа намена –привредне делатности типа ПД-

03 и парк суседства 
 
Привредне делатности типа ПД-03 
 
Као компатибилна намена становању планиране су 

привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: 
мање производне јединице, мања занатска производња и 
сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели.  

Привредне делатности морају  бити еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

 
Парк суседства 
 
Парк суседства организује се као мања уређена 

зелена површина у централном делу подцелине, уз 
опремање архитектонским елементима (фонтане, 
светиљке, урбани мобилијар, чесме и сл.) и 
реквизитима за игру деце.  

 
 

3.2.2. Урбанистичка подцелина А2 
 

Ограничена је Ул.краља Петра првог, Ул.браће Рајт 
и делом комплеса предузећа „Рубин“ у површини од 
1ха 82ара. 

планирана намена – породично становање типа 
ПС-01 

Планирано је задржавање постојеће стамбене 
изградње уз могућност интервенција као и изградња 
објеката породичног становања типа ПС-01. 

 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

делатности типа КД-02  
Као компатибилна намена становању планиране су  

комерцијалне делатности типа КД-02 које подразумевају: 
трговину, угоститељство, занатство (услужни део), 
пословне и финансијске услуге и друге пословне 
просторе, објекте у функцији туризма и слично. Ове 
делатности могу бити органзоване у оквиру стамбеног 
објекта или засебног објекта на парцели.  

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности. 

 
пратећа намена – привредне делатности типа ПД-03  
Као пратећа  намена становању планиране су 

привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: 
мање производне јединице, мања занатска производња 
и сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој 
парцели.  

Привредне делатности морају  бити еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

 

 

планирана намена урбанистичких целина 

 

намена урб. 

целине 

намена урбанистичке подцелине допунска /компатибилна/ 

намена урбан.подцелине 

пратећа намена 

урбан.подцелине 

А 

становање 

А1 

породично становање  

ПС-01, ПС-02 

комерцијалне делатности КД-02 

привредне делатности ПД-03 

 

парк суседства 

А2 

породично становање  

ПС-01 

комерцијалне делатности КД-02 

привредне делатности ПД-03 

 

 

 

3.2.3. Биланс површина 

биланс површина  по наменама у обухвату плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

становање 4,94 77,2 4,87 76,1 -0,07 1,1 

парк-парк суседства и зеленило (у овиру 

саобрћајница) 
- - 0,06 1,0 +0,06 1,0 

саобраћајне површине 1,46 22,8 1,47 22,9 +0,01 0,1 

УКУПНО 6,4 100 6,4 100  
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биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

Површина за остале намене становање 
4,94 

 

77,2 

 
4,87 76,1 -0,07 1,1 

укупно- површина за остале намене 4,94 77,2 4,87 76,1 -0,07 1,1 

Површине  

јавне намене 

парк суседства - - 0,03 0,5 +0,03 0,5 

саобраћајне површине 1,46 22,8 1,47 22,9 +0,01 0,1 

зеленило  (у овиру 

саобрћајница) 
- - 0,03 0,5 +0,03 0,5 

укупно- површина за јавне намене 1,46 22,8 1,53 23,9 +0,07 1,1 

УКУПНО-површина плана 6,4 100 6,4 100  

      

 

 

 

3.3. Услови за уређење површина и објеката 
јавне намене 

 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене (опис 

локације за јавне површине, садржаје и објекте) 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса 
и експропријацију земљишта. 

 
Као површине јавне намене опредељене су:  
 јавне саобраћајне површине 
 парк суседства 
 зеленило у оквиру саобраћајних површина  
 
У границама плана не постоје и нису планирани 

објекти јавне намене. 
 
Јавне саобраћајне површине 
 
Јавне саобраћајне површине опредељене су путем: 
 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско 

обележавање (аналитичко-геодетски елементи за 
пренос на терен) 

 планом површина за јавне и остале намене 
 
Зеленило на јавним површинама 
 
Зеленило на јавним површинама је зеленило јавног 

коришћења. У оквиру Плана чине га парковска 
површина у подцелини А1 и уређене зелене површине 
у оквиру саобраћајних површина. 

 
 

процентуално учешће јавних површина на  
нивоу Плана 
 

површине јавне намене 
површина 

(ха) 

процентуално 
учешће у односу 

на површину 
плана (6,4ха) 

Јавне саобраћајне површине 1,47 22,9 

Парк суседства и зеленило 

(у оквиру саобраћајница) 
0,06 1,0 

УКУПНО – ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ 
1,53 23,9% 

 

3.3.2. Попис парцела површина јавне намене 
 
Површине јавне намене одређене су Планом као 

припадајуће катастарске парцеле и делови парцела које 
чине јавну површину и одвојене су регулационом 
линијом од површина за друге јавне и остале намене. 

 
 Грађевинска парцела број 1- састоји се из дела 

катастарске парцеле бр.: 5938/1 и целих к.п. бр.5938/3, 
5938/4 и 5938/5 све КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 2 - састоји се из дела 
катастарских парцела бр.: 5940, 5945 и 3114 све КО 
Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 3 - састоји се из дела 
катастарских парцела бр.: 3068, 3069, 3073 и 3074 све 
КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 4 - састоји се из целе 
катастарске парцеле бр.: 3063/15 КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 5 - састоји се из дела 
катастарских парцела бр.: 5971/1, 3029/2, 5971/9, 3027, 
3025, 3063/17, 5971/8, 3022 и 3021 и целих к.п. бр. 
3063/16, 5971/7, 3064 и 3016/2 све КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 6 -  састоји се из 
дела катастарске парцеле. бр.: 5971/4 и целих к.п. бр. 
5971/2, 5971/3 и 3031/11 све КО Крушевац. 
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 Грађевинска парцела број 7 -  састоји се из 
дела катастарских парцела бр.: 5971/1, 3046/4 и 3034/2 
све КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 8 - састоји се из дела 
катастарских парцела бр.: 5971/1 и3037/1 обе КО 
Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 9 - састоји се из дела 
катастарске парцеле бр.: 3034/2 КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела број 10 - састоји се из 
дела катастарских парцела бр.: 3060, 3057, 3056, 3055 и 
3054 и целих к.п. бр. 3052/3 и 3052/5 све КО Крушевац. 

 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћаних 

површина са нивелацијом 
 
3.4.1. Регулација мреже саобраћајних површина  
 
Елементи решења из ГУП-а 
 
Генералним планом улица Цара Лазара је 

дефинисана као део примарне саобраћајне мреже града 
Крушевца, док су улица краља Петра првог и улица 
Петра Добрњца дефинисане као делови секундарне 
саобраћајне мреже града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улица Цара Лазара је 

ободна саобраћајница за посматрани простор, којима се 
одвија аутобуски саобраћај, док све остале улице служе 
као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Улицом Цара Лазара се одвија транзитни 

саобраћај, а такође служи и за непосредни приступ до 
парцела корисника. Саобраћајни прикључци за парцеле 
корисника су могући према решењем из овог Плана и у 
складу са сагласностима које ће корисници прибавити 
од надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Предвиђено је да се ободне и све остале улице 

задржавају у постојећим габаритима, осим улице Браће 
Рајт за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке 
ширине 5,0 метара и са једностраним тротоаром мин. 
ширине 1,50 метара. 

Планом су превиђене следеће нове саобраћајнице: 
 Саобраћајница О1-Ул.Цара Лазара за 

једносмеран саобраћај, са једном саобраћајном траком 
ширине коловоза 3,5 метара и обостраним ивичњаком 
ширине 0,25 метара; 

 Саобраћајница О1 - О2 за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке ширине 5,0 метара, са 
обостраним ивичњаком ширине 0,25 метара; 

 Саобраћајница О3 - Браће Рајт за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке ширине 5,0 метара, 
са једностраним тротоаром мин. ширине 1,50 метара; 

 Саобраћајница О4-О5 за једносмерни 
саобраћај, са једном саобраћајном траком ширине 
коловоза 3,5м и обостраним ивичњаком од 0,25м 

 Кружна саобраћајница О3 за једносмеран 
саобраћај, са једном саобраћајном траком ширине коловоза 
3,5 метара и обостраним ивичњаком ширине 0,25м 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Ул. Цара Лазара и УЛл краља Петра првог. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним. 
За кретање пешака предвиђене су посене површине 

(тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Посебне обавезе према кретању особа са 

посебним потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља. Услови паркирања 
дати су у тачки 4.1.3. 

 
Општи услови за постављање инсталација 
 
Траса предметних инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод 
путева. 

Приликом постављања надземних инсталација 
водити рачуна о томе да се стубови поставе на 
растојању које не може бити мање од висине стуба, 
мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и 
да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише 
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим 
температурним условима. 

 
3.4.2. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу изведено стање се 

максимално задржава на свим саобраћајницама и нису 
планиране промене. Нивелационо решење дато је за 
нове саобраћајнице и усклађено је са постојећим 
саобраћајницама чија се нивелација максимално 
задржава као што је напоменуто.  

Нивелационо решење дато је у графичком прилогу 
бр. 4. и изражено је у апсолутним котама надморске 
висине  на местима укрштаја и карактеристичним 
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преломним тачкама. Растојање између карактери-
стичних тачака дато је тачности до на 1цм са падом на 
тој деоници изражен у % и са смером пада. Апсолутне 
коте дате су по осовинама, а главним пројектима биће 
дефинисани тачни попречни падови на працу, у 
кривинама и кроз раскрснице. 

Сви укрштаји саобраћајних површина су 
планирани као украштаји у нивоу. Колски од пешачког 
саобраћаја  на местима где је одвојено њихово кретање 
(коловоз-тротоар) денивелисан је за висину прелазног 
ивичњака. 

 
3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и 

површинама  остале намене 
 
3.5.1. Зеленило на јавним површинама - 

зеленило јавног коришћења 
 
За сво зеленило на јавним површинама, односно 

зеленило јавног коришћења важе следећи општи  
урбанистички услови: 

 За изградњу и уређење планиране зелене 
површине, неопходна је израда пројекта партерног 
уређења  

 Под зеленилом јавног коришћења подразумева 
се уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може да садржи и различите  пејзажно-
архитектонске елементе. 

 Зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне особама са посебним потребама. 

 Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном 
инфраструктуром, опремом и мобилијаром у складу и 
на нивоу који захтева намена простора. 

 На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Парк суседства 
 
Парк суседства је мања парковска површина у 

оквиру стамбеног насеља. То je површинa коју 
становници насеља користе за свакодневно окупљање, 
игру деце, одмор и сл. Озелењавање ове површине 
треба да се заснива на правилном распореду 
декоративне високе вегетације и партерног уређења. 
При уређењу треба користити савремене и трајне 
елементе пејзажне архитектуре и опреме за дечија 
игралишта. Опрему за игру деце планирати према 
узрасним групама. Архитектонски и пејзажни елементи 
треба да буду стилски усклађени и прилагођени 
намени. Канделабри, корпе за отпатке и клупе треба да 
имају заједничке обликовне и колористичке елементе. 
Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге у 
стварању повољних микроклиматских услова.  

За планирани парк суседства осим општих, важе и 
следећи урбанистички услови: 

 Основни садржај парка су елементи за игру 
деце, одмор,  забаву и слично, као и зеленило које је 
заступљено у највећем простору. 

 Парк се организује тако да садржаји не 
угрожавају функционисање других садржаја. 

 Просторе за игру деце планирати на 
најповољнијим положајима у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова, као и приступачности. 

 У оквиру парка могу се планирати вртно-
архитектонски елементи који су у функцији садржаја 
парка (чесма, ограда, урбани мобилијар, фонтане, 
светиљке и сл.). 

 
Линеарно зеленило 
 
 Линеарно зеленило планирати дуж свих 

колских и пешачких комуникација где то дозвољавају 
просторне могућности (ширина тротоара, појас 
регулацији )  

 Избор врста и начин садње условљен је 
положајем, оријентацијом и наменом саобраћајнице. 

 У линеарном зеленилу не смеју се користити 
врсте које имају коренов систем који оштећује застор, 
као и врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. 

3.5.2. Зеленило на површинама остале намене - 
зеленило ограниченог коришћења 

Зеленило у оквиру породичног становања, чини 
категорију зеленила ограниченог коришћења у оквиру 
Плана. 

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чини површину која 
може да буде значајна за повећање фонда зеленила, па 
га у том смислу треба посматрати као један од 
елемената система градског зеленила. Присуство 
индивидуалних стамбених објеката, односно окућница 
на подручју Плана пружа могућност квалитетног 
подизања и неговања и утилитарних и декоративних 
врста у индивидуалним двориштима, што представља 
основну вредност ове категорије зеленила у погледу 
заштите животне средине и естетског доживљаја града. 

 
3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 

3.6.1. Услови за уређење и изградњу  комуналне и 
водоприврене инфраструктуре, хидротехничких 
инсталација и објеката 
 

Водоводна мрежа 
 
Потребно је реконструисати све уличне 

азбестцеметне цевоводе АЦЦ Ø300мм,  АЦЦ Ø150мм, 
АЦЦ Ø80мм, због дотрајалости цевног материјала. У 
новопланираним саобраћајницама се планира изградња 
водоводне мреже са прикључцима на постојећу или 
реконструисану водоводну мрежу.  На новопланираној 
водоводној мрежи поставити противпожарне хидранте 
Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од 
смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну 
комуникацију и која задовољавају услове из 
противпожарних прописа, на максималном растојању 
од 150м као и на раскрсницама.  

Материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа 
мора од Димензија реконструисане мреже износи мин 
Ø100мм. Сваки прикључак на главни напојни вод мора 
се обавити у водоводном шахту са вентилима за случај 
интервенције током одржавања. 
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Водоводну мрежу градити цевима које одговарју 
нашим стандардима уз обавезно атестирање. Дубине 
укопавања цеви износи између 1.2 и 1.5м. Приликом 
укрштања водоводне цеви треба да буду изнад 
канализационих. Цеви обавезно поставити на 
постељици од песка. Пошто се водоводна мрежа изводи 
у саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегање рова. 

 
Фекална канализација 
 
Реконструкција канализационе мреже у постојићим 

саобраћајнице није планирана пошто капацитети мреже 
задавољавају како постојеће потребе, тако и потребе 
новопланираних објекта. У новопланираним 
саобраћајницама се планира изградња канализационе 
мреже са прикључцима на постојећу канализацију. 
Минимална димензија уличне мреже је Ø200мм. 
Падови цевовода су према важећим прописима, а 
услови прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод" Крушевац. 

Дубине ископа канализације су између 2 и 2.5м. 
Прикључке на постојећу мрежу остварити у постојећим 
ревизионим шахтовима.  

На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На 
шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење D400. 

Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћајном 
оптерећењу. 

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног 
укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници. 

Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у уличној мрежи фекалне канализације. 
Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих 
објеката на градску мрежу фекалне канализације уз 
услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод" (обавезна је израда прикључног шахта). 

Цеви поставити на постољици од песка, а ровове 
затрпати шљунком како би се избегла накнадна 
слегања у рову од саобрћајних оптерећења.  

У канализациону мрежу се могу упуштати само 
отпадне воде чије ниво загађења не пролази ниво 
отпадних вода који се испуштају из домаћинства. У 
случају да поједини објекти упуштају отпадне воде које 
не одговарају овим условима, потребан квалитет се 
мора обезбедити предтретманом у оквиру парцеле 
корисника.  

Отпадне воде у канализациону мрежу се не смеју 
упуштати директно из објекта корисника, већ из 
ревизионих окана у оквиру појединачне парцеле, а које 
су од регулационе линије удаљене максимално 1.50м.  

Ревизиони силази у оквиру појединачних парцела 
из којих се врши прикључивање на уличну 

канализацију је каскадно, (висина каскаде је 0.50-
0.60м).  

Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у уличној мрежи фекалне канализације. 
Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих 
објеката на градску мрежу фекалне канализације уз 
услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод" . 

 
Атмосферска канализација        
 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

ул. Краља Петра првог  и укључити у Гарски поток у 
ул. улици Цара Лазара, као и атмосферску канализацију 
у новопланираним улицама са прикључком на 
постојећу канализацију. 

Димензионисање нопланираних грана атмосферске 
канализације одредити хидрауличким прорачуном ( 
према максималном трогодишњем пљуску који се 
јавља на подручју Крушевца у трајању од 20мин, 
сливне површине која гравитира према насељу и 
коефицијенту отицаја). 

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 
минималне и максималне падове за усвојене пречнике. 
Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћајном 
оптерећењу. 

Цеви обавезно поставити на постељици од песка, а 
ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпавати 
шљунком. 

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног 
укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници. 

Ревизионе шахтове поставити на преломима трасе 
као и на правцима на растојањима не већим од 50м. 
Шахтове у које се вода директно слива са коловоза 
(шахтови са дуплим сливним решеткама од нодуларног 
лива са шарком димензија 490*320мм) градити са 
таложником дубине 40-50цм. Шахтове који воду 
примају бочно преко сливника градити са отвореном 
бетонском кинетом и тешким шахт поклопцем на врху 
за саобраћајно оптерећење D400. На сливницима 
ставити дупле сливне решетке. Сливнике обавезно 
градити са таложником дубине 30-40цм.  

Шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) елемената.  

Шахт темељити на плочи минималне дебљине 15 
цм. 

Сливници треба да су од армирано-бетонских цеви 
600 мм са таложником дубине 30-40цм. 

Ровове у којима се монтирају цеви обавезно 
затрпавати шљунком. 
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3.6.2.  Услови за уређење и изградњу 
електроенергетских  водова и објеката 

 
Потребну једновремена снага за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу:   Pj=p x S x k 

(где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 
развијена површина планираног простора и (p) 
потребна снага по m2 бруто развијених површина). 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо потребну снагу 
 
На основу претпостављених површина 

новопланираних пословних објеката и 
претпостављеног броја новопланираних станова, 
потребна је једновремена снага  Pj=495,93kW 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
495,93kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 1 (једна) ТС 10/0,4кV снаге до 
1х630kVA и за њу прикључни кабловски вод 10кV  

Постојеће TS 10/0,4kV које напајају постојећи 
конзум електричном енергијом задржавају се на 
садашњем нивоу. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови Трасе 
електроенергетских водова дате су у графичком 
прилогубр.8. 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у 
складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу бр.8. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 
 

Међусобно приближавање и укрштање 
енергетских каблова 

 
На месту укрштања енергетских каблова 

вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при 
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова 
виших напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима-најмање 
30◦, по могућности што ближе 90◦. 

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује 
се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергртсих  каблова 

са цевима водовода и канализације 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви.  

Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове. 

При укрштању, енергетски кабл може да буде 
положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове. 

Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев. На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 
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Приближавање и укрштање енергетских 
каблова са гасоводом 

 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. 
Размак између енергетског кабла и гасовода при 

укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање: 
 0,8м у насељеним местима 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења.  

На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
3.6.3. Услови за уређење и изградњу 

телекомуникационе инфраструктуре 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиранестамбене и пословне објекате. 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу бр.8. 

 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла, каблови 
се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетских и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности 
што ближе 90◦; Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла. 

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци 
на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 
0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 

задовољавајући, али не мање од 0.2м. Дубина полагања 
каблова не сме бити мања од 0,80 м. 

Дозвољено је паралелно вођење 
телекомуникационог кабла и водоводних цеви на 
међусобном размаку од најмање 0,6 м. Укрштање 
телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се 
на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да 
буде што ближе 90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку 
од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4 м. 

Од регулационе линије зграда телекомуникациони 
кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м. 

 
3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

изградњу нових инсталација градског топлификационог 
система на подручју обухваћеном планом тако да се не 
планира прикључење нових потецијалних корисника на 
градски топлификациони систем.  

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана од гасних инсталација планира се 
изградња прикључака на дистрибутивни гасовод. 
Пошто је изграђен дистрибутивни гасовод постоје 
услови за прикључење нових потрошача. 

 
3.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта који је потребан за 
издавање локацијске и грађевинске дозволе 

 
Локацијски услови издају се ако грађевинска 

парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је 
планирана минимално водоводна, канализациона и 
електроенергетска мрежа. (чл.16, Правилник о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу "Сл. 
гл.РС.бр.22/2015, и чл.26 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања Сл.Гл.Рс. бр.64/2015.). 

 
3.8. Услови и мере заштите простора 

обухваћеног Планом 
 
3.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара 
 
Увидом у постојећу документацију - Елаборат 

заштите културног и градитељског наслеђа израђен за 
потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 
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2013-2021, под бр.350-675/2009 од 24. фебруара 2014., а 
који је израдио Завод за заштиту споменика културе из 
Краљева на предметном простору Плана нема 
евидентираних  нити заштићених  непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште. 

Уколико се током извођења земљаних радова 
(инфраструктура, објекти) наиђе на до сада непознати 
археолошки локалитет (добра која уживају предходну 
заштиту закона), извођач радова је дужан да без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за 
заштиту споменика културе. 

 
3.8.2. Услови и мере заштите природних добара 
 
„Према подацима из Централног регистра 

заштићених природних добара и документације Завода, 
на предметном подручју за које се ради план детаљне 
регулације, нема заштићених подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите, као ни 
еколошки значајних подручја и еколошких коридора 
утврђених Уредбом о еколошкој мрежи“ (Сл.Гл. РС. 
бр.102/2010) - наводи се у условима Завода за заштиту 
природе 03бр.020-773/2 од 20.04.2018. 

 
3.8.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
 
У складу са чл.10 Одлуке о изради Измене Плана 

детаљне регулације стамбеног насеља „Равњак 1Б“ у 
Крушевцу  (I број: 350-379/2017. усвојеној на седници 
одржаној 08.06.2017. године) и на основу  Одлуке о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
Измена Плана детаљне регулације стамбеног насеља 
„Равњак 1Б“ у Крушевцу на животну средину, бр.IV-
350-582/2017 од 31.08.2017.г.  не приступа се изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину. 

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. 

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите 
животне морају бити поштоване назначене мере 
заштите које се могу постићи применом датих 
урбанистичких параметара, комуналном опремље-
ношћу земљишта и планираним слободним и зеленим 
површинама. 

 
3.8.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 

При изради техничке документације водити рачуна о 
степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту урадити 
у складу са предвиђеним мерама и Правилником о 
техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 
бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Саставни део Плана 
су услови издати од стране Републичког Сеизмолошког 
Завода РС, бр:02-237-4/15 од 21.04.2015. 

 
3.8.5. Услови и мере заштитe од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 

 просторним распоредом планираних објеката 
формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. 
Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09 и 20/15) урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију људства и материјалних добара 
из објеката док слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људства и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере 
заштите од пожара и то: 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
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гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детеrщију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и  постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-116/18 од 21.03.2018 год.  

 
3.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвалидитетом 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње морају се применти одредбе 
Правилника о техничким стандардима приступачности 
(Сл.гласник РС бр.46/2013). 

У складу са стандардима приступачности осигурати 
услове за несметано кретање на следећи начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%, 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 

 
3.10. Попис објеката за које се пре санације или 

реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова  

 
У границама плана нема објеката за које је 

потребно пре санације или реконструкције израдити 

конзерваторске услове за предузимања мера техничке 
заштите. 

 
3.11. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, 
енергетски ефикасних технологија, енегетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
Гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.69/12 и др.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије од:  

 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,   

 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде  
 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
 90  kWh/(m2a) за зграде намењене туризму и 

угоститељству 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

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

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 извођење грађевинских радова на свим 

објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, ефикасније 
грејање и хлађење; 
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 побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације – уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; побољшање 
енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом 
модерних подстаница, уградњом термостатских 
вентила. 

 
3.12. Локације за које је обавезна израда 

пројекта парцелације, односно  препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Израда пројекта парцелације односно 

препарцелације обавезна је за формирање 
грађевинских парцела јавне намене.  

 
Урбанистички пројекат се ради: 
 
 када је предвиђено планским документом или 

на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко- архитектонску разраду локације. 

 За изградњу објеката комерцијалних 
делатности као основног објекта (комерцијалне 
делатности заступљене 100% на парцели) 

 урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се радити и за 
утврђивање промене и прецизно дефинисање 
планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности, према процедури за потврђивање 
урбанистичког пројекта утврђеној Законом. (чл.61 
Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

Планом нису предвиђене локације односно 
простори за који се спроводи  урбанистичко-
архитектонски конкурс.  

 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

Правила грађења у обухвату Плана дата су као:  
- општа правила грађења и 
- посебна правила грађења која се примењују 

заједно са општим правилима  
 
4.1.Општа правила на простору Плана 
 
4.1.1. Општа правила за парцелацију и 

препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

- Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
површини, границама према суседним парцелама и 
преломним тачкама, које су одређене геодетским 
елементима.  

- Новоформирана регулациона линија, дата у плану, 
уколико се не поклапа са постојећом катастарском 
границом парцеле, представља нову границу парцеле, 

односно поделу између површина јавне и површина за 
остале намене. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приступног пута (приватни 
пролаз) 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката не 
може бити мања од 2,5м. 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи објеката комерцијалних, пословних  
и садржаја привредних делатности  не може бити мања 
од 5,0м. 

- Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт). 

 

 
 
- Дозвољена је препарцелација и парцелација 

парцела уз услов задовољавања минималне површине 
парцеле прописане планом за одређену намену и 
обезбеђивање приступа парцели.  

- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одредницама овог 
плана и одговарајућим чланом Закона о планирању и 
изградњи.  

 - Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 
2x630 kV, 7м x 6м. 

 
4.1.2. Општа правила регулације 
 
- Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље до које је дозвољено грађење основног 
габарита објекта.  

-  Регулациона и грађевинска линија дефинисане су 
у графичком прилогу бр.3. 

- Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  
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- За објекте које имају индиректну везу са јавним 
путем преко приватног пролаза растојање грађевинске 
од регулационе линије утврђује се у сваком конкретном 
случају. 

- Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

- Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. Она се 
дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

-  Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

- Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 
електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско 
грејање) поставља се у појасу регулације. 

 
4.1.3. Општа правила  за паркирање  
 
- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним наменама у 
Плану. 

 
- Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 Становање - За паркирање возила за сопствене 

потребе власници стамбених објеката обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 
место на један стан и једно паркинг или једно гаражно 
место на 70м2 корисне површине пословног простора. 

 
 Комерцијалне делатности - За паркирање возила 

за сопствене потребе власници објеката комерцијалних 
делатности обезбеђују простор на сопственој 
грађевинској парцели за смештај возила, и то једно 
паркинг место или једно гаражно место на 70м2 
корисне површине пословног простора, осим за: 
трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног 
простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица, хотелијерску установу – једно 
ПМ на користан простор за десет кревета. 

 
 Привредне делатности - За паркирање возила за 

сопствене потребе (путничких и теретних возила), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели – једно 
паркинг место на 200м2 корисног простора. 
 
 

4.1.4. Општа правила грађења 
 
Врста и намена објеката који се могу градити  
 
- Дозвољена намена дата је поглављу „3.2. Подела 

простора на карактеристичне урбанистичке зоне и 
целине  са планираном наменом површина и објеката  и  
могућим компатибилним наменама“  

Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена: 

 
 Породично становање – тип ПС-01 и ПС-02 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
 
Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката који се могу градити 
 
Као компатибилана намена планираној намени у 

подцелинама - породично становање могућа је 
изградња објеката: 

 
 Комерцијалне делатности– тип КД-02,  
 
Комерцијалне делатности типа КД-02 

подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, објекте у функцији туризма и 
слично, односно обављање свих врста непроизводних 
делатности, чији су садржаји еколошки и 
функционално примерени становању и  планираним 
наменама у окружењу. Садржаји комерцијалних 
делатности не смеју угрожавати остале намене  
посебно у погледу заштите животне средине, нивоа 
буке и аерозагађења.  

 
Могуће пратеће намене објеката који се могу 

градити 
 
 Привредне делатности – тип ПД-03,  
 
Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску производњу 
и сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 

- Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
пратећом наменом било којој планираној намени. 
Категорију, односно тип зеленила одређује тип намене 
у чијој је функцији. 

- Интерне саобраћајнице, манипулативне 
површине, простори за паркирање, пејзажно уређење, 
фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су 
са свим наменама и могу се без посебних услова 
реализовати на свим површинама. 

У оквиру намене становања, могућа је у приватном 
власништву изградња објеката намењених образовању, 
здравству, дечијој заштити, култури, информисању, али 
само под условом да задовоље нормативе и критеријуме 
за одговарајућу делатност. 

 
Изградња помоћних објеката 
 
- На грађевинским парцелама са породичним 

становањем, дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне висине 5м и 
максималне спратности П, чија површина улази у 
максимални индекс заузетости парцеле. 
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Врста и намена објеката чија је изградња 
забрањена 

 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Објекти чија је изградња забрањена су и сви 

објекти који својим радом угрожавају и нарушавају 
параметре животне средине, као и сви остали објекти за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, а за које се у прописаној процедури не 
обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

- Забрањена је изградња на свим постојећим и 
планираним јавним површинама или на објектима или 
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.  

- Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора.  

- За објекте комерцијалних и привредних 
делатности није дозвољена намена чија би делатност 
угрозила животну средину и планирану намену 
урбанистичких целина са било ког аспекта. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката исте или компатибилне намене 
осим ако није другачије наглашено посебним 
правилима грађења. 

- При утврђивању индекса заузетости грађевинске 
парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

 Индекс заузетости (ИЗ) парцеле је однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 

 Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама 

 
Вертикална регулација 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца највише тачке фасадног платна (за 
објекте са равним кровом). 

- Висина објекта одређује се у односу на фасаду 
објекта постављеној према улици, односно приступној 
јавној површини. Нулта кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

- Висина надзидка стамбене поткровне етаже 

износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 
основног габарита објекта и као таква може се појавити 
на највише 50% дужине сваке фасаде објекта. 

 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
- Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м); 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м; 

 за двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м. 
- Изграђени објекти чије растојање од другог 

објекта износи мање од 3м у случају реконструкције и 
доградње, не могу имати на суседним странама отворе 
стамбених просторија. 

- Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија.  

- Изграђени објекти на међи у случају реконструкције 
и доградње не могу имати отворе на тим фасадама. 

 
Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
 
- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, спратност) већи од параметара датих овим 
планом, задржавају постојеће параметре без могућно-
сти увећавања. 

- На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења параметрима предвиђеним 
Планом дозвоњено је само инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање објекта. 

- Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и 
удаљења од граница парцела мања од вредности утврђених 
овим планом, у случају реконструкције, на суседним 
странама није дозвољено постављање нових отвора. 

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом, који се 
односи на дозвољену намену,  индекс изграђености, 
планирану спратност и др.  
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Кота пода приземља  
 
- Кота пода приземља одређује се у односу на коту 

нивелете јавног или приступног пута, односно према 
нултој коти објекта.  

- Кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута и може бити највише 1.20м виша од 
нулте коте. 

- Кота приземља објеката нестабене намене може 
бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, а 
денивелација до 1,2м савладава се унутар објекта. 

- Кота пода приземља за објекте на терену у 
падуодређује се применом Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.Гл.РС бр.22/2015) 

 
Грађевински елементи објекта (испади) 
 
- Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже – максимално 
2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара, 

 платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0м,  

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,60м, односно регулациону линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м.  

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску  линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада на следећи начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,6м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
 

Отворене спољне степенице 
 
- Степенице којима се савладава висина већа од 

0,9м морају бити увучене у габарит објекта најмање 
онолико степеника колико се савладава ова разлика у 
висини већој од 0,9м. 

Напомена: ово правило важи у обухвату плана, 
осим ако није назначено посебним правилима грађења 
да се не примењује.  

 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели  
 
- Свака новоформирана грађевинска парцела мора 

имати приступ јавној саобраћајној површини, која је 
изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза у складу са 
правилима датим у тачки 4.1.1. 

- Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима морају бити организовани тако да не 
ометају функцију становања. 

 
Правила за архитектонско обликовање објеката 
 
- Дозвољено је коришћење свих врста материјала 

за изградњу објеката који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправних. 

- Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу, изузетно могу бити равни уколико одговара 
архитектонској форми објекта односно  врсту и облик 
крова прилагодити намени објекта и обликовним 
карактеристикама окружења. 

- Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне 
равни у фронталној пројекцији. 

-  Максимална дозвољена чиста висина кровне 
баџе је 2,6м од коте пода. 

 
Услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

- Планом су одређене трасе планираних 
инфраструктурних водова, а њихова међусобна удаљеност 
и место полагања дефинисаће се техничком 
документацијом уз поштовање параметара датих Планом. 

 
 Услови ограђивања грађевинских парцела 
 
- Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

- Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, 
или транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 
1,4м. 
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- Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

 
Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

плана (граф. прилог бр. 4) 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији са најмањим падом од 1,5% 

- Објекти који се налазе на међи или њеној близини 
морају решити одводњавање са кровова и одвођење 
атмосферске воде са терена тако да ничим не 
угрожавају суседну парцелу. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Поступање са комуналним отпадом – мора бити у 

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

- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализују се у складу са нормативима и то:  

 1 контејнер на 500м2 корисне површине 
пословног простора.  

 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 
површине 

- Контејнери се смештају у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, 
тако да се обезбеди несметани приступ  возилима 
надлежног предузећа (рампе и сл.). 

 
Инжењерскогеолоши услови  
 
- У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте објеката, израдити Елаборат о 
геотехничким условима изградње. 

 
4.2. Посебна правила грађења  
 
4.2.1. Посебна правила грађења за подцелину А1 
 
Планирана врста и намена објеката - породично 

становање, типа  ПС-01и ПС-02 
 
- У оквиру породичног становања типа ПС-01 

могућа је изградња и објеката типа ПС-02 али само уз 
Ул. Цара Лазара. 

 
урбанистички параметри породичног становања 

ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип  

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.  
ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПС-01 
 

До 
П+1+Пк 

слободно-
стојећи 

40 

300 12 

прекинути  
низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 

 урбанистички параметри породичног становања              
ПС-02 (уз Ул.Цара Лазара) 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип  

објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПС-02 
 

П+2 
 

слободно- 
стојећи 

45 

300 12 

прекинути  
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 
20% већи од максималне вредности ИЗ. 

- Међусобно растојање објеката као и растојање од 
суседних граница парцела дата су у тачки 4.1.4. 

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, 
уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

- Минимални проценат уређених зелених и слобо-
дних површина износи 30%. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- Услови изградње помоћних објеката, грађевински 
елементи, правила за архитектонско обликовање и 
остали урбанистички услови дати су  у општим 
правилима грађења тачка 4.1.4. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- У оквиру намене становања дозвољена је 

изградња објеката комерцијалних делатности, које 
подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл. 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01, 
односно ПС-02 уз Ул.Цара Лазара. 

- Комерцијалне делатности могу се организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос 
становања према делатностима  60% : 40%. 

- Садржаји комерцијалних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. У оквиру објеката може бити заступљено и 
становање, тада је  однос делатности према становању 
80%:20%. 
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- Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели  у 
том случају обавезна је разрада Урбанистичким 
пројектом. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и сл. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности ПД-03 

 
- Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску производњу 
и сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 

 
урбанистички параметри привредне делатности 

ПД-03 
 

Тип 
Спрат-

ност 

Тип 

објекта 

Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 

парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц. 

(м) 

ПД-03 

 
До П+1 

 

Слободно- 

стојећи 

45 300 12 

 
- Садржаји привредних делатности могу се 

организовати у приземним етажама стамбеног објекта или 
у оквиру самосталног објекта на истој парцели, тада  је 
однос становања према делатностима  60% : 40%. 

- У оквиру објеката привредних делатности, може 
бити заступљено и становање, тада је  однос делатности 
према становању 80% : 20%. 

- У оквиру парцела са објектима привредних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и сл. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

 
4.2.2. Посебна правила грађења за подцелину А2 
 
Планирана врста и намена објеката - породично 

становање, типа  ПС-01 
 
урбанистички параметри породичног становања 

ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.(м) 

ПС-01 

 

До  

П+1+Пк 

слободно-

стојећи 

45 

300 12 

прекинути  

низ 
250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 
20% већи од максималне вредности ИЗ. 

- Међусобно растојање објеката као и растојање од 
суседних граница парцела дата су у тачки 4.1.4. 

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, 
уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- Услови изградње помоћних објеката, грађевински 
елементи, правила за архитектонско обликовање и 
остали урбанистички услови дати су у општим 
правилима грађења тачка 4.1.4. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- У оквиру намене становања дозвољена је 

изградња објеката комерцијалних делатности, које 
подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл. 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01  

- Комерцијалне делатности могу се организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос 
становања према делатностима  60% : 40%. 

- Садржаји комерцијалних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. У оквиру објеката може бити заступљено и 
становање, тада је  однос делатности према становању 
80% : 20%. 

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели.  У 
том случају обавезна је разрада Урбанистичким 
пројектом. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и сл. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности ПД-03 

 
- Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску производњу 
и сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 
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урбанистички параметри привредне делатности 
ПД-03 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 

ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПД-03 

 

До 

П+1 
Слободно-стојећи 45 300 12 

 
- Садржаји привредних делатности могу се 

организовати у приземним етажама стамбеног објекта, 
тада  је однос становања према делатностима  60% : 40%. 

- Садржаји привредних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. У оквиру објеката привредних делатности, 
може бити заступљено и становање, тада је  однос 
делатности према становању 80% : 20%. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- У оквиру парцела са објектима привредних 
делатности, забрањено је отворено складиштење 
материјала и робе (грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и сл.). 

 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 

простора и изградња објеката у планском обухвату на 
основу планских решења и правила, као и Законом о 
планирању и изградњи.  

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, кроз 
издавање локацијске и грађевинске дозволе, уређење и 
опремање простора, а преко својих надлежних органа и 
јавних предузећа. 

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта,(тачка 3.3. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене).  

Спровођење плана вршиће се:  
 директном применом Плана 
 урбанистичким пројектом 
 урбанистичко-техичким документима: пројектом 

парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских 
радова 

 
5.1. Директна примена плана 
 
-  Директном применом Плана на основу правила 

уређења и грађења која су дата у мери довољној да 
представљају основ за издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе за простор који није опредељен за 
ближу разраду Урбанистичким пројектом. 

 
5.2. Израда урбанистичко техничке 

документације 
 

Израда Урбанистичког пројекта 
 
Урбанистички пројекат се ради у складу са 

условима  датим у тачки 3.12. (Локације за које је 

обавеза израда пројекта парцелације, односно пре-
парцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-
архитектонског конкурса). 

 
Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 

геодетског елабората исправке граница суседних 
парцела и спајање суседних парцела истог власника 

 
- Грађевинска парцела се формира деобом или 

спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела на 
начин и под условима утврђених планом. 

- На једној катастарској парцели може се 
образовати већи број грађевинских парцела, који се 
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног 
применом правила о парцелацији или укрупнити 
препарцелацијом.  

- Пројекти парцелације и препарцелације се 
израђују у складу са Законом ради формирања 
грађевинских парцела и датим правилима у Плану  

- Израда пројекта парцелације односно 
препарцелације обавезна је за формирање грађевинских 
парцела јавне намене.  

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања. 

 
5.3. Други елементи значајни за спровођење 

Плана 
 
Изградња у складу са одредбама плана  
 
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова у оквиру подручја 
захваћеног Планом мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом. 

- Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гл.РС“, бр. 
22/2015) је могућа искључиво за параметре који нису 
Планом дефинисани. 

 
Изградња комуналне инфраструктуре  
 
- Приликом изградње комуналне инфраструктуре, 

опремања и уређења простора могућа су мања 
одступања због усклађивања елемената техничког 
решења постојеће и планиране инфраструктуре, 
конфигурације терена, решавања правно-имовинских 
односа и сл. 

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 
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Интервенције на постојећим објектима до 
привођеља простора планираној намени 

 
- У границама Плана ради стварања услова 

коришћења објеката дозвољена је: адаптација, санација, 
реконструкција (извођење радова у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Постојећи објекат се може порушити и заменити 
новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
наменом и параметрима утврђеним овим Планом. 

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења параметрима предвиђеним 
Планом дозвоњено је само инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање објекта. 

 
Урбанистичка документација која се ставља 

ван снаге 
 
План детаљне регулације стамбеног насеља 

„Равњак 1Б“ у Крушевцу, (Сл. лист Града Крушеваца, 
бр. 10/08) овим Планом се ставља ван снаге. 

 
Свака промена захтева у односу на планирану 

врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
планом која је у супротности са одредбама овог Плана 
и Законом о планирању и изградњи, надлежни орган 
управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене овог плана може вршити искључиво СО 
Крушевац на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење у складу са Законом. 

 

1    7524881.26    4826442.80 

2    7524880.85    4826476.95 

3    7524880.62    4826487.65 

4    7524880.22    4826506.58 

5    7524880.13    4826511.09 

6    7524879.03    4826511.08 

7    7524876.71    4826511.07 

8    7524851.46    4826761.07 

9    7524868.90    4826723.20 

10    7524869.32    4826717.34 

11    7524869.79    4826708.01 

12    7524869.80    4826706.47 

13    7524870.07    4826704.96 

14    7524870.59    4826703.52 

15    7524871.34    4826702.17 

16    7524872.30    4826700.98 

17    7524873.06    4826700.25 

18    7524876.50    4826696.97 

19    7524890.76    4826683.37 

20    7524897.85    4826676.60 

21    7524902.00    4826672.64 

22    7524903.70    4826671.02 

23    7524909.22    4826665.76 

24    7524911.66    4826663.56 

25    7525065.77    4826558.97 

26    7525063.88    4826561.42 

27    7525060.13    4826564.01 

28    7525058.82    4826562.20 

29    7525055.88    4826558.13 

30    7525194.77    4826575.34 

31    7525178.46    4826584.53 

32    7525179.18    4826583.25 

33    7525179.00    4826581.98 

34    7525178.66    4826581.31 

35    7524969.48    4826664.78 

36    7524968.80    4826663.95 

37    7524967.93    4826663.28 

38    7524966.93    4826662.83 

39    7524965.86    4826662.62 

40    7524964.77    4826662.66 

41    7524963.72    4826662.95 

42    7524963.22    4826663.18 

43    7524985.77    4826580.34 

44    7524987.17    4826580.68 

45    7524988.22    4826581.19 

46    7524988.83    4826581.75 

47    7525040.52    4826614.76 

48    7525013.32    4826608.54 

49    7525020.51    4826618.42 

50    7525021.36    4826619.31 

51    7525022.42    4826619.96 

52    7525023.60    4826620.31 

53    7525024.84    4826620.35 

54    7525026.04    4826620.06 

55    7525027.13    4826619.48 

57    7525032.02    4826615.76 

56    7525031.11    4826616.61 

58    7525032.67    4826614.71 

59    7525033.03    4826613.53 

60    7525033.07    4826612.30 

61    7525032.79    4826611.09 

62    7525032.21    4826610.00 

63    7525025.17    4826600.10 

64    7525024.33    4826599.20 

65    7525023.28    4826598.54 

66    7525022.11    4826598.17 

67    7525020.87    4826598.13 

68    7525019.67    4826598.40 

69    7525018.58    4826598.97 

70    7525014.44    4826601.85 

71    7525013.52    4826602.70 

72    7525012.85    4826603.76 

73    7525012.48    4826604.96 

74    7525012.44    4826606.22 

75    7525012.73    4826607.44 

76    7524980.36    4826524.47 

77    7524979.71    4826503.98 

78    7524982.98    4826455.79 

79    7524983.62    4826454.58 

80    7524984.53    4826453.56 
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81    7524978.07    4826452.32 

82    7524978.69    4826454.02 

83    7524978.77    4826455.92 

84    7524976.03    4826476.58 

85    7524975.56    4826483.34 

86    7524975.48    4826495.77 

87    7524975.50    4826496.85 

88    7524975.51    4826498.02 

89    7524976.56    4826530.84 

90    7524976.22    4826533.48 

91    7524975.26    4826535.52 

92    7524972.74    4826537.96 

93    7524962.24    4826544.40 

94    7524959.24    4826546.25 

95    7524945.73    4826554.53 

96    7524944.16    4826555.01 

97    7524942.55    4826554.65 

 

Катастарске тачке које задржавају своје 
координате, приказане су у графичком прилогу црном 
бојом. 

 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I бр. 350-485/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                              Живојин Милорадовић, с.р. 

 
   
   
 
218 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је  

                   
 О Д Л У К У   

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА КРУШЕВАЦ 2025 
у делу урбанистичких целина  

5.10 и 10.2 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради измене Генералног 
урбанистичког плана Крушевац 2025 у делу 
урбанистичких целина 5.10 и 10.2 (у даљем тексту 
Измена плана). 

 
 

Члан 2. 
 

 Измена плана обухвата део опште стамбене 
зоне и део рубне зоне „Запад“, односно урбанистичке 
целине 5.10 и 10.2. Општа стамбена зона се наставља на 
стамбено мешовиту зону према западу, од примарне 
градске саобраћајнице улице Цара Лазара према југу до 
планиране западне обилазнице која заокружује ову 
зону, у оквиру које је и комплекс Новог гробља, а 
налази се на око 2,5км југозападно од центра града. 

 Измена плана обухвата површину од око 
94,0ха.  

 Граница обухвата Измене плана, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница, дефинисаће се приликом припреме 
нацрта Измене плана. 

 
Члан 3. 

            
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

(„Службени лист града Крушевца“, бр. 3/2015), као 
стратешки плански документ, представља плански 
основ за израду планова генералне регулације, на 
основу стратешки опредељених претежних намена.  

Измена плана обухвата део опште стамбене зоне и 
део рубне зоне „Запад“ у западном делу ГУП-а, 
односно зону у којој је комплекс Новог градског 
гробља и површине пољопривредног земљишта у 
југозападном делу рубне зоне.  

„Зона се наставља на стамбено мешовиту зону 
према западу, развијајући се од примарне градске 
саобраћајнице улице Цара Лазара, највише ка југу са 
претежном наменом породичног становања“. „Траса 
планиране примарне градске саобраћајнице заокружује 
ову зону, у оквиру које је и комплекс Новог гробља и 
простор Лазаричког гробља.“ 

Претежна намена у обухвату Измене плана је 
комунална делатност, комплекс централног градског 
гробља - Ново гробље. Постојећа површина Новог 
гробља је 8,05ха, а планирано проширење према 
прорачуну за 100 година је 23,8ха, односно резервисано 
је око 32,0ха површине за сахрањивање.  

„О одређивању и стављању ван употребе гробља, 
одлучује Скупштина посебном одлуком, или 
одговарајућим урбанистичким планом. Зеленило 
гробља је значајан елемент градског зеленила.“  

Подлоге за израду Измене плана су: дигитални 
катастарски план и орто-фото снимци достављени од 
стране РГЗ-а.   

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
„Димензионисање гробља вршити према броју 

потребних гробних места, а на основу података о стопи 
смртности и дужини обавезног почивања (узимајући у 
обзир гравитацијско подручје) и бруто површине једног 
гробног места...“  

Према Одлуци о гробљима и сахрањивању, 
уређење и одржавање гробља врши ЈКП Крушевац. 

„Простор за проширење планиран је у 
непосредном контакту са постојећим гробљем.“ 
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„Простор за гробље мора да задовољи следеће 
критеријуме:  

 терен мора да буде оцедан и стабилан, без 
превеликих нагиба терена и задржавања површинске 
воде; 

 да буде изван токова подземних и надземних 
вода, изван водозаштитних и поплавних подручја, као и 
изван зона заштићених делова природе и подручја 
шума; 

 за свако ново гробље предходно наведени 
услови се прибављају на основу геолошког елабората о 
погодности изабране локације.“ 

„У оквиру гробља организовати површине за 
сахрањивање, саобраћајнице и стазе, простор за 
комеморације, сервисне функције одржавања и 
управљања гробљем, зеленило (најмање 10% локације) 
и пратеће услуге. 

 
Члан 5. 

 
Визија и општи циљ израде је стварање услова за 

даљи развој и уређење градског ткива, заштита 
простора на свим нивоима и резервисање површина за 
развој комуналне инфраструктуре града, у складу са 
претежним наменама и стратешки дефинисаним 
планским опредељењима. 

Основни циљеви израде Измене плана усмерени су 
на уређење, заштиту и резервисање површина 
неопходних за функционисање комуналних делатности 
у надлежности града: 

 преиспитивање планских опредељења, за 
делове насеља у оквиру грађевинског подручја и целина 
за даљу разраду;   

 усклађивање даљег урбаног развоја и 
комуналног уређења, односно обезбеђење простора за 
проширење градског гробља; 

 дефинисање претежне намене површина по 
зонама и целинама и смерница за разраду.  

Очекивани резултат је стварање услова за 
решавање основних комуналних проблема и потреба 
града, на квалитетан начин и према највишим 
еколошким стандардима.  

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из смерница, 

планских опредељења и дефинисаних претежних 
намена. Урбанистичка целина 5.10. - претежна намена 
је комунална делатност, односно градско гробље са 
заштитним зеленилом као пратећом наменом, а 
допунска намена је породично становање. 
Урбанистичка целина 10.2. - претежна намена је 
становање средњих густина типа ПС-03, пратећа 
намена је комерцијална делатност типа КД-02 и 
допунска намена је спорт и рекреација.  

„Планиране намене на овом простору су у складу 
са стварним потребама и одрживим развојем, 
настављање побољшања комуналне опремљености“ и 
обезбеђење потребних површина за развој комуналних 
делатности. Развој предметног подручја усмерен је на 
„унапређење постојећих намена и уређење простора 
који је делимично неизграђен, запуштен и 
неодговарајуће намене.“ 

Преиспитивање планских решења важећих 
урбанистичких планова и усклађивање са реалним 
потребама и савременим условима обављања 
комуналних делатности. Обзиром на карактер овог 
простора, неопходно је планирање усмерити на високи 
квалитет и највише еколошке стандарде.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене плана је 12 месеци од 

усвајања Одлуке о изради. 
         

Члан 8. 
 

Средства за израду Измене плана, обезбеђују се у 
буџету града Крушевца 

Стручни  послови  израде  поверавају  се  Јавном  
предузећу  за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
измене плана, износе 376.000,00 дин. (без ПДВ-а), на 
основу ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. У цену није укључена израда 
Стратешке процене утицаја плана на животну средину, 
као ни израда посебних претходних студија 
оправданости и елабората геолошких истраживања о 
карактеристикама и погодности терена.  

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт измене плана 
на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања 
у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта измене плана на јавни увид биће 
извршено у просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe измене  ГУП-а Крушевац 2025 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику.   

Члан 12. 
 

  Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-486/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
     



86                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                 01.09.2018.  

 

 

         

 
Графички приказ граница и обухвата планског 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је  

                   
 
 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

 О  ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „JУГ“ 

у делу урбанистичке целине 4.6, подцелина 4.6.6.  
у Крушевцу 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене Плана генералне 

регулације „Југ“ у делу урбанистичке целине 4.6, 
подцелина 4.6.6. у Крушевцу (у даљем тексту Измена 
плана). 

 
Члан 2. 

 
Граница Изменe ПГР-а обухвата део урбанистичке 

целине 4.6. односно потцелину 4.6.6. (к.п. бр. 2577/1 
КО Крушевац) у северном делу целине, уз северну 
границу ПГР-а, у оквиру стамбено мешовите градске 
зоне. У обухвату Измена ПГР-а је простор означен као 
потцелина 4.6.6, а који се граничи са стамбеним 
насељем према југу и улицом Иве Андрића на северу, 
односно обухвата катастарску парцелу бр. 2577/1 КО 
Крушевац и део улице Иве Андрића.   

Површина обухвата Измена ПГР-а је око 1,8ха.       
Граница обухвата Измене плана, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта Измена ПГР-а.            

       
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ одређена је претежна намена 

површина и дефинисана су правила уређења и грађења 
и смернице за даљу планску разраду. Измeна ПГР-а 
обухвата део стамбено мешовите зоне, коју 
карактерише заступљеност различитих намена. 
Урбанистичка целина 4.6. обухвата простор ограничен 
улицама Иве Андрића, Багдалски венац, Косовска и 
улица Косовске битке. Претежна планирана намена 
потцелине 4.6.6. је парк, односно парк науке, а 
допунска намена је комерцијална делатност.  

Подлоге за израду Измене ПГР-а су: дигитални 
катастарски план, орто-фото снимци достављени од 
стране РГЗ-а и катастарско топографски планови 
оверени од стране лиценциране геодетске организације 
за зоне директне примене.  

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су:  
 рационализовање коришћења земљишта и 

комуналне инфраструктуре, 
 дефинисање претежних намена површина и 

унапређење постојећих намена у оквиру изграђеног 
градског ткива, као и усклађивање и димензионисање 
инфраструктурних капацитета за планиране садржаје. 

          
Члан 5. 

 
Израда Измене плана као плански оквир за 

усклађивање урбаног развоја и унапређење постојећих 
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структура у обухвату плана, у складу је  са захтевима и 
потребама развоја града.  

Основни циљеви Измена ПГР-а, односе се на:  
 унапређење изграђеног ткива и решавање 

уочених проблема; рационално коришћење 
грађевинског земљишта и усаглашавање комуналне 
опремљености;  

 дефинисање претежне намене површина и 
урбанистичких параметара зона у обухвату плана. 

 Очекивани резултати израде Измена ПГР-а односе 
се на преиспитивање постављених планских решења, 
стварање услова за унапређење постојећих и 
планираних намена, ради остваривања стратешких 
програма развоја.  

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из стратешких 

опредељења развоја града и представља оквир за 
унапређење структуре планираних претежних намена у 
обухвату Измена ПГР-а. Намена простора је 
карактеристична за стамбено мешовиту зону, уз 
увођење садржаја из области комерцијалних 
делатности (трговачко-пословни центри, маркети, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене предметној зони. 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене. Обзиром на карактер 
овог простора, као дела стамбено мешовите зоне са 
различитим садржајима у окружењу, неопходно је 
унапређење планираних намена, применом највиших 
стандарда у функционалном обликовању простора.    

 
Члан 7. 

 
 Рок за израду Измене плана је 120 дана од 

достављања извештаја о обављеном раном јавном 
увиду и прибављања свих услова и података од стране 
органа, организација и јавних предузећа, који су 
овлашћени да утврђују посебне услове. 

         
Члан 8. 

 
Средства за израду Измене  плана , обезбеђује град 

Крушевац. 
Стручни послови израде Измене плана  поверавају 

се Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Измене 
плана, износе 195.000,00 дин. (без ПДВ-а), на основу 
ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

 
 
 
   

Члан 9. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Измене 
плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене плана на јавни увид биће 
извршено у просторијама Градске управе града 
Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене планa нe приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних наменa 
нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-482/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018.године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГРОБЉА У МУДРАКОВЦУ – ФАЗА 2 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради  Плана детаљне регулације 
гробља у Мудраковцу – фаза 2 (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
 План обухвата део урбанистичке целине 9.1. у 

оквиру „рубне зоне ЈУГ“ у Плану генералне регулације 
ЈУГ, односно потцелину 9.1.5. у југоисточном делу 
обухвата ПГР-а.  

 Граница Плана са источне стране обухвата део 
Источне улице, са југа прати некатегорисани пут, 
к.п.бр. 887 и јужну границу к.п.бр. 778/2, скреће према 
североистоку границом исте и к.п. бр. 1703, коју 
обувата и долази до ул. Источне.  

 Попис пацела у обухвату Плана: 1703, 779/1, 
778/1, 778/2, 886/5, 886/4, 886/3, 886/2, 886/1 и део 
1308/2 (Ул. Источна), све КО Мудраковац. 

 Површина обухвата плана је око 3,0ха. 
 Граница обухвата Плана, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта плана.  

                
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у  Крушевцу  одређене  су  зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР гробља у 
Мудраковцу -  фаза 2.       

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације.  Предметни   План обухвата  део 
„рубне зоне ЈУГ“, који карактерише  заступљеност 
следећих  претежних  намена:   породично становање  
малих густина и периурбаног типа, привредне 
делатности, комуналне делатности и сл. „Рубна зона 
ЈУГ обухвата  јужни  део   плана и подељена је на пет 
урбанистичких целина... урбанистичка потцелина    
9.1.5.“  са  планираном  претежном  наменом  
комунална  делатност - гробље и привредне делатности 
типа ПД-02 и пратећим наменама зеленило и заштитно 
зеленило.      

„Површине и објекти јавне намене су простори 
опредељени за уређење и зградњу објеката јавне 
намене и јавних површина: површине комуналних 
делатности (...гробље,).“ 

„У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, површине јавне намене биће 
прецизно дефинисане у даљој планској разради.“ 

Планом се „стварају услови за унапређење и развој 
комуналних делатности, привредних делатности, 
услуга и јавних функција,“ као и заштиту простора и 
рационално корушћење грађевинског земљишта и 
представља „плански основ за активирање постојећих, 
уређење неизграђених, као и формирање нових зона, 
односно за њихово ефикасније привођење намени.“ 

Подлога за израду Плана је катастарско 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

За потребе планирања, због планиране намене, 
неопходно је извршити претходна ХИДРО-
ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, ради упознавања 
својстава терна за потребе дефинисања детаљне 
намене, нивелације терена, хидролошких 
карактеристика и уређењa мреже саобраћајница и 
комуналне инфраструктуре.  

 
Члан 4. 

 
„У обухвату плана се задржава постојеће 

Мудраковачко гробље и планирано је његово 
проширење. Све грађевине, које се изводе за потребе 
гробља морају бити комунално опремљене.“  

„У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, забрањено је грађење нових 
објеката и реконструкција постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајања плана.“ 

Важећим планским документима вишег реда 
предвиђено је проширење постојећих или изградња 
нових гробља. Планирано је опремање 
инфраструктуром целокупног подручја, како би се 
створили услови за  унапређење комуналних услуга 
града.  

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
планског подручја је детаљна разрада површина у 
складу са смерницама плана вишег реда и дефинисаним 
претежним наменама. Такође, Планом се  стварају 
услови за даљи развој и унапређење постојећих намена 
у оквиру изграђеног градског ткива, као и решавање 
основних комуналних проблема града.  

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне намене, 
односно регулисање имовинских односа у складу са 
посебним прописима. 

 
Члан 5. 

 
Општи циљ израде Плана је доношење 

одговарајућег планског основа за утврђивање јавног 
интереса за проширење гробља. Такође, дефинисање 
детаљне намене земљишта, одређивање површина јавне 
намене, зона заштите, уређење простора, као и 
унапређење комуналне инфраструктуре. 
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Циљеви израде Плана су:  
 детаљна намена површина и објекта и 

унапређење постојећих намена; 
 стварање планског основа за уређење простора 

за сахрањивање; 
 дефинисање површина јавне намене и 

решавање имовинских односа; 
 дефинисање, правила уређења и грађења и 

развоја комуналне инфраструктуре. 
        

Члан 6. 
 

Концептуални оквир произилази из плана вишег 
реда, који представља плански основ за израду Плана, 
односно План је детаљна разрада предложених 
планских решења на основу прописаних смерница. 
Структура планираних претежних намена за подручје 
Плана: привредне делатности типа ПД-02 и комунална 
делатност - гробље са пратећом комуналном опремом, 
уређење јавних површина, заштитно зеленило. 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
постојећих намена и унапређење комуналне инфра-
структуре, ради формирања комплекса проширења 
гробља за насеље Мудраковац.    

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.         
 

Члан 8. 
 

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац  . 

Стручни послови израде Плана детаљне регулације 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
са  катастарско топографским планом, износе 
630.000,00 дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана 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 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

Члан 11. 
 

Потребно је израдити 6 примерака Плана у 
аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-487/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
  

 

 
 

Графички приказ граница и обухвата планског 

подручја:  ПДР Гробље у Мудраковцу, фаза 2 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је  

                   
 О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕПОНИЈА „СРЊЕ“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
депонија „Срње“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Планом је обухваћен простор постојеће депоније 

комуналног отпада у Срњу, која је формирана од 1981. 
до 1984. године за потребе града Крушевца, на 
комплексу површине око 37,0ха, на основу ДУП-а 
градске депоније Крушевац (Међуопштински службени 
лист Крушевац, бр.20/80).  

Депонија комуналног чврстог отпада је лоцирана 
на око 6,5км северозападно од града Крушевца, између 
насеља Срње, Велика Крушевица и Падеж, на правцу 
државног пута 2.А реда бр.183, са прилазом преко 
приступног пута и обухвата катастарске парцеле у КО 
Срње и КО Велика Крушевица.   

Границом Плана обухваћен је комплекс постојеће 
депоније, приступни пут, заштитно зеленило, површине 
за санацију и рекултивацију и неопходне површине за 
садржаје и активности неопходне за организацију 
управљања отпадом са регионалним приступом. План 
обухвата катастарску парцелу бр. 178, 177/4 и 177/5 и 
околне парцеле до границе КО Срње и КО Велика 
Крушевица и катастарске парцеле у КО Велика 
Крушевица, према истоку и југоистоку, до 
некатегорисаног пута к.п.бр.1786 и к.п.бр.201 
(некатегорисани пут), до границе КО Велика 
Крушевица и КО Срње, што је западна граница Плана. 

Површина обухвата плана је око 40,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница планског подручја дефинисаће се приликом 
припреме Нацрта плана.   

                  
Члан 3. 

 
Просторни план града Крушевца (Службени лист 

града Крушевца, бр.4/2011) 
У делу - Управљање отпадом  „На подручју града 

Крушевца идентификован је велики број сметлишта и 
депонија. У Срњу је организована, као санитарна 
депонија 1984. год. на површини од 37ха, опремљена 

основном инфраструктуром. Комунални отпад се из 
домаћинстава и са јавних површина, довози преко ЈКП 
Крушевац са око 50% територије.“  

„Управљање отпадом мора бити засновано на 
избору концепта којим се обезбеђује најмањи ризик по 
здравље људи и стање животне средине.“ 

„Управљање отпадом као делатност од општег 
интерса треба да је организовано тако да се: 

 не угрожава безбедност и здравље људи; 
 доношењем локалног Плана управљања 

отпадом за целу територију; 
 поштовање принципа регионализације (реали-

зација регионалног центра управљања комуналним 
отпадом); 

 превенција настајања отпада и примарна 
селекција, рециклажа и поновно коришћење сировина из 
отпада; 

 санација постојећих науређених и неконтро-
лисаних одлагалишта и расутих сметлишта; 

 мониторинг - праћење стања постојеће 
депоније Срње; 

 стално развијање свести о управљању отпадом.“ 
 
„По усвајању Локалног плана управљања отпадом, 

разрада урбанистичким плановима у складу са 
Законом“... Стратегијом управљања отпадом Републике 
Србије 2015. - 2019., као и на основу посебног 
регионалног споразума и дефинисаног концепта у 
управљању отпадом. 

Санација постојеће депоније у Срњу и реализација 
концепта регионалног центра управљања отпадом, 
један је од приоритета имплементације плана у области 
заштите животне средине.  

Подлога за израду Плана је катастарско 
топографски план оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
ГУП Крушевац 2025 („Службени лист града 

Крушевца“, бр. 3/15) 
 
„Управљање отпадом 
Отпад са територије обухваћене планом одлаже се 

на постојећу локацију „Срње“, која је ван граница 
плана. Концепција управљања отпадом је у спровођењу 
стратешких развојних опредељења на националном 
нивоу - формирањем регионалног центра за управљање 
отпадом у Крушевцу. Локација регионалне депоније 
налазиће се ван граница Генералног урбанистичког 
плана, а тачно ће се утврдити након потписивања 
међуопштинског споразума и доношења регионалног 
плана управљања отпадом у складу са националном 
Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. 

На територији града предвиђена је могућност 
организовања површина за одвојено сакупљање 
рециклабилног отпада - рециклажа, намењених 
разврставању и привременом складиштењу разних 
врста отпада и то у оквиру привредно - радних као и у 
оквиру рубних зона. 

Локације рециклажних дворишта одређују се на 
основу Регионалног плана управљања отпадом, а након 
одређивања локације регионалне депоније.“ 
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Просторни план Републике Србије од 2010. до 
2020.г. (Службени гласник РС, бр.88/2010) 

 
Крушевац као регионално седиште је ФУП 

државног значаја и урбани центар 1. ранга, а област 
Расинског округа припада средишњем руралном 
подручју, које обухвата околину урбаних центара 
традиционално везаних за пољопривреду, али уз 
учешће индустрије и услужних делатности.   

Приоритетни циљеви у заштити и унапређењу 
животне средине су у предузимању превентивних мера 
за смањење загађења и санирање најугроженијих 
делова, а приоритетни пројекти у области управљања 
отпадом - изградња регионалних центара за управљање 
отпадом, санација сметлишта, успостављање система за 
рециклажу.  

Концепција управљања отпадом заснива се на 
удруживању општина и успостављању регионалних 
центара за управљање отпадом (Крушевац -  један од 30 
центара),  а потписивање међуопштинских споразума о 
заједничком управљању отпадом и изградња 
регионалних депонија, су приоритетни пројекти. 

Крушевац је планиран као регионални центар за 
управљање отпадом за општине Трстеник, Варварин, 
Рековац, Ћићевац, Брус, Александровац, који обухвата 
263.740 становника и 54.595т / годишње производње 
комуналног отпада. 

 
Регионални просторни план Шумадијског, ... и 

Расинског управног округа (Службени гласник РС, 
бр.39/2014) 

 
„Основни циљ управљања отпадом је развијање 

одрживог система управљања отпадом у циљу смањења 
загађења животне средине.“ 

„Оперативни циљеви заштите и унапређења животне 
средине: - Санирање стања најугроженијих простора и 
еколошких ''црних'' тачака на подручју Региона.“ 

Стратегијом је дефинисано формирање 
регионалних депонија, трансфер станица, мрежа 
центара за рециклажу, компостирање и инсинератора 
на подручју Републике Србије.  

„Истовремено је потребно радити на санацији 
постојећих званичних одлагалишта отпада које 
представљају ризик по животну средину.“ 

Унапређење у упављању отпадом – подразумева 
санацију контаминираних локација под сметлиштима, 
ширење сакупљачке мреже на рурална подручја, 
смањење количине отпада на извору и успостављање 
рециклаже. 

„У области Рашког и Расинског округа предвиђена 
су 2 регионална центра за управљање отпадом: а) 
градови Краљево и Крушевац, за општине Врњачка 
Бања, Трстеник, Варварин, Брус, Рековац, 
Александровац и Ћићевац и б) град Нови Пазар, за 
општине Рашка и Тутин.“  

 
Члан 4. 

 
Управљање отпадом, један је од приоритета 

имплементације Просторног плана града Крушевца у 
области заштите животне средине, чиме ће бити решен 

проблем одлагања отпада на територији града, као и 
општина у Расинском управном округу.  

Постоји велики број дивљих депонија које 
угрожавају стање животне средине и здравље људи.  

„Регионални споразум са више општина у 
окружењу и санација депоније Срње, треба да омогући 
побољшање основних параметара животне средине.“ 

Основна концепција управљања отпадом обухвата 
мере: 

 санација депоније Срње;   
 превенције и смањења стварања отпада на 

извору настајања; 
 постепено увођење раздвојеног сакупљања и 

савремене опреме за третман отпада; 
 безбедно, еколошки одрживо и прихватљиво  

одлагање отпада. 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора заснивају се на рационалном коришћењу и 
заштити предела и животне средине у складу са 
смерницама плана вишег реда, а на основу Стратегије 
управљања отпадом и стратешким развојним 
документима.   

Планом се дефинише детаљна намена површина, 
санација (ремедијација, рекултивација) постојеће 
депоније и безбедно, одрживо и еколошки 
прихватљиво одлагање отпада, које ће се спроводити у 
више фаза. Такође, Планом се  стварају услови за 
решавање великог комуналног проблема града у 
области животне средине, али и подршка концепту 
формирања регионалне мреже центара и унапређења у 
управљању отпадом.    

 
Члан 5. 

 
Одговорно и одрживо управљање отпадом у складу 

са националном Стратегијом и стратешким планским 
документима. Општи циљеви израде Плана, произилазе 
из циљева у области управљања отпадом и заштите 
животне средине. Израдом Плана стварају се услови за 
предузимање одређених активности и одговарајући 
третман отпада, подстицање рециклаже и поновног 
коришћења, али пре свега санацију постојеће депоније 
и дугогодишњег загађења, до нивоа који не представља 
опасност по животну средину и здравље људи.  

Успостављање регионалне санитарне депоније 
комуналног отпада, са одговарајућим третманом 
отпада, применом савремених технологија, на 
принципима одрживости.      

Циљеви израде Плана: 
 решавање проблема одлагања отпада и 

смањење загађења животне средине, 
 рационално коришћење земљишта и 

дефинисање потребне комуналне инфраструктуре, 
 детаљна намена површина и објекта и 

унапређење управљања отпадом, 
 успостављање интегралног система управљања 

отпадом на принципима одрживости и регионалног 
приступа.       

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из националне 

Стратегије управљања отпадом и планских решења 
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плана вишег реда, који представља плански основ за 
израду, као и стратешких докуманата у области 
животне средине и управљања отпадом. Планом се 
успоставља оквир за интегрални приступ управљању 
отпадом, према начелима одрживости и регионалне 
приступачности. 

Оптерећење површинских слојева земљишта 
дугогодишњим одлагањем великих количина отпадних 
материја, које се не могу разградити природним 
процесима, доводи до деградације земљишта, 
површинских и пдземних вода и негативних последица 
на екосистем и природу. Приступни пут, унутрашње 
саобраћајнице и објекти на постојећој депонији су у 
лошем стању, што захтева санацију (ремедијација, 
ревитализација и рекултивација). Општи циљ је 
смањење постојећег загађења и концентрације 
загађујућих материја, које представљају опасност по 
животну средину и здравље људи, а спроводиће се у 
више фаза: 

 санација, ремедијација и рекултивација 
постојеће депоније; 

 обрада отпада као секундарне сировине 
(рециклажа, компостирање...); 

 контролисано сакупљање отпада са територије 
града и региона; 

 нова регионална депонија са рециклажним 
центрима и трансфер станицама.   

Уређење простора, санација, ревитализација и 
рекултивација депоније, усмерено је на успостављању 
оквира за рационално и интегрално управљање 
отпадом, уз увођење других компатибилних садржаја за 
третман, обраду и одговарајуће одлагање отпада, 
применом савремених еколошких стандарда у 
планирању. 

Успостављање система интегралног управљања 
отпадом на регионалном нивоу, захтева израду 
Регионалног плана управљања отпадом и посебне 
Студије изводљивости, која би размотрила концепцију, 
локацију и потребне објекте за регионални приступ 
управљања отпадом.      

   
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне  регулације је 12 

месеци од  дана доношења Одлуке за израду Плана.         
 

 Члан 8. 
 

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

       Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

       Процењена финансијска средства за израду 
плана, износе 2.280.000,00 дин. (без ПДВ-а), са израдом 
катастарско – топографског плана на основу ценовника 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. У цену није урачуната Стратешка процена 
утицаја плана на животну средину, ни израда елабората 
о хидро-геолошким истраживањима погодности 
локације за потребе планирања.  

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана 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 10. 

 
Зa потребe израдe Планa  приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I бр. 350-488/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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ПДР Депонија у Срњу 
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На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа“ Водовод Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/13 – пречишћен текст и 9/16 ) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац број 43/8 
од 20.08.2018. године којом се врши Измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац за 2018. годину, и то: 

 1. У прилогу 3а, 
 
    врши се измена и допуна табеле: “- Биланс 

успеха за период од 01.01. до 31.12.2018. године“ тако 
што: 

-  у реду: „61“ позицијa: „II ПРИХОДИ ОД 
ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
(1010+1011+1012+1013+1014+1015), у колони: „План 
01.01. - 31.12.2018“ износ „529.500“, замењује се 
износом: „549.600“,  

- у реду: „52“, позицијa: „VII Трошкови зарада, 
накнада зарада и остали лични расходи“ у колони: 
„План 01.01.-31.12.2018“ износ „306.466“, замењује се 
износом „326.566“,  

 
2. У прилогу бр. 5.  
   врши се измена и допуна табеле: „Трошкови 

запослених“ тако што се: 
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- после редног броја 22. додаје се нови редни број 
23. који гласи: “Oтпремнине запослених за чијим радом 
је престала потреба“, у колони: “план 01.01.- 
31.12.2017.“, уписује „0“, у колони: „Реализација 
(процена) 01.01.- 31.12.2017“,  уписује: „0“, у колони: 
“план 01.01.- 31.03.2018.“, уписује: „0“ у колони: „план 
01.01-30.06. 2018.“ уписује: „0“, у колони: „План 01.01.-
30.09.2018.“  уписује се: „0“, a у колони: „План 01.01-
31.12.2018.“ уписује се: „5.000.000“. 

Редни број:“ 23“ постаје:“24“, редни број:“24“ 
постаје:“25“, редни број:“25“ постаје:“26“, редни број: 
“26“ постаје: „27“, редни број: „27“ постаје: „28“ редни 
број: „28“ постаје: „29“. 

- редни број 28. постаје редни број 29., 
позиција:“Остале накнаде трошкова запосленима и 
осталим физичким лицима“ у колони: „План 01.01.-
31.12.2018“ износ „800.000“ замењује се износом 
„15.900.000“. 

 
3. У прилогу  бр. 13: 
 
- табела: „Планирана финансијска средства за 

набавку добара, радова и услуга „  замењује се новом 
табелом.  

 
4. У прилогу 14: 
- табела “План капиталних улагања“ замењује се 

новом табелом. 
- табела „План инвестиција“ замењује се новом 

табелом.  
 
5. Све остало садржано у Програму пословања ЈКП 

“Водовод  Крушевац“ Крушевац за 2018. годину остаје 
на снази. 

 
II - Саставни део Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП “Водовод-Крушевац“ Крушевац за 
2018. годину су табеларни прикази који се налазе у 
прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-54/18                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                     Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању 

Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/09 – пречишћен 
текст, 6/10, 4/13 и 3/14) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАТА 

ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Предшколске установе „Ната 
Вељковић“ Крушевац, коју је донео Управни одбор 
Установе, дана 20.07.2018. године под бројем 21/18.  

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 022-316/18                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                        Синиша Максимовић, с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. Закон и 
101/16 и 47/18) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА 

НОВИХ, ИЗМЕНИ НАЗИВА ПОСТОЈЕЋИХ 
УЛИЦА И ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ ГЕНЕРАЛНОГ 

ПЛАНА КРУШЕВЦА 
 
1. У Решењу о одређивању назива нових, измени 

назива постојећих улица и тргова на подручју 
Генералног плана Крушевца („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 4/04) у Опису улица који је саставни 
део Решења, описи улица Кајмакчаланске и Чолак 
Антине  МЕЊАЈУ СЕ и гласе: 

„231. Кајмакчаланска, од улице Косанчићеве према 
југозападу до улице Обилићеве.“ 

„549. Чолак Антина, од улице Балканске, према 
југоистоку до улице Таковске.“ 

 
2. Задужује се Одељење за стамбено комуналне и 

имовинско правне послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира Списак улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца. 

 
3. Саставни део овог Решења чини скица наведене 

улице.  
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 015-6/18                         ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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Скица улица Кајмакчаланска и Чолак Антина 
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На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 19. став 1. тачка 
19. Статута града Кршевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на употребу имена града 

Крушевца добротворном удружењу  
„Коло српских сестара“ 

 
I – Даје се сагласност за употребу имена града 

Крушевца добротворном удружењу тако да сада гласи: 
Добротворно удружење „Коло српских сестара – 
Крушевац“. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 011-31/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 

226 
На основу члана 37. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 
19. став 1. тачка 9. Статут града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ , бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
КРУШЕВАЦ 

 
I – ИМЕНУЈЕ СЕ ВИОЛЕТА КАПЛАРЕВИЋ, 

дипл. индустријски менаџер из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора Културног центра Крушевац, са 
01.09.2018. године, на период до једне године.  

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 022-317/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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227 
На основу члана 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 88/17) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ 

ОДБОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школских одбора 

основних школа на територији града  Крушевца и то: 
 
1. ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' КРУШЕВАЦ 
 
1.  Ивана Шљивић, проф. разредне наставе, 

представник локалне самоуправе,  
2.  Сања Јевтић, дипл.економиста, представник 

локалне самоуправе,  
3.  Катарина Милосављевић, мастер филолог за 

енглески језик и књижевност, представник локалне 
самоуправе, 

4. Невена Благојевић, дипл.правник из Крушевца, 
представник Савета родитеља, 

5. Милена Живковић, конфекционар-кројач из 
Крушевца, представник Савета родитеља, 

6.  Ивана Одовић,струковни васпитач, запослена у 
ПУ,,Ната   Вељковић,,Крушевац,  представник Савета 
родитеља, 

7. Мирка Максимовић, дипл. физичар, предста-
вник Наставничког већа, 

8. Мирослав Новаковић, професор разредне 
наставе, представник Наставничког већа, 

9. Мирјана Николић, дипл.географ, представник 
Наставничког већа 

 
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Милан Марић, инжењер геодезије, пред-

ставник локалне самоуправе,  
2. Драган Сијић, приватни предузетник,  

представник локалне самоуправе, 
3. Снежана Лукић,  дипл.економиста, представ-

ник локалне самоуправе, 
4. Владан Симић, графичар, приватни предузе-

тник, представник Савета родитеља, 
5. Драгана Димитријевић, дипломирани физико-

хемичар, запослена у „Хенкелу“ представник Савета 
родитеља, 

6. Драгана Радојковић, дипломирани филолог, 
незапослена, представник Савета родитеља, 

7. Маја Лазаревић, наставник географије, 
представник Наставничког већа, 

8. Александар Голубовић, наставник математике, 
представник Наставничког већа,  

9. Владимир Јевремовић, наставник ликовне 
културе, представник Наставничког већа. 

 

2. ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ 
КРУШЕВАЦ 

 
1.  Живота Миладиновић, проф. математике, 

представник локалне самоуправе,  
2.  Радмила Бајић, виша медицинска сестра, 

представник локалне самоуправе,  
3.  Јелена Чукарић, психолог, представник 

локалне самоуправе, 
4.  Радомир Радмановац, дипл. економиста, 

запослен у Градској управи, представник Савета 
родитеља, 

5. Јелена Живковић, адвокат из Крушевца, 
представник Савета родитеља, 

6. Радица Димитријевић,студент из Крушевца, 
представник Савета родитеља, 

7. Никола Пантелић, мастер историчар, - 
Наставничког већа, 

8. Јасмина Николић,професор српског језика, 
представник Наставничког већа, 

9. Наташа Игњатовић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа.  

 
4. ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
1. Димитрије Воротовић, дипл. историчар 

уметности, представник локалне самоуправе,  
2. Саша Милојевић, електро-инжењер, представ-

ник локалне самоуправе,  
3. Никола Џугурдић, проф. физичког васпитања , 

представник локалне самоуправе, 
4. Зорица Мијајловић, трговац из Сушице, 

представник Савета родитеља, 
5. Биљана Исаиловић, угоститељски техничар, 

запослена у „Трајал“ корпорацији из Крушевца, 
представник Савета родитеља, 

6. Драгиша Илић, машински техничар из 
Крушевца, запослен у Радио телевизији Крушевац, 
представник Савета родитеља, 

7. Срђан Бојић, проф. енглеског језика, 
представник Наставничког већа, 

8. Љиљана Стојановић, проф. српског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа, 

9. Добривоје Марјановић, проф.технике и 
информатике, представник Наставничког већа. 

 
5. ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Милан Бошковић, дипл. електро-инжењер, 

представник локалне самоуправе,  
2.  Јелена Николић, проф. математике, предста-

вник локалне самоуправе,  
3.  Момчило Накић, проф. разредне наставе, 

представник локалне самоуправе, 
4. Бојан Зипаловић,приватни предузетник из 

Крушевца,представник Савета родитеља, 
5. Данијел Томичевић, лекар из Крушевца, 

представник Савета родитеља,  
6. Бранка Симић, трговац из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
7. Александар Дамјановић, дипл. математичар, 

представник Наставничког већа, 
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8. Данијела Андрејић, проф. разредне наставе, 
представник Наставничког већа,  

9. Снежана Трифуновић, проф. немачког језика и 
књижевности, представник Наставничког већа. 

 
6. ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1.  Весна Тасић, представник локалне само-

управе, 
2.  Споменка Обрадовић, представник локалне 

самоуправе, 
3.  Саша Милосављевић, представник локалне 

самоуправе. 
4. Бојана Живковић, дипл.правник из Крушевца, 

запослена у адвокатској канцеларији "Адвокат Бојана 
Живковић", представник Савета родитеља, 

5. Дејан Аздејковић, дипл. инг. пољопривреде из 
Крушевца, запослен у ,,Kromberg & Schubert" Србија,  
представник Савета родитеља, 

6. Милан Марковић, оператер нумеричких 
машина из Крушевца, запослен у „BUM SECURITY“ 
Крушевац, представник Савета родитеља, 

7. Дејан Радмановац, дипл. хемичар, представник 
Наставничког већа,  

8. Сандра Поповић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

9. Јелена Павловић, дипл. педагог, представник 
Наставничког већа. 

 
7.  ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Владимир Петровић, проф. физичког 

васпитања, представник локалне самоуправе, 
2.  Верољуб Вучићевић, дипл. правник, 

представник локалне самоуправе,  
3.  Виолета Видаковић, дипл. економиста, 

представник локалне самоуправе, 
4.  Саша Момировић, машински инжењер, 

представник Савета родитеља, 
5.  Јелена Гајић, дефектолог-логопед,  представ-

ник Савета родитеља,  
6. Сандра Пајић, дипл. правник, представник 

Савета родитеља, 
7.  Марија Крстић, наставник биологије, 

представник Наставничког већа, 
8.  Јелена Несторовић, професор италијанског 

језика, представник    Наставничког већа, 
9. Марија Палуровић, наставник енглеског 

језика, представник Наставничког већа. 
 
8.  ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“ ВЕЛИКИ КУПЦИ 
 
1.  Тодор Пуношевац, приватни предузетник, 

представник локалне самоуправе,  
2.  Драган Мијатовић, пољопривредник, 

представник локалне самоуправе,  
3.  Душан Мијатовић, економиста представник 

локалне самоуправе, 
4. Снежана Петровић, хемијскотехнолошки 

техничар из Штитара, представник Савета родитеља, 
5. Слободан Милојевић, економиста менаџер из 

Себечевца, представник Савета родитеља, 

6. Мирољуб Радојковић,трговац из Мајдева, 
представник Савета родитеља, 

7. Гордана Поповић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа 

8. Радица Марковић, професор хемије, 
представник Наставничког већа, 

9. Јелена Петковић, професор српског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа. 

 
9. ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ ГОРЊИ СТЕПОШ 
 
1.  Предраг Миленковић, проф. физичког 

васпитања, представник локалне самоуправе, 
2.  Далибор Јанић, мастер економиста, представ-

ник локалне самоуправе,  
3.  Душан Радомировић, приватни предузетник, 

представник локалне самоуправе, 
4. Сузана Стојковић,професор руског језика, из 

Витановца, представник Савета родитеља, 
5. Јасмина Вукојевић,трговачки техничар из 

Горњег Степоша, представник Савета родитеља, 
6. Маријана Милосављевић, трговац из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
7. Јелена Трнавац, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
8. Јасмина Костић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
9. Драгана Тодосијевић, професор разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
10. ОШ „ЖАБАРЕ“  ЖАБАРЕ 
 
1. Тијана Стефановић, дипл. економиста, 

представник локалне самоуправе,  
2. Бранислав Кљајић, приватни предузетник, 

представник локалне самоуправе, 
3. Бојан Милошевић, дипл. правник, представник 

локалне самоуправе, 
4. Срећко Рогавац из Треботина, представник 

Савета родитеља, 
5. Ненад Богдановић, из Мале Врбнице, 

представник Савета родитеља, 
6. Виолета Терзић из Жабара, представник Савета 

родитеља, 
7. Јасмина Ћирић, дипломирани психолог, 

представник Наставничког већа, 
8. Мирјана Нумановић, професор разредне 

наставе, представник  Наставничког већа, 
9. Сузана Илић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа. 
 
11. ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ ЈАСИКА 
 
1. Светислав Бошковић, средња стручна спрема, 

представник локалне самоуправе, 
2. Миленко Михајловић, инжењер, представник 

локалне самоуправе,  
3. Миладин Симић, фарбар, представник локалне 

самоуправе. 
4. Ивана Милошевић, дипл.правник из Шанца, 

запослена у ПУ Крушевац, представник Савета 
родитеља, 
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5. Ана Рашић, трговац из Велике Крушевице, 
представник Савета родитеља, 

6. Бојан Милорадовић, механичар из Кукљина, 
представник Савета родитеља,  

7. Виолета Радојковић, проф. разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

8. Александар Средојевић, проф. историје, 
представник Наставничког већа, 

9. Маја Стојановић, проф. разредне наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
12. ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“ 

ПАРУНОВАЦ 
 
1.  мр Радиша Крстић, мастер дипл.економиста, 

представник локалне самоуправе,  
2. Андријана Јовановић, дипл. економиста, 

представник локалне самоуправе, 
3. Ирина Миљковић, проф. клавира, представник 

локалне самоуправе, 
4. Слободан Петровић,приватни предузетник из 

Паруновца, представник Савета родитеља, 
5. Јелена Богосављевић, приватни предузетник из 

Паруновца, представник Савета родитеља, 
6. Срећко Радосављевић, приватни предузетник 

из Паруновца, представник Савета родитеља, 
7. Светлана Грандов, проф. разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
8. Нела Стефановић, проф. разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
9. Дејан Миловановић, професор музичке 

културе, представник Наставничког већа, 
 
13. ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 

КОРЧАГИН“ ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ 
 
1. Славиша Петровић, новинар, представник 

локалне самоуправe, 
2. Милош Милановић, стук. менаџер у туризму и 

угоститељству, представник локалне самоуправе, 
3. Радољуб Минић, дипл. економиста, 

представник локалне самоуправе, 
4. Александар Милосављевић, ветеринарски 

техничар из Мале Реке, представник Савета родитеља, 
5. Душица Дубоја, домаћица из Рибара, 

представник Савета родитеља, 
6. Надица Јевтић,трговац из Каоника, 

представник Савета родитеља, 
7.  Ружица Павловић, наставник српског језика, 

представник Наставничког већа, 
8. Бојан Панић, наставник историје, представник 

Наставничког већа,  
9. Србољуб Стевановић, наставник разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
14. ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“ ДВОРАНЕ 
 
1. Рада Радовановић, Гимназија, представник 

локалне самоуправе,  
2. Милислав Ивановић, предузетник, представ-

ник локалне самоуправе,  
3. Данијела Милетић, дипл. економиста, предста-

вник локалне самоуправе,  

4. Марина Лазић, домаћица из Здравиња, 
представник Савета родитеља, 

5. Слађана Петровић, домаћица из Модрице, 
представник Савета родитеља,  

6. Маријана Лацић, домаћица из Ловака, 
представник Савета родитеља, 

7. Драган Лазић, наставник физичког васпитања, 
представник Наставничког већа, 

8. Душица Милићевић, настаавник разредне 
наставе, представник Наставничког већа, 

9. Гордана Обрадовић, спремачица, представник 
Наставничког већа 

 
15.  ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“ КОЊУХ 
 
1.  Драган Петровић, дипл. машински инжењер, 

представник локалне самоуправе,  
2.  Весна Ракић, дипл. правник, представник 

локалне смоуправе,  
3.  Небојша Милутиновић, техничар,  представ-

ник локалне самоуправе, 
4. Ивица Миленковић из Љубаве, представник 

Савета родитеља,  
5. Петар Вукојевић из Каменара,  представник 

Савета родитеља, 
6. Оливера Тимотијевић из Љубаве,  представник 

Савета родитеља,  
7. Ненад Стефановић, наставник историје, 

представник Наставничког већа, 
8. Мирјана Јанковић, педагог, представник 

Наставничког већа, 
9. Слађана Јовановић, наставник разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
16. ОШ "ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ 
 
1. Драгослав Милановић, предузетник, представник 

локалне самоуправе,  
2. Драгољуб Антић, бравар, представник локалне 

самоуправе,  
3. Томислав Матић, пољопривредник,  представ-

ник локалне самоуправе, 
4. Маја Пенев Нешић, представник Савета 

родитеља,  
5. Маја Видојевић, представник Савета родитеља, 
6. Славољуб Милошевић, представник Савета 

родитеља, 
7. Мариника Станојевић, наставник енглеског 

језика, представник Наставничког већа, 
8. Ана Јовановић, наставник српског језика, 

представник Наставничког већа, 
9. Марија Рутић, наставник разредне наставе, 

представник Наставничког већа, 
 
17. ОШ „СВЕТИ САВА“  ЧИТЛУК 
 
1. Катарина Милинчић, дипл. економиста, 

представник локалне самоуправе ,  
2. Топлица Ристић, машински техничар, 

представник локалне самоуправе,  
3. Ивана Милојевић, економиста, представник 

локалне самоуправе, 
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4. Ана Арсић, правни техничар,незапослена, 
Бегово Брдо, представник Савета родитеља, 

5. Марјан Николић, професор музичке културе, 
запослен у ОШ „Велизар Станковић Корчагин“, из 
Читлука, представник Савета родитеља, 

6. Ивана Ивановић, дипл. дефектолог запослена у 
ИПА“Металопластика“ а.д. Стопања, из Кошева, 
представник Савета родитеља,  

7. Сања Јовановић, педагог, представник 
Наставничког већа, 

8. Александар Веселиновић, наставник технике и 
технологије, представник Наставничког већа, 

9. Марија Алексић, наставник разредне наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
18. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“ 
 
1. Игор Шљивић, дипл. економиста , представник 

локалне самоуправе,  
2. Љупче Радивојевић, вајар, представник локалне 

самоуправе,  
3. Ивана Петровић, дипл. правник, представник 

локалне самоуправе, 
4. Мирјана Митић, израђивач средстава за прање 

из Крушевца, представник Савета родитеља, 
5. Бети Арсић, медицинска сестра-техничар из 

Мудраковца, представник Савета родитеља, 
6. Виолета Гајић, управни техничар из Дедине, 

представник Савета родитеља, 
7. Небојша Новаковић, наставник основа технике 

рада са праксом, представник Наставничког већа, 
8. Ана Стојановић, наставник дефектолог,  

представник Наставничког већа, 
9. Лидија Младеновска, наставник дефектолог,  

представник Наставничког већа 
 
19. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
1.  Слободан Савић, економиста, представник 

локалне самоуправе,  
2.  Емил Ђорђевић, инж. хемијске технологије, 

представник локалне самоуправе,  
3. Снежана Југовић, мастер историчар, 

представник локалне самоуправе, 
4. Саша Ратковић, електротехничар, представник 

Савета родитеља,  
5. Дејан Вељковић, грађевински инжењер, 

представник Савета родитеља, 
6. Оливера Ђорђевић, техничар за биотехно-

логију, представник Савета родитеља,  
7. Павле Панин, дипл. музичар-соло певач, 

представник Наставничког већа,  
8. Бобан Николић, дипл. музичар-акордеониста, 

представник Наставничког већа, 
9. Срђан Топаловић, дипл.музичар-акордеониста, 

представник Наставничког већа. 
 
II  - IМЕНУЈУ СЕ чланови Школских одбора 

средњих  школа на територији града  Крушевца и то: 
 
 

1. ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ 
 

1. Драгана Бекчић, проф. математике, предста-
вник локалне самоуправе,  

2. Живомир Миленковић, новинар,  представник 
локалне самоуправе,  

3. Ивана Антић, дипл. правник,  представник 
локалне самоуправе, 

4. Владица Аранђеловић, дипл. архитекта, 
представник Савета родитеља, 

5. Тања Ђорђевић, дипл.стоматолог, представник 
Савета родитеља,  

6. Душан Марковић, дипл. економиста, 
представник Савета родитеља,  

7. Гордана Чеврљаковић, проф. биологије, 
представник Наставничког већа, 

8. Ивана Ђурић Петровић, проф.енглеског језика, 
представник Наставничког већа, 

9. Дејан Стојановић, проф.музичке културе, 
представник Наставничког већа. 

 
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ 
 
1. Мр Даница Точиловац, мастер дипл. правник, 

представник локалне самоуправе,  
2. Ненад Јеремић, виши физиотерапеут, 

представник локалне самоуправе,  
3. Наташа Јовановић, проф. географије, 

представник локалне самоуправе, 
4. Данијела Палуровић, струковна медицинска 

сестра из Крушевца, запослена у Општој болници, 
представник Савета родитеља,  

5. Иван Станојевић, виши саобраћајни инструктор 
из Крушевца, запослен у Општој болници, представник 
Савета родитеља, 

6. Снежана Миладиновић, књиговођа из 
Крушевца, запослена „Равниште“ а.д Крушевац, 
представник Савета родитеља, 

7. Милош Микарић, ппрофесор физичке културе, 
представник Наставничког већа, 

8. Мирјана Гашић, професор српског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа, 

9. Верица Михајловић,специјалиста струковна 
медицинска сестра, представник Наставничког већа. 

 
3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. Соња Дутина. проф. представник локалне 

самоуправе, 
2. Катарина Симовић, дипл. правник ,представник 

локалне самоуправе,  
3. Зорица Весић, дипл. технолог, представник 

локалне самоуправе, 
4. Срђан Петровић, грађ. техничар за 

високоградњу, представник Савета родитеља, 
5. Биљана Раденковић, дипл. економиста, 

представник Савета родитеља, 
6. Јелена Ивановић, дипл. економиста, 

представник Савета родитеља, 
7. Катарина Антић, професор хемије, представник 

Наставничког већа, 
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8. Гордана Милојевић, проф.економске групе 
предмета, представник Наставничког већа, 

9. Јасмина Црноглавац, проф.економске групе 
предмета, представник Наставничког већа 

 
4. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ 
 
1.  Дејан Средојевић, дипл. саобраћајни инжењер,  

представник локалне самоуправе,  
2.  Далибор Гајић, дипл. правник, представник 

локалне самоуправе,  
3.  Никола Поповић, новинар, представник 

локалне самоуправе, 
4. Горан Радосављевић, машински техничар из 

Варварина , представник Савета родитеља, 
5. Драгана Аничић, васпитач из Капиџије, 

представник Савета родитеља, 
6. Снежана Живановић, дипл. биолог из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
7. Ленка Петровић,  проф. математике, 

представник Наставничког већа, 
8. Данијела Микулић, проф. физичке културе, 

представник Наставничког већа, 
9. Милан Вучићевић, дипл.маш.инг., представник 

Наставничког већа 
 
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. Мр Срђан Скоруп, професор, представник 

локалне самоуправе,  
2. Јасмина Тодоровић, дипл. економиста, 

представник локалне самоуправе, 
3.  Драгана Милићевић, дипл. физичар, 

представник локалне самоуправе, 
4. Бојана Тоскић, домаћица из Крушевца, 

представник Савета родитеља,  
5. Јелица Милетић, домаћица из Сушице, 

представник Савета родитеља, 
6. Зоран Милићевић, комерцијалиста из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
7. Љиљана Милетић Степанић, наставник 

прехрамбене технологије, представник Наставничког 
већа, 

8. Александра Трајковић, наставник прехрамбене 
технологије, представник Наставничког већа, 

9. Александра Гвозденовић, наставник српског 
језика и књижевности, представник Наставничког већа 

 
6. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛУТИН 

МИЛАНКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Наташа Давидовић, менаџер за кримина-

листику и безбедност, представник локалне 
самоуправе,  

2. Љиљана Лукић, проф. математике и дипл. 
инжењер, представник локалне самоуправе,  

3. Бошко Прибаковић, председник Удружења 
предузетника града Крушевца, представник локалне 
самоуправе, 

4. Драган Радовић, дипл. економиста, 
представник Савета родитеља,  

5. Аријана Хинић, пољопривредни техничар, 
представник Савета родитеља, 

6. Снежана Минић, дипл.технолог за прехрам-
бену технологију, представник Савета родитеља, 

7. Драгољуб Вучићевић, професор математике, 
представник Наставничког већа, 

8. Звонко Марковић, дипл. архитекта,  
представник Наставничког већа, 

9. Бобан Панић, професор физичког васпитања, 
представник Наставничког већа 

 
III   -   Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 022-318/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
228 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), члана 18. Одлуке о становању („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 1/09 – Пречишћен текст),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Палуровић, 

Градоначелник града Крушевца дужности председника 
Комисије за стамбене послове. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Живојин Милорадовић, 

председник Скупштине града Крушевца за председника 
Комисије за стамбене послове. 

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 360-637/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
229 
На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

(„Службени гласник РС“, бр. 45/13), члана 15. став 1. 
Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), 
члана 2. Одлуке о образовању Савета за здравље 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/13 и 15/16), 
члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О Р АЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Савета 

за здравље: 
 
1. Прим. др Слободанка Јотић, спец. неуро-

психијатар из Крушевца, представник Здравствене 
установе Општа болница Крушевац и 

 
2. Прим. др Весна Гајић, специјалиста опште 

медицине из Крушевца, представник Здравствене 
установе Дом здравља Крушевац. 

 
II– ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за здравље: 
 
1. Прим. др Весна Гајић, специјалиста опште 

медицине из Крушевца, представник Здравствене 
установе Општа болница Крушевац и  

 
2. др Марина Костић, специјалиста медицине рада 

из Крушевца, представник Здравствене установе Дом 
здравља Крушевац. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 022-319/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
230 
На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка 108/13, 142/14, 
68/15 – др Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07 и 83/14 – др закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и 
чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету града Крушевца за период јануар – јун 2018. 
године.  

 
2. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 401-130/18                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 

231 
На основу члана 65. и 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
32а. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2013 – пречишћен текст и 9/16) и 
члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај 

о пословању ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац за 
2017. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-43/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
232 
На основу члана 65. и 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
32а. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2013 – пречишћен текст и 9/16) и члана 19. тачка 35. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај о 

пословању ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2017. годину. 
 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-44/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
233 
На основу члана 65. и 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
32а. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2013 – пречишћен текст и 9/16) и 
члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације 

програма пословања са финансијским извештајем ЈКП 
„Градска топлана“ Крушевац за 2017. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-45/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
234 
На основу члана 65. и 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
30. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 13/2016 – Пречишћен текст) и члана 19. тачка 35. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај 

о степену реализације Програма пословања Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац за 
2017. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-46/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
235 
На основу члана 65. и 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
29а. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2013 – пречишћен текст и 9/16) и члана 19. тачка 35. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај 

о степену реализације Програма пословања (Извештај о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности) ЈП „Пословни центар“ Крушевац за 2017. 
годину. 

II - Закључак објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I бр. 023-47/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
236 
На основу члана 65. и 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 
21а. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2013 – Пречишћен текст и 9/16) и члана 19. тачка 35. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај 

о степену реализације Програма пословања ЈП 
„Аеродром Росуље“ Крушевац за 2017. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-48/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
237 
На основу члана 46. став 5б и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др закон и 47/18) и 
члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 31.08.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду јавних предузећа 

чији је оснивач град Крушевац за I и II квартал 2018. 
године. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 023-49/18                       ПРЕДСЕДНИК 

                                               Живојин Милорадовић, с.р. 
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II – АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

238 
На основу члана 7. Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16) и 
члана 45. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушеваца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градоначелник града Крушевца, дана 04.07.2018. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА   
У КУЛТУРИ 

 
I – Разрешава се Марина Павловић Петров, дипл. 

вајар из Крушевца, дужности члана Комисије за избор 
пројеката у култури. 

 
II – Именује се Марија Ћирић, дипл. сликар и 

мастер сликарства из Крушевца, за члана Комисије за 
избор пројеката у култури. 

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

II Број:  022-212/18  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  

 

 

III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
239 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), тачке 3. подтачка 2. 
Решења о образовању Комисије за подстицање развоја  
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), а уз претходну 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде бр. 320-00-3822/2018-09 од 06.06.2018.  
године,  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 21.06.2018. године, донело је 

 
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА 

  
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
I - У Програму подршке за спровођење пољопри-

вредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2018. годину, коју је донело Градско веће 
града Крушевца III бр. 320-33/2018 од 28.03.2018. 
године, уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде бр. 320-00-1592/2018-09 од 
16.03.2018. године и 320-00-01592/2018-09 од 11.04. 
2018. године врши се измена и то: 

 
- У тачки  1.2. Табеларни приказ планираних мера 

и финансијских средстава, мења се табела 2. Мере 
кредитне подршке тако да сада гласи:  

 

 
 

Табела 2. Мере кредитне подршке 
 

Р. 
бр. 

Назив мере 
Шифра 

мере 

 
Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан)  

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2.1 1.500.000,00 / 100% 12.000,00 - 65.000,00 / 

 УКУПНО   1.500.000,00 /  / 

 
- У мери 2.2. Кредитна подршка, тачка 2.2.10. Интезитет помоћи мења се, тако да гласи: 
 
„Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 50.000,00 динара до 200.000,00 динара до 12 месеци, а 

максимално 12.000,00 динара; 
 
Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 200.000,00 динара до 600.000,00 динара до 24 месецa, а 

максимално 65.000 динара.“        
 
III – Измену Програма објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  320-98/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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240 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 ) и члана 48. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 06.07.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 40/11 од 

21.06.2018. године, којом се врши обједињавање одлука Надзорног одбора овог предузећа бр. 7/7 од 22.12.2016. 
године и бр. 37/1 од 04.05.2018.године и формира се Пречишћен текст Ценовника услуга ЈКП „Водовод 
Крушевац“  Крушевац, а  који  гласи: 
 

1. ЦЕНЕ УСЛУГА СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 
 

Р. 
бр. 

Назив Цена 
Јед. 
мере 

 

1 2 3 4 

1 Рад на прикључку на водоводну мрежу 4.887,50 дин. 

2 Рад на прикључку на канализациону мрежу 4.887,50 дин. 

3 Учешће за инфраструктуру – ВОДА 59.946,99 дин. 

4 Учешће за инфраструктуру – КАНАЛИЗАЦИЈА 69.938,15 дин. 

5 Поновно прикључење на водоводну мрежу – физичка лица 1.973,70 дин. 

6 Поновно прикључење на водоводну мрежу – правна лица 4.541,44 дин. 

7 Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте до 100м² - правно лице 5.760,81 дин. 

8 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 100 до 300м² - правно 

лице 
11.041,55 дин. 

9 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте преко 300м² - правно 

лице 
18.242,57 дин. 

10 Давање услова за прикључак на мрежу за објекте до 100м² - физичко лице 2.504,70 дин. 

11 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте од 100 до 300м² -

физичко лице 
3.339,60 дин. 

12 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за објекте преко 300м² - физичко 

лице 
6.679,20 дин. 

13 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за доградњу и реконстр. објекта – 

правно лице 
7.681,08 дин. 

14 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за надградњу стамбене зграде – 

правно лице 
7.681,08 дин. 

15 
Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу за доградњу, 

реконстр. и надградњу објекта – физичко лице 
2.504,70 дин. 

16 
Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за стамбено-пословни, пословни 

или објекат за вишепородично становање 
16.330,00 дин. 

17 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте до 100м² - правно 

лице 
5.760,81 дин. 

18 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте од 100 до 300м² - 

правно лице 
11.041,55 дин. 

19 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте преко 300м² - 

правно лице 
18.242,57 дин. 

20 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте до 100м² - физичко 

лице 
2.504,70 дин. 

21 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте од 100 до 300м² -

физичко лице 
3.339,60 дин. 

22 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за објекте преко 300м²- 

физичко лице 
6.679,20 Дин. 

23 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу, надградњу и 

реконстр. објекта – правно лице 
7.681,08 дин. 

24 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу, реконстр. и 

надградњу стамбене зграде – правно лице 
7.681,08 дин. 
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1 2 3 4 

25 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за доградњу и реконстр. 

Објекта – физичко лице 
2.504,70 дин. 

26 
Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за стамбено-пословни, 

пословни или објекат за вишепородично становање 
16.330,00 дин. 

27 Давање сагласности на локацију или трасу прикључка (раскопавање) – правно лице 4.608,65 дин. 

28 Давање сагласности на локацију или трасу прикључка (раскопавање) – физичко лице 2.003,76 дин. 

29 Давање сагласности на пројектну документацију – правно лице 13.489,50 дин. 

30 Давање сагласности на пројектну документацију – физичко лице 2.838,66 дин. 

31 
Легализација водоводног прикључка у складу са техничким прописима са услугом 

рада на прикључку 
13.225,00 дин. 

32 Легализација канализационог прикључка са услугом рада на прикључку 13.225,00 дин. 

33 Израда пројекта прикључка на комуналну инфраструктуру- воду и канализацију 19.837,50 дин. 

34 
Издавaње сагласности на трасу у циљу изградње  и постављања: гасовода, 

вреловода, ПТТ –каблова и електрокаблова- изградња до 1000м 
6.612,50 дин. 

35 
Издавaње сагласности на трасу у циљу изградње  и постављања: гасовода, 

вреловода, ПТТ –каблова и електрокаблова-изградња –преко 1000 м 
6,61 дин/м 

36 

Издавање техничких услова у циљу реконструкције и изградње површина и објеката 

од јавног значаја (тргови, паркови, стадиони, базени, спортски терени, јавне чесме и 

сл.) 

13.225,00 дин. 

37 Издавање техничких услова у циљу израде «Плана детаљне регулације» 13.225,00 дин. 

38 
Израда скице за раскопавање улице у циљу прикључења на комуналну 

инфраструктуру 
9.918,75 дин. 

39 
Издавање Потврде о проласку водоводних и канализационих инсталација кроз јавну 

површину 
300,00 дин. 

40 
Издавање Потврде о проласку водоводних или канализационих инсталација кроз 

јавну површину 
200,00 дин. 

41 
Рад на прикључку на водоводну мрежу за објекте чији је пречник прикључка 2“ 

(Ø50) и већи 
20.000,00 дин. 

42 Рад на гашењу прикључка на водоводној мрежи по захтеву инвеститора 3.500,00 дин. 

43 

Израда идејног пројекта водоводне и канализационе мреже – Предмера и предрачуна 

по захтеву грађана или Уговору који је саставни део обавезног уговора између 

инвеститора и „имаоца јавних овлашћења“ 

13.489,00 дин. 

44 
Издавање Услова у циљу израде техничке документације у циљу изградње хидро-

техничких и других објеката 
11.500,00 дин. 

45 
Издавање Техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону 

мрежу у циљу израде Урбанистичког пројекта 
11.500,00 дин. 

46 
Издавање Услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за економски 

објекат 
18.242,57 дин. 

47 Демонтажа бехатон плоча са плочника и тротоара по м2 700,00 дин/м2 

48 Поплочавање плочника и тротоара бехатон плочама по м2 900,00 дин/м2 

49 Демонтажа и поновна монтажа бехатон плоча по м² 1.530,00 дин/м2 

50 Геодетско снимање и картирање у циљу израде пројекта 100,00 дин/м2 

51 
Геодетско снимање података са терена и у циљу израде водоводног и 

канализационог прикључка 
400,00 дин/м 

52 
Геодетско снимање са картирањем података у циљу израде водоводног или 

канализационог прикључка  у дужини до 50м 
6.000,00 дин. 

53 
Геодетско снимање са картирањем података у циљу израде водоводног и 

канализационог прикључка  у дужини до 50м 
8.000,00 дин. 
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2.  ЦЕНЕ УСЛУГА БАЖДАРНИЦЕ 

 

Р. 

бр. 
Назив Цена 

Јед. 

мере 
 

1 2 3 4 

1 Поправка водомера са баждарењем 1/2" 2.022,05 дин. 

2 Поправка водомера са баждарењем 3/4" 2.048,92 дин. 

3 Поправка водомера са баждарењем 1" 2.434,91 дин. 

4 Поправка водомера са баждарењем 5/4" 2.575,08 дин. 

5 Поправка водомера са баждарењем 6/4" 3.784,85 дин. 

6 Поправка водомера са баждарењем 2" 11.825,02 дин. 

7 Поправка водомера са баждарењем 3" 15.344,88 дин. 

8 Поправка водомера са баждарењем 4" 17.745,21 дин. 

9 Поправка водомера са баждарењем 5" 30.676,32 дин. 

10 Замена и поправка водомера услед пуцања стакла од мраза 1.344,91 дин. 

11 
Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода - физичка 
лица 

2.909,50 дин. 

12 
Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода - правна 
лица 

12.431,50 дин. 

13 Радни сат помоћног радника 555,45 дин/час 

14 Радни сат водоинсталатера 708,86 дин/час 

15 Ванредно контролисање водомера по захтеву корисника 1.344,91 дин. 

16 Замене оштећене заштитне пломбе на холендеру водомера 3.200,00 дин. 

17 Оверавање водомера до 10м³ 110,00 дин/ком 

18 Оверавање водомера од 10м³ до 20м³  160,00 дин/ком 

 

 

3. ЦЕНЕ УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
 

Р. 
бр. 

Назив Цена 
Јед. 
мере 

 

1 2 3 4 

1 Рашчишћавање терена од шибља, дрвећа и слично 79,35 Дин/м2 

2 Машински ископ земље III категорије дубине 0-2 м 330,63 Дин/м3 

3 Машински ископ земље III категорије дубине 2-4 м 423,20 Дин/м3 

4 Машински ископ земље III категорије дубине 4-6 м 595,13 Дин/м3 

5 Ручни ископ земље III категорије дубине 0-2 м 1.653,13 Дин/м3 

6 Ручни ископ земље III категорије дубине 2-4 м 1.917,63 Дин/м3 

7 Машински ископ земље IV категорије дубине 0-2 м 409,98 Дин/м3 

8 Машински ископ земље IV категорије дубине 2-4 м 489,33 Дин/м3 

9 Машински ископ земље IV категорије дубине 4-6 м 687,70 Дин/м3 

10 Ручни ископ земље IV категорије дубине 0-2 м 1.851,50 Дин/м3 

11 Ручни ископ земље IV категорије дубине 2-4 м 2.777,25 Дин/м3 

12 Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 383,53 Дин/м3 

13 Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 489,33 Дин/м3 

14 Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 4-6 м 700,93 Дин/м3 

15 Ручни ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 1.877,95 Дин/м3 

16 Ручни ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 2.274,70 Дин/м3 

17 Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 436,43 Дин/м3 

18 Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 542,23 Дин/м3 
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1 2 3 4 

19 Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 4-6 м 727,38 Дин/м3 

20 Ручни ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2 м 2.314,38 Дин/м3 

21 Ручни ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 2-4 м 3.471,56 Дин/м3 

22 Планирање дна ископаног рова 79,35 Дин/м2 

23 Машински утовар земље са транспортом до 5 км са разастирањем на депонији 595,13 Дин/м3 

24 Машински утовар земље са транспортом до 10 км са разастирањем на депонији 925,75 Дин/м3 

25 Ручни утовар земље са транспортом до 5 км са разастирањем на депонији 1.256,38 Дин/м3 

26 Ручни утовар земље са транспортом до 10 км са разастирањем на депонији 1.587,00 Дин/м3 

27 Ручни утовар земље са колицима и транспорт на даљину до 20 м 661,25 Дин/м3 

28 Разупирање рова од зарушавања дрвеном грађом 198,38 Дин/м2 

29 Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у слојевима дебљине 30 цм 330,63 Дин/м3 

30 Набавка, транспорт и уградња песка у ров испод и изнад цеви са подбијањем 1.454,75 Дин/м3 

31 Набавка, транспорт и уградња шљунка у ров са набијањем у слојевима дебљине 30 цм 1.256,38 Дин/м3 

32 Рушење површина од асфалта са одвозом шута на даљину до 5 км 1.031,55 Дин/м2 

33 Рушење површина од бетона дебљине 15 цм са одвозом шута на даљину до 5 км 1.322,50 Дин/м2 

34 Рушење површина од бетона дебљине 20 цм са одвозом шута на даљину до 5 км 2.049,88 Дин/м2 

35 Рушење површина од бетона дебљине 30 цм са одвозом шута на даљину до 5 км 2.843,38 Дин/м2 

36 Машинско сечење бетона 396,75 Дин/м 

37 Машинско сечење асфалта 396,75 Дин/м 

38 Асфалтирање раскопаних улица и тротоара дебљине 10 цм 3.306,25 Дин/м2 

39 Бетонирање раскопаних улица и тротоара 13.225,00 Дин/м3 

40 Израда анкер блокова бетоном МБ 20 12.960,50 Дин/м3 

41 
Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 20 са обрадом унутрашњих 
површина и набавком и уградњом пењалица 

19.176,25 Дин/м3 

42 
Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 30 са обрадом унутрашњих 
површина и набавком и уградњом пењалица 

21.424,50 Дин/м3 

43 Набавка и уградња шахт поклопца за лаки саобраћај 21.027,75 Дин/ком 

44 Набавка и уградња шахт поклопца за тежак саобраћај 24.863,00 Дин/ком 

45 Ручно чишћење шахти, утовар и одвоз шута на депонију на даљину до 5 км 4.562,63 Дин/ком 
 

 

4. ЦЕНЕ УСЛУГА КОРИШЋЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,  

МАШИНА И АГРЕГАТА 
 

Р.
бр. 

Назив Цена 
Јед. 

Мере 
 

1 2 3 4 

1 Теретно моторно возило - кипер самоистоваривач 5 м³ 126,01 Дин/км 

2 Теретно моторно возило - кипер самоистоваривач 7 м³ 8.207,50 Дин/МЧ 

3 Теретно моторно возило - до 10 т за превоз робе 194,21 Дин/км 

4 Теретно моторно возило - до 10 т надградња дизалица 9.868,82 Дин/МЧ 

5 Радна грађевинска машина - ровокопач 6.757,98 Дин/МЧ 

6 Радна грађевинска машина - ровокопач комбиновани 7.829,20 Дин/МЧ 

7 Радна грађевинска машина - самоутоваривач 7.829,20 Дин/МЧ 

8 Радна грађевинска машина - багер точкаш 7.868,88 Дин/МЧ 

9 Радна грађевинска машина - багер гусеничар 9.323,63 Дин/МЧ 

10 Радна грађевинска машина - булдозер гусеничар 6.810,88 Дин/МЧ 

11 Употреба пловних објеката и чамаца 4.050,25 Дин/МЧ 

12 Употреба агрегата - компресора, бушача и већих агрегатних машина 3.997,55 Дин/МЧ 

13 Употреба агрегата - бушача и средњих агрегатних машина 1.797,62 Дин/МЧ 
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1 2 3 4 

14 Употреба агрегата - мањих агрегатних машина 1.269,77 Дин/МЧ 

15 Употреба пумпе за црпљење воде 899,30 Дин/МЧ 

16 Бушење трупа пута Ø 70 мм 2.314,38 Дин/м 

17 Аутомобил, доставни до 0,75т (Поли) 1.490,00 Дин/МЧ 

18 Теретно моторно возило до 2,00т  3.337,00 Дин/МЧ 

19 Теретно моторно возило 2,00-5,00т 4.283,35 Дин/МЧ 
 

 

5. ЦЕНЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 

 

Р. 

бр. 
Назив Цена 

Јед. 

мере 
 

1 2 3 4 

1 Машинско отпушавање канализације до Ø150 - физичка лица до 10м 1.490,00 дин. 

2 Машинско отпушавање канализације до Ø150 - физичка лица преко 10м 149,00 дин/м 

3 Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - физичка лица до 10м 2.100,00 дин 

4 Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - физичка лица преко 10м 217,07 дин/м 

5 Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - физичка лица 2.608,55 дин/ком 

6 Уградња бет. шахт поклопца до Р=80цм - физичка лица 2.829,33 дин/ком 

7 Уградња резаног лименог шахт поклопца Р=60цм ф и п 4.812,07 дин/ком 

8 Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - мала привреда до 10м 6.590,00 дин. 

9 Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - мала привреда преко 10м 865,74 дин/м 

10 Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - мала привреда до 10м 7.930,00 дин. 

11 Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - мала привреда преко 10м 1.057,77 дин/м 

12 Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - мала привреда до 10м 10.187,00 Дин. 

13 Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - мала привреда преко 10м 1.345,81 дин/м 

14 Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - мала привреда 3.848,67 дин/ком 

15 Уградња бет. шахт поклопца до Р=80цм - мала привреда 3.848,67 дин/ком 

16 Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - велика привреда до 10м 10.187,00 дин. 

17 Машинско отпушавање канализације до Ø 150 - велика привреда преко 10м 1.345,81 дин/м 

18 Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - велика привреда до 10м 11.562,00 дин. 

19 Машинско отпушавање канализације до Ø 200 - велика привреда преко 10м 1.539,46 дин/м 

20 Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - велика привреда до 10м 14.432,00 дин. 

21 Машинско отпушавање канализације до Ø 300 - велика привреда преко 10м 1.923,51 дин/м 

22 Ручно чишћење шахта (са одвозом материјала) - велика привреда 4.812,07 дин/ком 

23 Уградња бетонског шахт поклопца до Р=80цм - велика привреда 4.812,07 дин/ком 

24 Рад специјалног возила "wома" 13.471,18 дин/h 

25 Рад комбинованог специјалног возила "CAPPELLOTTO" 19.245,01 дин/h 

26 Цена по пређеном километру за интервенције ван система 384,05 дин. 
 

 

 

6. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНИХ 

И КАНАЛИЗАЦИОНИХ МРЕЖА У КРУШЕВЦУ 
 

Р. 
бр. 

Назив 
Јед. 
мере 

Цена у 
динарима 

 

1 2 3 4 

1 Комбиновани ручни и машински ископ у земљи III категорије. м3 1.100,00 

2 Демонтажа бехатон  плоча са плочника и тротоара м2 700,00 

3 Поплочавање плочника и тротоара бехатон плочама м2 900,00 
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1 2 3 4 

4 Бетонирање блокова за укрућење цевовода 0,6x0,6x0,4 ком. 1.500,00 

5 Испитивање на пробни притисак уграђених водоводних цеви м 60,00 

6 Дезинфекција и испирање мреже м 60,00 

7 Геодетско снимање мреже и картирање у циљу израде пројекта м 50,00 

8 Геодетско снимање и картирање водоводне и канализационе линије м' 80,00 

9 Геодетско снимање и картирање водоводног и канализационог прикључка ком. 6.000,00 

10 Набавка, транспорт и уградња пењалица  ком. 948,00 

11 Набавка, транспорт и уградња траке "пази водовод"   50,00 

  

Израда ревизионих канализационих шахтова од префабрикованих АБ цеви - 

прстенова Ø1000 набавка,транспорт и уградња     

12 Висине 1м ком 12.840,00 

13 Висине 0.5м ком 7.440,00 

14 Висине 0.25м ком 5.520,00 

15 

Набавка и уградња конусних армирано - бетонских елемената димензија 

1000/600/900 м са асиметричним закошењем ком 7.320,00 

16 
Изливање на лицу места АБ дна канализационе шахте бетоном марке МБ20, дебљине 

20цм са прстеном висине 25цм ком 11.624,20 

17 Уградња ливено - гвозденог поклопца са изливањем прстена од бетона МБ20 ком 24.863,00 

18 
Израда кинете од бетона МБ20, са малтерисањем цементним  малтером  и глачањем 

до црног сјаја ком 4.500,00 

19 Машинско чишћење атмосферских пропуста час 12.000,00 

20 
Транспортни трошкови специјалног возила до места чишћења атмосферског 

пропуста км 240,00 

  Набавка,транспорт и монтажа канализационе глатке трослојне ПВЦ цеви СН8     

21 ДН 160 м' 920,00 

22 ДН 200 м' 1.140,00 

23 ДН 250 м' 1.560,00 

  Набавка,транспорт и монтажа КГФ прелазних комада     

24 ДН 200 ком 4.320,00 

25 ДН 250 ком 5.640,00 

  Набавка, транспорт и монтажа цеви од дуктил лива, НП10                                                 

26 ДН 150 м' 6.380,40 

27 ДН 200 м' 8.185,00 

28 ДН 300 м' 13.325,00 

29 ДН 400 м' 20.057,50 

  Набавка, транспорт и монтажа Фазонских комада, НП10     

30 ЕУ 200 ком 6.955,00 

31 ЕУ 300 ком 14.953,90 

32 Q 80 ком 4.946,50 

33 Q100 ком 6.236,10 

34 Q125 ком 7.800,00 

35 Q150 ком 10.886,20 

36 Q200 ком 10.779,60 

37 Q300 ком 24.343,80 

38 ФФР 100/80 ком 3.871,43 

39 ФФР 125/80 ком 4.366,26 

40 ФФР 150/100 ком 5.219,53 

41 ФФР 150/80 ком 4.968,94 

42 ФФР 400/300 ком 19.840,60 

43 ФФР 300/200 ком 14.638,78 

44 ФФР 300/150 ком 15.084,45 

45 ФФК 100/22,5 ̊ ком 4.392,70 
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46 ФФК 100/11,25 ком 4.391,40 

47 ФФК 150/22,5 ̊ ком 7.367,10 

48 ФФК 150/11,25 ком 7.380,10 

49 ФФ 50/600 ком 5.097,40 

50 ФФ 50/800 ком 5.549,70 

51 ФФ 80/100 ком 3.099,04 

52 ФФ 80/200 ком 3.754,06 

53 ФФ 80/600 ком 6.401,10 

54 ФФ 80/800 ком 7.709,55 

55 ФФ 100/500 ком 6.885,03 

56 ФФ 100/600 ком 7.666,72 

57 ФФ 100/800 ком 7.944,30 

58 ФФ 150/800 ком 14.672,09 

59 ФФ 200/500 ком 15.079,69 

60 ФФ 200/600 ком 16.921,03 

61 ФФ 200/800 ком 17.563,00 

62 ФФ 300/500 ком 26.503,65 

63 ФФ 300/600 ком 53.794,00 

64 ФФ 400/500 ком 95.706,00 

65 ФФ 400/600 ком 98.280,00 

66 ФФ 300/800 ком 30.778,80 

67 ФФ 400/800 ком 73.676,20 

68 Т 80 ком 6.288,49 

69 Т 100 ком 7.909,38 

70 Т 150 ком 13.048,02 

71 Т 100/80 ком 7.581,08 

72 Т 125/80 ком 9.379,60 

73 Т 125/100 ком 10.361,34 

74 Т 150/50 ком 11.241,57 

75 Т 150/80 ком 11.822,04 

76 Т 150/100 ком 12.031,40 

77 Т 200/80 ком 17.333,39 

77 Т 200/150 ком 18.960,63 

78 Т 300/80 ком 34.314,80 

79 Т 200/100 ком 14.953,90 

80 Т 300/200 ком 35.473,10 

81 Т 400/200 ком 83.350,80 

82 Т 400/300 ком 92.476,80 

83 МДК 80 ком 11.909,27 

84 МДК 100 ком 10.205,00 

85 МДК 150 ком 19.232,20 

86 МДК 200 ком 28.197,00 

87 МДК 300 ком 45.350,50 

88 МДК 400 ком 89.635,00 

89 АЛФА АЦЦ 60 ком 5.700,50 

90 АЛФА АЦЦ 80 ком 7.202,00 

91 АЛФА АЦЦ 100 ком 7.878,00 

92 АЛФА АЦЦ 150 ком 13.195,00 

93 АЛФА АЦЦ 200 ком 22.555,00 

94 АЛФА АЦЦ 300 ком 42.620,50 
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95 АЛФА АЦЦ 400 ком 76.381,50 

96 АЛФА ЛГ 80 ком 7.202,00 

97 АЛФА ЛГ 100 ком 7.878,00 

98 АЛФА ЛГ 150 ком 12.070,50 

99 АЛФА ЛГ 200 ком 17.897,10 

100 АЛФА ЛГ 300 ком 40.271,40 

101 АЛФА ЛГ 400 ком 62.725,00 

102 АЛФА ПЕ 110 ком 7.878,00 

103 АЛФА ПЕ 125 ком 8.339,50 

104 АЛФА ПЕ 150 ком 12.519,00 

105 АЛФА ПЕ 200 ком 16.822,00 

106 АЛФА ПВЦ 100 ком 7.390,50 

107 АЛФА ПВЦ 125 ком 8.105,50 

108 АЛФА ПВЦ 150 ком 11.849,50 

109 АЛФА ПВЦ 200 ком 16.203,20 

110 Набавка, транспорт и монтажа Фазонских комада, НП10 кг 450,00 

111 Набавка, транспорт и монтажа ХДПЕ цеви, НП10     

112 ДН 32 м 48,10 

113 ДН 40 м 70,20 

114 ДН 50                                                                                                                                                         м 175,00 

115 ДН 63 м 278,60 

116 ДН 90 м 585,80 

117 ДН 110 м 811,35 

118 ДН 125 м 711,45 

119 ДН 140 м 1.444,50 

120 ДН 160 м 1.857,60 

121 ДН 180 м 2.520,45 

122 ДН 225 м 3.685,50 

123 ДН 250 м 3.092,16 

124 ДН 315 м 3.206,69 

 Набавка, транспорт и монтажа ваздушног вентила, НП10     

125 ДН 80 ком 21.609,25 

126 ДН 100 ком 25.553,63 

 Набавка, транспорт и монтажа туљака за ТП     

127 ДН 63 ком 983,32 

128 ДН 90 ком 1.402,02 

129 ДН 110 ком 1.703,36 

130 ДН 125 ком 2.865,90 

131 ДН 140 ком 2.957,89 

132 ДН 160 ком 3.397,21 

133 ДН 180 ком 3.482,86 

134 ДН 200 ком 5.216,35 

135 ДН 225 ком 5.577,96 

136 ДН 250 ком 8.840,36 

147 ДН 315 ком 12.182,07 

 Набавка, транспорт и монтажа ОЗ      

148 ДН 50 ком 8.726,17 

149 ДН 80 ком 12.434,24 

150 ДН 100 ком 15.033,69 

151 ДН 125 ком 23.875,64 
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152 ДН 150 ком 25.448,96 

153 ДН 200 ком 44.842,56 

154 ДН 250 ком 66.875,28 

155 ДН 300 ком 94.570,01 

  

Набавка, транспорт и монтажа уградне гарнитуре са телескопским наставком за 

вентил     

156 ДН 50 ком 2.298,11 

157 ДН  80 ком 2.298,11 

158 ДН 100 ком 2.298,11 

159 ДН 150 ком 2.298,11 

160 ЛГ капа за вентил 7кг ком 1.716,05 

161 Набавка, транспорт и монтажа Н ДН 80 ком 5.466,94 

  Набавка, транспорт и монтажа X комада     

162 ДН 50 ком 1.232,32 

163 ДН 80 ком 1.614,55 

164 ДН 100 ком 2.018,98 

165 Набавка, транспорт и монтажа подземног хидранта ДН 80x700 ком 21.415,76 

166 Набавка, транспорт и монтажа надземног хидранта ДН 80 ком 34.763,53 

167 Набавка, транспорт и монтажа жабљег поклопца ДН 100 ком 4.680,00 

168 Улична хидрантска капа 30кг ком 6.845,18 

  

ХДПЕ Огрлица са интегрисаним вентилом за ЕФ варење,-Набавка, транспорт и 

монтажа     

169 ДН160мм/2" ком 19.500,00 

170 ДН160мм/1" ком 18.766,80 

171 ДН160мм/ 6/4" ком 19.500,00 

172 ДН160мм/ 5/4" ком 19.500,00 

173 ДН110мм/2" ком 16.317,60 

174 ДН110мм/1" ком 13.434,20 

175 ДН110мм/ 6/4" ком 16.318,90 

176 ДН110мм/ 5/4" ком 16.318,90 

  ХДПЕ Огрлица за ЕФ варење  -Набавка, транспорт и монтажа     

177 ДН160мм/2" ком 4.368,00 

178 ДН160мм/1" ком 3.120,00 

179 ДН160мм/ 6/4" ком 4.368,00 

180 ДН160мм/ 5/4" ком 3.120,00 

181 ДН110мм/2" ком 3.900,00 

182 ДН110мм/1" ком 2.886,00 

183 ДН110мм/ 6/4" ком 4.368,00 

184 ДН110мм/ 5/4" ком 2.886,00 

  Електрофузиона спојница ЕFW - Набавка, транспорт и монтажа     

185 ДН 63 ком 569,40 

186 ДН 32 ком 338,00 

  Електрофузиона редукција ЕFW - Набавка, транспорт и монтажа     

187 ДН 63/50 ком 982,80 

188 ДН 63/40 ком 982,80 

189 ДН 63/32 ком 1.079,33 

190 ДН 50/32 ком 1.409,66 

  Прелазна електрофузиона спојница за прикључак - Набавка, транспорт и монтажа     

191 ДН 63 - ø 2"  ком 6.178,90 

192 ДН 32 - ø 1" ком 3.244,80 

193 ДН 50 - ø 6/4" ком 4.556,50 
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193 ДН 40 - ø 5/4" ком 3.862,30 

  Огрлица ливена  -Набавка, транспорт и монтажа     

194 ДН160мм/2" ком 5.094,21 

195 ДН160мм/1" ком 5.094,21 

196 ДН110мм/2" ком 2.467,90 

197 ДН110мм/1" ком 2.467,90 

  Поцинковани редуцир - Набавка, транспорт и монтажа     

198 2"/1" ком 208,44 

199 2"/ 6/4" ком 151,74 

200 2"/ 5/4" ком 151,74 

  Дупли нипли - Набавка, транспорт и монтажа     

201 2" ком 251,79 

202 1" ком 88,38 

203 6/4" ком 183,43 

204 5/4" ком 131,73 

  Колено -Набавка, транспорт и монтажа     

205 2" ком 386,86 

206 1" ком 125,06 

207 6/4" ком 258,46 

208 5/4" ком 196,77 

  Италијанска полуспојка - Набавка, транспорт и монтажа     

209 2" ком 4.127,06 

210 1" ком 1.000,50 

211 6/4" ком 2.918,13 

212 5/4" ком 1.584,13 

  Заштитна челична цев - Набавка, транспорт и монтажа     

213 ДН 159/5 м 4.108,00 

214 ДН 219/5 м 5.629,00 

215 ДН 273/5 м 8.911,50 

216 ДН 323/9/5 м 12.088,70 

217 Завртањ са навртком М 20/90 - Набавка, транспорт и монтажа ком 107,85 

218 Завртањ са навртком М 16/80 - Набавка, транспорт и монтажа ком 77,71 

  Набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска, НП10     

219 ДН 100 ком 182.000,00 

 

 
Утврђене цене су исказане у динарима без пореза на додатну вредност (ПДВ-а). 
 
II – СТАВЉА СЕ ван снаге Решење III бр.: 38-1/17 од 02.02.2017. године о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац. 
  
III -   Решење ће се примењивати након добијања сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
III Број:  023-25/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 42. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2018. годину („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 11/17), члана 15. Правилника о критеријумима за 
финансирање програма и пројеката за реализацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца”, бр. 1/17), Решења о  
именовању  чланова Савета за праћење и спровођење 
Локалног акционог плана за младе на територији града 
Крушевца број III бр: 022-29/2017,  члана 9. Уредбе о 
средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Сл. гласник 
Републике Србије“ бр. 16/18), Одлуке о избору 
пројекта који су усмерени ка реализацији Локалног 
акционог плана за младе града Крушевца у 2018. 
години број 138 од 18.06.2018. године и број 150 од 
03.07.2018. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 06.07.2018. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ 
КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2018. ГОДИНИ 

 
I - Бирају се пројекти у области имплементације 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 
2018.годину, који ће се финансирати из буџета града 
Крушевца у 2018. години, у укупном износу од је 
1.117.450,00 динара са позиције 130 конто 481941 
Дотације осталим удружењима грађана (расписивање 
конкурса за удружења грађана – имплементација 
Локалног акционог плана за младе за 2018. годину. 

 
Пројекти који су одобрени и који ће се финан-

сирати у  2018. години: 
1. Пројекат „Крушка.online“ – Крушевачки 

омладински инфо центар“ подносиоца  ЛИНК – Лига 
за истраживачко новинарство Крушевац – 
Крушевац у износу 55.000,00  динара  

2. Пројекат „Реци не кеси! Узми цегер“ 
подносиоца Удружење грађана „Treehouse“, у износу 
123.600,00 динара  

3. Пројекат „Креативни и практични развој 
младих кроз луткарство“ подносиоца  Факири са 
југа у износу 60.000,00 динара  

4. Пројекат „Кад се извиђачке руке сложе, све се 
може“ подносиоца Одред извиђача „Цар Лазар“ 
Крушевац у износу 199.850,00 динара 

5. Пројекат „Школа астрономије Јастребац 
2018.“ подносиоца  Астрономско удружење „Еурека“ 
Крушевац у износу 180.000,00 динара 

6. Пројекат „Летњи камп: Млади у покрету 2“  
подносиоца Стреличарски клуб „Царска стрела“ 
Крушевац у износу 229.000,00  динара 

7. Пројекат „Мењамо дијабетес подносиоца   
Друштво за борбу против шећерне болести 
Крушевац у износу 150.000,00  динара 

8. Пројекат „Летња едукаоница“ подносиоца  
Удружење жена пензионерки „Звоник“ Крушевац у 
износу 70.000,00 динара 

9. Пројекат „Читањем против насиља“ 
подносиоца Удружење уметника и љубитеља 
уметности „Плаво и златно“ Крушевац у износу 
50.000,00 динара 

 
II - Одбијају се  пројекти: 
 
1. Пројекат „На два точка до победе!“  

подносиоца Бициклистички клуб Напредак  
Крушевац. Пријава је заведена под редним бројем 
1851 од дана 08.05.2018.године. Укупна вредност 
пројекта је 798.270,00 динара. Средства која се траже 
од града су 138.270,00 динара тј. 17.32%. Износ 
сопствених средства 82,68% тј. 660.000,00 динара.   

Време реализације је од 16.06.2018. до 22.10.2018. 
године. 

 
2. Пројекат „Покрени се и пењи се!“ подно-

сиоца удружења грађана  
Планинарско спортски клуб „Јастребац“. 

Пријава је заведена под редним бројем 1853 од дана 
08.05.2018. године. Укупна вредност пројекта је 
436.000,00 динара. Средства која се траже од града су 
246.000,00 динара тј. 56,42% од укупног износа 
пројекта. Износ сопствених средстава је 190.000,00 
динара тј 43,58%.   

Време реализације је од 15.05.2018. до 31.10.2018. 
године. 

 
3. Пројекат „Лајк“ за бајк подносиоца 

удружења Клуб за планински бициклизам „Бела 
стена“. Пријава је заведена под редним бројем 1850 од 
дана 08.05.2018. године. Укупна вредност пројекта је 
256.075,00 динара. Средства која се траже од града су 
242.775,00 динара тј. 94.81% док је износ сопствених 
средстава 5.19% тј. 13.300,00 динара.   

Време реализације је од 01.06.2018. године до 
31.10.2018. године. 

 
III - По закључењу Уговора са начелником 

Градске управе града Крушевца, одобрена средства 
биће пренета на наменски рачун код Управе за трезор 
подносилаца изабраних пројеката, по динамици и 
условима утврђеним  Уговором. 

 
IV - Средства за ове намене обезбеђена су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2018. годину, 
позиције 130 конто 481941 Дотације осталим 
удружењима грађана (расписивање конкурса за 
удржења грађана – имплементација Локалног акционог 
плана за младе за 2018. годину  

 
V - Неутрошена средства у висини од 382.550,00 

динара остају на позицији 130 конто 481941 дотације 
осталим удружењима грађана (расписивање конкурса 
за удружења грађана - имплементација Локалног 
акционог плана за младе за 2018. годину. 
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VI - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“ и на сајту Града Крушевца.   

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  022-219/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
242 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 11/17), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од Јавног интереса која 
реализују удружења („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 16/18), члана 15. Правилника о критеријумима за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
за реализацију Локалног плана акције за децу града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/17),  
Одлуке Комисије за имплементацију Локалног плана 
акције за децу града Крушевца о избору пројекта који 
ће се финансирати средствима буџета града Крушевца 
у 2018. години, број 92/18 од 23.04.2018. године, 

Градско веће града Крушевца, дана 06.07.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ 

ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА У 
2018. ГОДИНИ 

 
I – БИРАЈУ СЕ пројекти у области 

имплементације Локалног плана акције за децу града 
Кршевца за 2018. годину, који ће се финансирати и 
суфинансирати из буџета града Крушевца у 2018. 
години, у укупном износу од 500.000,00 динара са 
конта 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног плана акције за децу за 
2018. годину).  

Пројекти који су одобрени и који ће се 
финансирати и суфинансирати: 

1. Пројекат „Деца су украс света“ – Смањење 
сиромаштва – Побољшање услова живота деце из 
сиромашних породица“ подносиоца Коло српских 
сестара – Крушевац, у укупном износу 465.000,00 динара 

 
2. Пројекат „Летња школа глуме“ подносиоца 

Удружења жена пензионерски „ЗВОНИК“ Крушевац у 
укупном износу 35.000,00 динара 

 
II – ОДБИЈАЈУ СЕ следећи пројети: 
 
1. Пројекат „КРУШКА.online“ КРУШЕВАЧКИ 

ОМЛАДИНСКИ ИНФО ЦЕНТАР подносиоца Лига за 
истраживачко новинарство Крушевац. Пријава је 

заведена под редним бројем 1588 од 16.04.2018. 
године. Укупна вредност пројекта је 106.000,00 
динара, средства која се траже од града су 80.000,00 
динара, износ сопствених средстава 24,53% је 
26.000,00 динара. Време реализације јун 2018. – 
децембар 2018. године. Пројекат утиче на приоритетни 
циљ Локалног акционог плана за младе и то: здравље 
младих, безбедност младих, информисање младих.  
Циљ пројекта је повећан ниво информисаности младих 
грађана Крушевца везан за образовање, културу и 
спорт. Циљна група млади. 

 
2. Пројекат „УХВАТИ СВЕТЛОСТ“ подносиоца 

Аеробик и фитнес клуб “Endorphine” Крушевац. 
Пријава је заведена под редним бројем 1589 од  
16.04.2018. године. Укупна вредност пројекта је 
107.000,00 динара, средства која се траже од града су 
107.000,00 динара. Време реализације јун, септембар, 
октобар, новембар и децембар 2018. године. Пројекат 
доприноси реализацији Локалног плана акције за децу 
и то: област Боље здравље за сву децу, стратешки циљ 
– Створити услове за оптимални раст и развој сваког 
детета, кроз специфични циљ – Смањење деформитета 
и неправилног држања тела код деце. Пројектом је 
предвиђен обухват 50 детета од 6. година – директни 
корисници у два вртића, индиректни корисници; 
родитељи, васпитачи и шира јавност која би била 
информисана путем медија и друштвених мрежа. 
Пројекат обухвата: куповину неопходних реквизита, 
тестирање моторичких способности деце, спровођење 
тренажног процеса, ретестирање моторичких 
способности деце, статистичку обраду података и 
презентација резултата. 

 
III – Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговоре о финансирању или 
суфинансирању пројеката за реализацију Локалног 
плана акције за децу града Крушевца у 2018. години са 
подносиоцима, удружењима грађана из тачке I овог 
Решења. Уговором се уређују права и обавезе 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 
средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза 
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и 
друга права и обавезе. 

 
IV – Средства за ове намене планирана су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2018. годину, 
конто 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног плана акције за децу за 
2018. годину). 

 
V – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту града Крушевца.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-216/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 06.07.2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА 
АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА КРУШЕВЦА СА 

АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025. 
ГОДИНА И ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ 

 
I - ПРИСТУПА СЕ изради стратешког документа 

- Локалног плана акције за децу града Крушевца са 
акционим планом за период 2019 - 2025. година. 

 
II – Именује се Комисија за израду стратешког 

документа Локалног плана акције за децу града 
Крушевца са акционим планом за период  2019. – 2025. 
године и то: 

- Јелена Милановић – председник Комисије, 
помоћник Градоначелника за друштвене делатности 

- Ивана Петровић - члан, заменица директора  
Центара за социјални рад Крушевац 

- Јелена Вељковић - члан, заменица директора 
Културног центара Крушевац 

- Драгана Ивановић - члан, директор О.Ш. 
„Бранко Радичевић“ Крушевац 

- Љубинка Јовановић - члан, психолог у 
Предшколској установи „Ната Вељковић“ Крушевац 

- Гордана Алексић - члан, начелница Дечијег 
диспанзера, Дома здравља Крушевац 

- Мирјана Базић – члан, директор СОШО 
„Веселин Николић“ Крушевац 

 
III - Комисија из тачке II овог Решења ће по 

потреби  образовати подтимове за израду стратешког 
документа Локалног плана акције за децу града 
Крушевца са акционим планом за период  2019 - 2025. 
година и то: 

 
IV - Задатак Kомисије је да изради нацрт 

Локалног плана акције за децу града Крушевца, и исти 
достави Градском већу града Крушевца на даљу 
процедуру. 

 
V - Стручне послове за потребе Комисије за 

израду  Локалног плана акције за децу града Крушевца 
за период 2019-2025. година, врши Одељење за 
друштвене делатности градске управе града Крушевца. 

 
VI - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-217/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 

244 
На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.  15/2016), 
члана 29. став 2. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ,,Пословни центар“ Крушевац („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 5/2013 - пречишћен текст, 4/15 и 
9/16) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца дана 06.07.2018. 
године донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени 

Правилника о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова ЈП “Пословни центар“ Крушевац 
коју је донео директор под  бр. 2174 од 21.06.2018. 
године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  023-36/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
245 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16 ) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  01.08.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП "Пословни центар" Крушевац број 2650 од 
30.07.2018. године, којом се врши обједињавање 
одлука Надзорног одбора овог предузећа бр. 3956 од 
05.10.2012. године и бр. 2454 од 11.07.2018. године и 
формира се Пречишћен текст Ценовника услуга ЈП 
"Пословни центар" Крушевац, који  гласи: 

  

ВРСТА УСЛУГЕ 

Цена 
услуга 

без 
ПДВ-а  

1 2 

РЕЗЕРВАЦИЈА  

Годишња резервација тезге за 
пољопривредне производе 20.466,66 

Месечна резервација тезге за 
пољопривредне производе 4.075,00 

Месечна резервација већег бокса за бостан 8.141,66 

Месечна резервација мањег бокса за 
бостан 4.133,33 
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1 2 

Месечни закуп за занатску тезгу 7.408,33 

Месечни закуп за робну тезгу на робној 
пијаци 6.400,00 

Месечни закуп бокса на робној пијаци 1.166,67 

Месечни закуп за магацински простор по 
m2 237,50 

Месечни закуп места за саднице (кавез) 2.941,67 

Месечна резервација за расхладне витрине 
1m2  3.054,17 

Месечна резервација паноа на пијачној 
огради 1m2 229,17 

 
ПИЈАЧАРИНА 

 

 
Годишња пијачарина за пољопривредну 
тезгу 63.558,31 

Месечна пијачарина за пољопривредну 
тезгу 

 
5.808,33 

Дневна пијачарина за пољопривредну 
тезгу 233,33 

Дневна пијачарина за коришћење витрина 
за млечне производе 0,5m 233,33 

Дневна пијачарина за занатске и робне 
производе 300,00 

Дневна пијачарина за расхладне витрине 
0,5m 300,00 

 
ПИЈАЧАРИНА НА СТОЧНОЈ  ПИЈАЦИ 

 

 

 

Ситна стока по грлу 66,67 

Средња стока по грлу 87,50 

Крупна стока по грлу 175,00 

  

ОГРЕВНА ДРВА, ГРАЂА И СТОЧНА 
ХРАНА 

  

Огревно дрво m3 79,17 

Путничко возило; приколица; пикап 341,67 

Комби; камион до 3t 487,50 

Камион од 3t до 5t 633,33 

Камион преко 5t 845,83 

 
КВАНТАШКА  ПИЈАЦА 

  

Путничко возило, приколица, пикап    441,67 

Комби, камион до 3t 633,33 

Камион од 3t до 5t 825,00 

Камион преко 5t 1.100,00 

Дневна пијачарина за непродату робу 
након истека 24 сата 500,00 

За горе наведене категорије под тач. 1-4 
дневна пијачарина се наплаћује  на улазу у 
кванташку пијацу и важи 24 сата.  

 
МЕСТО ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ 

  

Екстра зона (1m2) 966,67 

I зона (1m2) 845,83 

II зона (1m2) 575,00 

Сточна пијаца (1m2) 116,67 

1 2 

ПИЈАЧАРИНА ЗА ДАНЕ ВАШАРА 
  

Вашариште - дужни метар 858,33 

Улица - дужни метар 858,33 

Сточна пијаца - дужни метар 429,17 

Запрежно возило - комад 550,00 

Такаме - комад 391,67 

Негашени креч - тона 191,67 

Места за постављање забавних радњи до 
50m2 220,83 

Места за постављање забавних радњи од 
51m2 до 100m2 

 
170,83 

Места за постављање забавних радњи од 
101m2 до 150m2 

 
158,33 

Места за постављање забавних радњи од 
151m2 до 250m2 

 
141,67 

Места за постављање забавних радњи 
преко 250m2  

 
116,67 

Места за постављање угоститељских 
објеката до 50m2 

 
320,83 

Места за постављање угоститељских 
објеката од 51m2  до 100m2 

 
262,50 

Места за постављање угоститељских 
објеката од 101m2  до 150m2 

 
166,67 

Места за постављање угоститељских 
објеката преко 150m2 

 
145,83 

 
НАКНАДА  ТРОШКОВА  ЗА  

КОРИШЋЕЊЕ  ЕЛ.  ЕНЕРГИЈЕ  НА  
ВАШАРИШТУ 

  

Потрошачи са инсталисаном снагом до 
10kw 4.483,33 

Потрошачи са инсталисаном снагом од 
10kw до 20kw 8.966,66 

Потрошачи са инсталисаном снагом преко 
20kw 13.449,99  

 
Овако формиране цене увећавају се за износ                

ПДВ-а. 
 
II – Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење III бр. 38-4/12 од 08.11.2012. године о давању 
сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
„Пословни центар“ Крушевац. 

  
III - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  38-5/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 

 

 

 

 



 01.09.2018.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                         119 
 

 

246 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и  тачке 3. 
подтачка 4. Решења о образовању и именовању Комисије 
за подстицање развоја пољопривреде (“Сл. лист града 
Крушевца“ бр.1/18) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја  
града Крушевца за 2018. годину бр. 320-33/18 од 
28.03.2018. године, изм. бр. 320-64/2018 од 13.04.2018. 
године и изм. бр. 320-98/18 од 21.06.2018. године, и 
предлога Комисије за подстицање развоја пољопривреде 
на седници одржаној дана 27.06.2018. године, 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 01.08.2018. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за избор извођача за 

прогнозу биљних болести и увођење принципа 
савремености производње биљних култура на 

територији града Крушевца 
 

I - Да се на основу Одлуке о буџету града Крушеца 
за 2018. годину издвоје средства у износу од 
250.000,00 динара за прогнозу биљних болести и 
увођење принципа савремене производње биљних 
култура  на територији града Крушевца. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача за прогнозу биљних 
болести и увођење принципа савремене производње 
биљних култура на територији града Крушевца, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-99/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
247 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Сл.лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  и  
тачке 3. подтачка 3. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 01.08.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

извођача за прогнозу биљних болести и увођења 
принципа савремене производње биљних култура на 
територији града Крушевца. 

II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  320-168/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  

* 
*              * 

На основу тачке 3. подтачка 3. Решења о 
образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
1/18) и Програма подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја града 
Крушевца за 2018. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 27.06.2018. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за  избор извођача за прогнозу биљних болести и и 
увођења принципа савремене производње биљних 

култура на територији града Крушевца 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача за прогнозу биљних болести 
и увођења принципа савремене производње биљних 
култура на територији града Крушевца, као и начин 
остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финансирање 

прогнозе биљних болести и увођења принципа савремене 
производње биљних култура на територији града 
Крушевца имају правна лица која су регистрована за 
спровођење ове мере, и која су уписана у одговарајући 
Регистар привредних субјеката.  

 
3. Извођач треба да испуњава следеће услове: 
- да располаже са минимум једном метеос 

станицом која покрива територију  града Крушевца; 
- да поседују 20 феромонских клопки за засаде 

биљних култура и минимум 3 светлосне лампе за 
праћење појаве штетних организама;  

- да има ангажовано једно овлашћено стручно 
лице из области заштите биља и 

- да располаже софтером за обраду података 
 
4. Начелник расписује Конкурс за избор извођача 

за прогнозу биљних болести и увођења принципа 
савремене производње биљних култура на територији 
града Крушевца. Конкурс ће бити отворен 10 (десет) 
дана од расписивања Конкурса. 

 
5. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом.  
 

6. Исплата средстава врши се уплатом на текући 
рачун корисника, на основу уговора, по завршеном 
конкурсу.   

 
Број: 34/18                                     Председник Комисије,                                                                                                    

                                                Наташа Бачлић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  и  тачке 3. 
подтачка 3. Решења о образовању и именовању 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 01.08.2018. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Критеријума за 

избор корисника средстава за суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите које додељују пословне банке. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  320-169/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
249 
Ha основу члана 12. Закона о социјалној заштити 

(“Сл. гласник PC“, бр. 24/11) и члана 48. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  01.08.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I – ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о организацији и систематизацији 
послова „Центра за социјални рад“ у Крушевцу  који је 
донела  директорка  Установе  „Центар за социјални 
рад“ Крушевац под бројем 1680/18 од 19.7.2018. 
године. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-263/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 114. став 3. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“, бр. 10/16) члана 42. Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2018. годину („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 11/17), члана 23. Правилника о 
одобравању средстава и финансирања програма којима 

се остварује општи интерес у области спорта на 
територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/17), Одлуке Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
унапређења и развоја спорта града Крушевца, број 199 
од 01.08.2018. године) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној 08.08.2018. годино донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ОДОБРЕЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

У 2018. ГОДИНИ 
 
I – Одобравају се програми спортских 

организација од посебног значаја за задовољавање 
потреба и интереса грађана у области спорта на 
територији града Крушевца у 2018. години, без 
објављивања  јавног  позива, у складу са чланом 
114.став 3. Закона о спорту и члана 23. Правилника о 
одобравању средстава и финансирања програма којима 
се остварује општи интерес у области  спорта на 
територији града Крушевца,  сходно Одлуци о буџету 
града Крушевца за 2018. годину (''Службени лист 
града Крушевца'' број 11/17), програм 14. Развој спорта 
и омладине, позиција 123, конто 481941, подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима – дотације осталим удружењима грађана, 
планирана су средства за реализацију програмских 
активности подршке локалним спортским  органи-
зацијама, удружењима и савезима  у укупном износу 
од 2.540.000,00 динара и то: 

 
1. Градски женски рукометни клуб „Напредак 

– 12“ - Крушевац, ПИБ 107456294, матични број 
28773579, у износу од 800.000,00 динара за 
реализовање програма наставак афирмације женског 
рукомета и града Крушевца у Србији кроз такмичење у  
Супер Б лиги Србије. 

 
2. Атлетско рекреативни клуб  „Маратонац“ - 

Крушевац, ПИБ 109280402, матични бр. 28818203, у 
износу од 250.000,00 динара укупно и то 180.000,00 
динара за реализовање програма „3. Ноћни 
Крушевачки полумаратон 2018. године“, 25.000,00 
динара за реализовање програма „Покривање 
трошкова суђења (судија, делегата и кординатора) на 
државном првенству Србије у полумаратону“ и 
45.000,00 динара за реализовање програма 
„Унапређење стручног рада и добијање лиценце 
оперативног тренера атлетике“. 
 

3. Одбојкашки клуб „Напредак 037“ -
Крушевац, ПИБ 107983959, матични број 28789599, у 
износу од 850.000,00 динара, за реализовање програма 
„Такмичарска сезона 2018/2019 за женску сениорску 
екипу и Такмичарску сезону 2018/2019 за млађе 
категорије у обе конкуренције“ (јуниори, кадети и 
пионири). 
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4. Омладински кошаркашки клуб „Крушевац“ 
- Крушевац,ПИБ 100477642, матични бр. 17227025, у 
износу од 200.000,00 динара за реализовање програма 
„Такмичење сениорске екипе у Другој српској лиги 
2018/2019 године“. 

 
5. Шах клуб  „Крушевац“ - Крушевац, ПИБ 

102066222, матични бр. 17104977, у износу од 
50.000,00 динара за реализовање програма „Шаховски 
Видовдански турнир у Рибарској Бањи“. 

 
6. Савез за школски спорт – Крушевац, ПИБ 

103894816, матични бр. 17629999, у износу од 
100.000,00 динара за реализовање програма „Школска 
спортска такмичења у 2018. години“. 

 
7. Бокс клуб КШ 037 – Крушевац, ПИБ 

110115140, матични бр. 28705816, у износу од 
100.000,00 динара за реализовање програма 
„Видовдански боксерски турнир“. 
 

8. Пливачки клуб „Расина“ - Крушевац, ПИБ 
100660078, матични бр. 17387863, у износу од 
50.000,00 динара за реализовање програма 
„Видовдански пливачки куп“. 
 

9. Пливачки клуб „Напредак“ - Крушевац, 
ПИБ 105172865, матични бр. 17686577, у износу од 
50.000,00 динара за реализовање програма одржавање 
манифестације „Шаренградски куп 2018“. 
 

10.  Клуб за планински бициклизам “Бела 
Стена“ – Крушевац, ПИБ 102507136, матични бр. 
17465422, у износу од 50.000,00 динара за реализовање 
програма „Трка Краља Петра Првог Карађорђевића“ у 
Рибарској Бањи. 

 
11. Ронилачки клуб „Викинг“ – Крушевац, ПИБ 

106619476, матични бр. 17784366, у износу од 
40.000,00 динара за реализовање програма „Државно 
првенство у подводном хокеју“ у Крушевцу. 

 
II - Одбијају се приспели захтеви осталих 

спортских организација. 
 
III - Са носиоцима одобрених годишњих програма 

из тачке I, у складу са Законом, Начелник Градске 
управе закључује Уговор о реализацији програма а 
носилац програма дужан је да отвори посебан рачун код 
Управе за трезор. Ако се носилац одобреног програма 
не одазове позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће 
се да је одустао од предлога програма. 

 
IV-  Решење објавити на сајту града Крушевца и у 

„Службеном листу града Крушевца“ . 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-278/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  

251 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 55/14, 24/18 и 41/18) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  24.08.2018. године, донело је 

 
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА  

 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
У 2018. ГОДИНИ 

 
1. МЕЊА СЕ Програм унапређења безбедности 

саобраћаја на територији града Крушевца у 2018. години 
("Службени лист града Крушевца", бр. 7/17) тако што се 
у ставу III Активности за реализацију програма у 
2018. години у поднаслову 1. Поправка саобраћајне 
инфраструктуре  тачка 1.2 мења се и гласи: 

„1.2 Набавка и уградња опреме за мониторинг     
и контролу саобраћаја на територији града  
Крушевца.................................... 3.700.000,00 динара,“ 

 
2. Ову измену Програма објавити у „Службеном 

листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  344-834/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
252 
На основу члана 15. став 8. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 48. тачка 16. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), члана 4. тачка 4. и члана 15. став. 1.  
Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“, број 4/18) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.08.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ 

ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
Члан 1. 

 
Овим Решењем одређују се привредна друштва и 

друга правна лица оспособљена за спровођења мера 
заштите и спасавања на територији града Крушевца (у 
даљем тексту: оспособљена правна лица).  

 
Члан 2.  

 
Оспособљена правна лица у смислу члана 1. овог 

решења су:  
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Р. 

бр. 

Назив правног 

лица 
Седиште Делатност Задаци 

 

1 2 3 4 5 

1.  Дом здравља 
Крушевац 

Крушевац здравство - прва медицинска помоћ 
- евакуација 
- збрињавање угрожених и 
настрадалих 

2.  Апотекарска 
установа  
Крушевац 

Крушевац снабдевање лековима - прва медицинска помоћ 
- хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса 

3.  Специјална 
болница за 
рехабилитацију 
„Рибарска Бања“ 

Рибарска Бања медицинска рехабилитација - прва медицинска помоћ 
- хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса 
- збрињавање угрожених и 
настрадалих 

4.  Црвени крст 
Крушевац 

Крушевац Збрињавање, прва помоћ, 
психосоцијална подршка, 

- евакуација 
- збрињавање угрожених и 
настрадалих 
- прва медицинска помоћ 

5.  Центар за 
социјални рад 
Крушевац 

Крушевац збрињавање - збрињавање угрожених и 
настрадалих 
- хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса 

6.  Предшколска 
установа „Ната 
Вељковић“ 
Крушевац 

Крушевац васпитање, образовање и исхрана 
деце предшколског узраста 

- збрињавање угрожених и 
настрадалих 
- исхрана  
 

7.  ЈКП „Крушевац“ 
Крушевац 

Крушевац комуналне услуге - асанација терена 

8.  ЈКП „Водовод“ 
Крушевац 

Крушевац сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде 

- хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса 
- заштита и спасавање од пожара и 
експлозија 
- очување добара битних за опстанак 

9.  ЈКП Крушевац 
„Градска топлана“ 

Крушевац производња и дистрибуција 
топлотне енергије 

- хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса 

10.  ЈП „Спортски 
центар“  Крушевац 

Крушевац спортске активности - збрињавање угрожених и 
настрадалих 

11.  ЈП „За урбанизам  
и пројектовање“ 

Крушевац пројектовање и израда 
урбанистичких планова 

- склањање и урбанистичке мере 
- асанација терена 

12.  Регионална радио 
телевизија 
Крушевац 

Крушевац информисање - рана најава 
- узбуњивање 
- евакуација 
- заштита од техничко технолошких 
рушевина 

13.    Културни центар 
     Крушевац 

Крушевац Делатности из области културе збрињавање евакуисаног 
становништва 

14.  ЈП. Пословни 
центар 

Крушевац управљање пословним простором Транспорт евакуисаног становништва, 
смештај стоке 

15.  Ватрогасни савез Крушевац Заштита од пожара - гашење пожара 
- спашавање на води и под водом 

16.  АД Југопревоз Крушевац Јавни превоз - транспорт становништва  

17.  Телекомунукација 
ДОО 

Крушевац Изградња телекомуникационих, 
енергетских, водоводних и 
канализационих мрежа 

- хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса  

18.  Радио клуб  
Багдала 

Крушевац Информисање - рана најава 
- осматрање и обавештавање 

19.  Разводно-инова-
циони систем 
ДОО „Београд“ 
Београд 

Београд Истраживање и развој  - смањење ризика од катастрофа и 
заштита од поплава 
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Члан 3. 

 
Оспособљена правна лица из члана 2.  овог 

решења, израдиће процену угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и планове 
заштите и спасавање у ванредним ситуацијама на 
основу Упутства о методологији за израду процене 
угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа и планове заштите и спасавање у ванредним 
ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/17).  

 У остваривању Законом утврђених задатака 
цивилне заштите и задатака из члана овог решења, 
оспособљена правна лица у складу са Законом и 
другим прописима припремају и спроводе мере и 
задатке цивилне заштите, а нарочито: 

1. превентивне мере;  
2. мере заштите у случају непосредне опасности 

од елементарних непогода и других несрећа;  
3. мере заштите када наступе елементарне 

непогоде и друге несреће;  
4. мере ублажавања и отклањања непосредних 

последица од елементарних непогода и других 
несрећа. 

 
Члан 4. 

 
Оспособљена  правна лица као субјекти заштите и 

спасавања достављају извештаје Градском штабу за 
ванредне ситуације на територији града 
Крушевца,Одељењу за послове одбране и ванредне 
ситуације Градске управе Крушевац и Сектору за 
ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, у складу са Законом.  

 
Члан 5. 

 
Активирање оспособљених правних лица из члана 

2. овог решења налаже Градоначелник, на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације. 

 
Члан 6. 

 
Правна лица из члана 2. ове одлуке имају права на 

накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и 
ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне 
заштите.  

Уговор о ангажовању оспособљених правних лица 
за извршавање мера и задатака цивилне заштите и 
накнади стварних трошкова за извршавање ових 
послова у име Града Крушевца, закључује Градона-
челник, или лице које он овласти.  

  
Члан 7. 

 
Оспособљена правна лица, као и лица која 

учествују у изради процене угрожености од елеме-
нтарних непогода и других несрећа и плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, имају обавезу 
чувања и заштите тајности података који су на основу 
Закона или општег акта означени, односно квалифи-
ковани одговарајућим степеном тајности.  

 

Члан 8.  
 

Oво решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објвљивања у „Службеном листу града Крушевца“.          

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  83-1/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
 
 
 
253 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 06.07.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална класифи-
кација 160, економска класификација 499000, позиција 
154 - Средства резерве, одобрава се укупно 116.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6, глава 4-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), програмска активност 0002 (ПА: 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва), 
економска класификација 423000, позиција 219 – Услуге 
по уговору, повећава се за 116.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 116.000 динара су 
недовољно планирана средства за најам бине за 
потребе одржавања Централне смотре Такмичења села 
града Крушевца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-87/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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254 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 06.07.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
28.343 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6, глава 6-НАРОДНИ МУЗЕЈ, шифра 

програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Народног музеја), економска класификација 414000, 
позиција 240 – Социјална давања запосленима, 
повећава се за 28.343 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 28.343 динара су 
недовољно планирана средства за отпремнину 
приликом одласка у пензију Радић Косте. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца”. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-88/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
 
255 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.08.2018. 
године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
443.913 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање ОШ „Свети 
Сава“ Читлук), економска класификација 463000, 
позиција 88 – Трансфери осталим нивоима власти, 
повећава се за 443.913 динара. 
 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у износу од 443.913 динара су 
непланирана средства за замену котла за централно 
грејање у подручном одељењу у Глободеру са 
пратећом пумпом и продужење димњака. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-100/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
256 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
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Текућа буџетска резерва), функционална класифи-
кација 160, економска класификација 499000, позиција 
154 - Средства резерве, одобрава се укупно 504.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 1102 (ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ), пројекат 0010 (П: Реконструкција, 
рационализација и одржавање јавног осветљења у 
насељеним местима града Крушевца), после позиције 
34, уводи се позиција 34.1 – Специјализоване услуге, 
економска класификација 424000, на износ од 504.000 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 504.000 динара су 
непланирана средства за услуге стручног надзора над 
извођењем радова на реконструкцији, рационализацији 
и одржавању јавног осветљења у насељеним местима 
града Крушевца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца”. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-102/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 

257 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
6.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИ-

ЛАШТВО, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0004 (ПА: Градско правобра-
нилаштво), економска класификација 414000, позиција 
19 – Социјална давања запосленима, повећава се за 
6.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 6.000 динара су 
непланирана средства за помоћ због болести запослене 
Мирјане Веселиновић. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-103/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
258 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 03.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
400.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6, глава 6-НАРОДНИ МУЗЕЈ, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Народног музеја),, после позиције 251, уводи се 
позиција 251.1 – Нематеријална имовина, економска 
класификација 515000, на износ од 400.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 400.000 динара су 
непланирана средства за откуп иконе Богородица са 
Христом, аутора Настаса Томића од власника 
Александра Чолића из Београда, по Уговору о откупу 
бр. 376 од 13.07.2018. године. 
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Градско веће је закључком III бр. 022-264/18 од 
01.08.2018. године дало сагласност за закључење, 
односно реализацију наведеног Уговора о откупу. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-109/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
259 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
50.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414000, позиција 134 – Социјална 
давања запосленима, повећава се за 50.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 50.000 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи у случају смрти запосленог Миломира 
Ђорђевића, у износу од 25.000 динара и у случају 
смрти оца запосленог Бориса Башића, у износу од 
25.000 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  

4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  401-117/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
260 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
196.140 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање ОШ „Брана 
Павловић“), економска класификација 463000, 
позиција 74 – Трансфери осталим нивоима власти, 
повећава се за 196.140 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 196.140 динара су 
недовољно планирана средстгва за боловање преко 3 
месеца за запослену Марјановић Снежану у износу од 
71.571 динара и за помоћ због настанка трајне тешке 
инвалидности запослене Николић Весне у износу од 
138.292 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-118/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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261 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
55.622 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 2003 (ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Хемијско-
технолошке школе), економска класификација 463000, 
позиција 102 – Трансфери осталим нивоима власти, 
повећава се за 55.622 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 55.622 динара су 
недовољно планирана средства за боловање преко три 
месеца за запослену Ружицу Миленковић. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-119/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

  
 
262 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
1.758.387 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), пројекат 0020 (П: Постављање 
споменика „Спасавање рањеника“), економска 
класификација 515000, позиција 122.1 – Нематеријална 
имовина, повећава се за 1.758.387 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 1.758.387 динара су 
недовољно планирана средства за исплату друге рате и 
за доприносе по Уговору о ауторком делу који је 
Градска управа Крушевац закључила са вајаром 
Светомиром Радовићем, за израду споменика 
„Спасавање рањеника“. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 

4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-120/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
263 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
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(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
500.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6, глава 6-НАРОДНИ МУЗЕЈ, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
пројекат 22 (П: Крушевачки град - Конзерваторско 
рестаураторски радови на западном бедему са 
археолошким истраживањима) и то: 

- позиција 251.2-Услуге по уговору, повећава се 
за 400.500 динара и то конто  

423413 - Услуге штампања публикација, повећава 
се за 10.000 динара и конто 423599-Остале стручне 
услуге, повећава се за 390.500 динара; 

- позиција 251.4-Материјал, конто 426913-Алат 
и инвентар, повећава се за 32.000 динара и 

- позиција 251.6-Машине и опрема, конто 512242-
Фотографска опрема, повећава се за 67.500 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном износу од 500.000 динара су 
непланирана средства за суфинансирање пројекта 
„Крушевачки град - Конзерваторско рестаураторски 
радови на западном бедему са археолошким 
истраживањима“. Учешће Града Крушевца је 10% од 
вредности Уговора, што износи 500.000 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-121/18  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
264 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
138.348 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 1502 (ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), 
програмска активност 0002 (ПА: Промоција 
туристичке понуде), економска класификација 421000, 
позиција 47 – Стални трошкови, повећава се за 138.348 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 138.348 динара су 
недовољно планирана средства за исплату рачуна и то: 
бр. 21563/2018 од 17.07.2018. године, на износ од 
249.600 динара и бр. 14762/2017 од 22.06.2017. године, 
на износ од 38.747,52 динара, издатих од Организације 
музичких аутора Србије СОКОЈ, Београд. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-123/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
 
265 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
1.794.867 динара распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 1801 (ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА), пројекат 23 (П: „Подршка спровођењу 
мера популационе политике на територији РС-Пут ка 
здравом материнству“), економска класификација 
464000, позиција 118.1 – Дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање, повећава се за 
1.794.867 динара (извор 01). 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 1.794.867 динара су 
непланирана средства за учешће у реализацији 
пројекта „Пут ка здравом материнству“. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-124/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  

 

 

266 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 21.06.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 

5.300.000 динара, извор финансирања 08 – Добровољни 

трансфери од физичких и правних лица и сада износе 

3.564.755.934 динара, уплатом по уговорима о донацији 

за концерт Здравка Чолића, закљученим између 

донатора и Градске управе града Крушевца и то:  
- уговором о донацији „РАСИНА ЕНЕРГОГАС“ 

ДОО, Крушевац, бр. 404-397/IV од 18.05.2018. године, 
извршена је уплата 18.05.2018. године, у износу од 
600.000 динара; 

- уговором о донацији „ТЕКГАС“ ДОО, Крушевац, 
бр. 404-398/IV од 18.05.2018. године, извршена је 
уплата 18.05.2018. године, у износу од 600.000 динара; 

- уговором о донацији „SAPUTNIK-M“ д.о.о., 
Сомбор, бр. 404-500/18 од 04.06.2018. године, извршена 
је уплата 04.06.2018. године, у износу од 1.100.000 
динара и 

- уговором о донацији „Телекомуникација“ доо, 
Блаце, бр. 404-404/II од 22.05.2018. године, извршена је 
уплата 12.06.2018. године, у износу од 3.000.000 динара. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.300.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.564.755.934 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.300.000 динара и сада износе 3.407.316.480 динара. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист новоа 
градова, повећавају се за 5.300.000 динара и сада 
износе 10.050.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 157.439.454 динара. 

Средства у износу од 5.300.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 1501 

(ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), програмска 
активност 0002 (ПА: Промоција туристичке понуде), 
функционална класификација 473 и то: 

- на позицију 48.1-Специјализоване услуге, 
конто 424221-Услуге културе, износ од 5.300.000 
динара и сада износи 7.800.000 динара. 

 
 2) О извршењу овог решења стараће се 

Одељење за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-10/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
267 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 21.06.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 500.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.565.255.934 динара, 
уплатом Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација на уплатни рачун буџета дана 
31.05.2018. године, за реализацију пројекта 
Међународни фестивал балона „Крушевац кроз облаке“. 
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Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 500.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.565.255.934 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
500.000 динара и сада износе 3.407.816.480  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 500.000 динара и сада 
износе 77.139.539 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  157.439.454 динара. 

 
Средства у износу од 500.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 Туристичке организације, шифра програма 1502 

(ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), програмска 
активност 0002 (ПА: Промоција туристичке понуде), 
функционалана класификација 473 и то: 

-  на позицију 311-Специјализоване услуге, конто 
424221 –Услуге културе, износ од 500.000 динара и 
сада износи 500.000 динара. 

2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 
за финансије. 

 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
На основу напред изнетог донето је  решење као у 

диспозитиву. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-11/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
268 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 06.07.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 60.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.565.315.934 динара, уплатом Фабрике мазива ФАМ 
а.д., Крушевац, TRAYAL KORPORACIJE AD, 
Крушевац и „КРУШЕВАЦПУТ“ а.д., Крушевац, на 
рачун КЦК бр. 840-249668-61, на име финансијске 
помоћи за реализацију манифестације „Дечији музички 

фестивал“, по изводу бр. 78 од 26.04.2018. године и бр. 
93 од 21.05.2018. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 60.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.565.315.934 динара. 

 Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
3.407.816.480 динара. 

Приходи на конту 744140 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 60.000 динара и сада износе 
834.510 динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају 
се за 60.000 динара и сада износе 157.499.454 динара. 

Средства у износу од 60.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
Културног центра, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), програмска активност 0002 (ПА: 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва) функционална класификација 820 и то: 

- на конто 423413-Услуге штампања публикација, 
износ од 10.000 динара и сада износи 10.000 динара; 

- на конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
8.132 динара и сада износи 8.132 динара; 

- на конто 423911-Остале опште услуге, износ од 
12.000 динара и сада износи 12.000 динара; 

- на конто 424221-Услуге културе, износ од 21.000 
динара и сада износи 556.000 динара и 

- на конто 426621-Материјали за културу, износ од 
8.868 динара и сада износи 8.868 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-13/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
269 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
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динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.565.335.934 динара, уплатом Фабрике мазива ФАМ 
а.д., Крушевац и ASTRA MEDICA, Крушевац, на рачун 
извршења буџета бр. 840-18640-80, за израду 
монографије-40 година постојања и рада МЗ „Веселин 
Николић“, по изводу бр. 112 од 15.06.2018. године и бр. 
125 од 04.07.2018. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.565.335.934 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 20.000 
динара и сада износе 3.407.836.480 динара. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 20.000 динара и сада износе 
10.070.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 157.499.454 динара. 

Средства у износу од 20.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
Месних заједница, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0002 (ПА: 
Функионисање месних заједница) функционална 
класификација 160 и то: 

- на позицију 328, конто 423599-Остале стручне 
услуге, износ од 20.000 динара и сада износи 20.000 
динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
3) Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-15/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
270                                                                                                  
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 01.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 30.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни 

трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.565.365.934 динара, уплатом Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Рибарска бања“ на рачун КЦК бр. 840-
249668-61, за реализацију представе „У чему је 
проблем, народе мој“, по изводу бр. 125 од 04.07.2018. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 30.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.565.365.934 динара. 

 
 Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 

3.407.836.480 динара. 
Приходи на конту 744140 – Текући добровољни 

трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 30.000 динара и сада износе 
864.510 динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају 
се за 30.000 динара и сада износе 157.529.454 динара. 

 
Средства у износу од 30.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код: 
 
Културног центра, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-
САЊА), програмска активност 0002 (ПА: Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва) 
функционална класификација 820 и то: 

- на конто 424221-Услуге културе, износ од 30.000 
динара и сада износи 586.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-16/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
271 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 500.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
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нивоа власти и сада износе 3.566.025.934 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета дана 11.06.2018. године, за 
суфинсирање пројекта „Испринтај своје прво слово“. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 500.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.566.025.934 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
500.000 динара и сада износе 3.408.496.480  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 500.000 динара и сада 
износе 77.799.539 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  157.529.454 динара. 

Средства у износу од 500.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Народне библиотеке, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), пројекат 21 (П: Испринтај своје 
прво слово), функционалана класификација 820 и то: 

 
-  после позиције 236, уводи се позиција 236.1-

Машине и опрема то: 
- на конто 512222 - Штампачи, износ од 395.000 

динара и  
- на конто 512241 – Електронска опрема, износ од 

105.000 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:  400-17/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
272 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015,  99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 160.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 

нивоа власти и сада износе 3.565.525.934 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције на 
рачун извршења буџета бр. 840-18640-80 новчане 
помоћи за превазилажење тешке материјалне и 
здравствене ситуације за 8 лица по 20.000 динара, 
укупно 160.000 динара, по изводу бр. 140 од 25.07.2018. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 160.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.565.525.934 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
160.000 динара и сада износе 3.407.996.480 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
новоа градова, повећавају се за 160.000 динара и сада 
износе 77.299.539 динара. 

 Приходи и расходи из других извора остају 
непромењени и утврђују се у износу од 157.529.454 
динара. 

 
Средства у износу од 160.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 

(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0006 (ПА: Подршка деци и 
породици са децом) функционална класификација 040 
и то: 

- на позицију 110, конто 472931-Једнократна помоћ, 
износ од 160.000 динара и сада износи 348.150 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-18/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
273 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 08.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
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5.000.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.571.025.934 динара, 
на основу Решења Министарства културе и 
информисања о додели средстава за суфинсирање 
пројекта „Крушевачки град - Конзерваторско 
рестаураторски радови на западном бедему са 
археолошким истраживањима“. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.571.025.934 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.000.000 динара и сада износе 3.413.496.480  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 5.000.000 динара и сада 
износе 82.799.539 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  157.529.454 динара. 

Средства у износу од 5.000.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Народног музеја, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 22 (П: 
Крушевачки град-Конзерваторско рестаураторски 
радови на западном бедему са археолошким 
истраживањима), функционалана класификација 820 и 
то: 

-  после позиције 251.1, уводе се позиције: 
- 251.2-Услуге по уговору, конто 423911-Остале 

опште услуге, износ од 250.000 динара; 
- 251.3-Специјализоване услуге,конто 424221-

Услуге културе, износ од 4.334.740 динара и конто 
424911-Остале специјализоване услуге, износ од 
185.260 динара; 

- 251.4-Материјал, конто 426621-Материјали за 
културу, износ од 80.000 динара и 

- 251.5-Зграде и грађевински објекти, конто 
511451-Пројектна документација, износ од 150.000 
динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-19/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
274 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
7.179.467 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.578.220.401 динара, 
на основу Одлуке Кабинета министра без портфеља 
задуженог за демографију и популациону политику о 
додели средстава за суфинсирање пројекта „Пут ка 
здравом материнству“. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
7.179.467 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.578.220.401 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
7.179.467 динара и сада износе 3.420.675.947  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 7.179.467 динара и сада 
износе 89.979.006 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  157.544.454 динара. 

Средства у износу од 7.179.467 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Градске управе, шифра програма 1801 

(ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА), пројекат 
23 (П: „Подршка спровођењу мера популационе 
политике на територији РС-Пут ка здравом 
материнству“), функционалана класификација 740 и то: 

-  после позиције 118, уводи се позиција 
- 118.1 - Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање, економска класификација 
464000 и то: 

- на конто 464113-Текуће дотације здравственим 
установама, износ од 715.200 динара и 

- на конто 464213 - Капиталне дотације 
здравственим установама за набавку медицинске и 
друге опреме, износ од 6.464.267 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-20/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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275 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015,  99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

            1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.245.121 динар, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивао власти и сада износе 3.579.545.522 динара, 
уплатом Канцеларије за управљање јавним улагањима 
Владе РС, у износу од 1.245.121 динар, по изводу бр. 
155 од 15.08.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.245.121 динар, извор финансирања 07 и сада износе 
3.579.545.522 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.245.121 динар и сада износе 3.422.061.068 динара. 

Приходи на конту 733241 –Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист 
нивоа градова, повећавају се за 1.245.121 динар и сада 
износе 53.715.327 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 157.544.454 динара. 

Средства у износу од 1.245.121 динар, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 2002 

(ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), пројекат 0012 (П: Капитално одржавање 
објеката основних школа на територији града Крушевца) 
функционална класификација 912 и то: 

- на позицију 94.1, конто 482191-Остали порези, 
износ од 1.245.121 динар и сада износи 3.557.551 динар. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-21/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 

276 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 15.000 
динара, извор финансирања 04 – Сопствени приходи 
буџетских корисника и сада износе 3.571.040.934 
динара, уплатом физичког лица на депозитни рачун 
трошкова управног поступка бр. 840-1107804-33, у 
износу од 15.000 динара, по изводу бр. 1 од 30.04.2018. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 15.000 
динара, извор финансирања 04 и сада износе 
3.571.040.934 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
3.413.496.480 динара. 

Приходи на конту 745141 – Остали приходи у 
корист новоа градова, повећавају се за 15.000 динара и 
сада износе 8.075.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају 
се за 15.000 динара и сада износе 157.544.454 динара. 

 
Средства у износу од 15.000 динара, извор 

финансирања 04, разврставају се код: 
 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе) функционална 
класификација 133 и то: 

- на конто 423531-Услуге вештачења, износ од 
15.000 динара и сада износи 15.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-22/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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277 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015,  99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 80.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.580.080.268 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције на 
рачун извршења буџета бр. 840-18640-80 новчане 
помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације 
за 4 лица по 20.000 динара, укупно 80.000 динара, по 
изводу бр. 149 од 07.08.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 80.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.580.080.268 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 80.000 
динара и сада износе 3.420.755.947 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 80.000 динара и сада 
износе 90.059.006 динара. 

 Приходи и расходи из других извора остају 
непромењени и утврђују се у износу од 159.324.321 
динара. 

Средства у износу од 80.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 

(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0006 (ПА: Подршка деци и 
породици са децом) функционална класификација 040 
и то: 

- на позицију 110, конто 472931-Једнократна 
помоћ, износ од 80.000 динара и сада износи 428.150 
динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-23/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 

278 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 16.08.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.200.000 динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.580.745.522 динара, уплатом по уговору о донацији 
бр. 404-988/IV од 08.08.2018. године, за реконструкцију 
дела улице Браће Спасић у Паруновцу, закљученим 
између донатора Мијајловић Верољуба и Градске 
управе града Крушевца.  

Уплата у износу од 1.200.000 динара извршена је 
10.08.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.200.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.580.745.522 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.200.000 динара и сада износе 3.423.201.068 динара. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист новоа 
градова, повећавају се за 1.200.000 динара и сада 
износе 11.270.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 157.544.454 динара. 

 
Средства у износу од 1.200.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код: 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0701 

(ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА), програмска 
активност 0002 (ПА:Управљање и одржавање саобра-
ћајне инфраструктуре), функционална класификација 
451 и то: 

- на позицију 61- Зграде и грађевински објекти, 
конто 511331-Капитално одржавање путева, мостова, 
надвожњака и тунела, износ од 1.200.000 динара и сада 
износи 1.200.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-24/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
279 
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 (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14 и 145/14),  

Градска управа града Крушевца, дана 24.08.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ГУП-а 
КРУШЕВАЦ 2025 У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКИХ 
ЦЕЛИНА 5.10 И 10.2 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја  

Измене ГУП-а Крушевац 2025 у делу урбанистичких 
целина 5.10 и 10.2  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена плана обухвата део опште стамбене зоне и 

део рубне зоне „Запад“, односно урбанистичке целине 
5.10 и 10.2. Општа стамбена зона се наставља на 
стамбено мешовиту зону према западу, од примарне 
градске саобраћајнице улице Цара Лазара према југу 
до планиране западне обилазнице која заокружује ову 
зону, у оквиру које је и комплекс Новог гробља, а 
налази се на око 2,5км југозападно од центра града. 

Измена плана обухвата површину од око 94,0ха.  
 

Члан 3. 
 

Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 3/2015), као 
стратешки плански документ, представља плански 
основ за израду планова генералне регулације, на 
основу стратешки опредељених претежних намена.  

Измена плана обухвата део опште стамбене зоне и 
део рубне зоне „Запад“ у западном делу ГУП-а, 
односно зону у којој је комплекс Новог градског 
гробља и површине пољопривредног земљишта у 
југозападном делу рубне зоне.  

„Зона се наставља на стамбено мешовиту зону 
према западу, развијајући се од примарне градске 
саобраћајнице улице Цара Лазара, највише ка југу са 
претежном наменом породичног становања“. „Траса 
планиране примарне градске саобраћајнице заокружује 
ову зону, у оквиру које је и комплекс Новог гробља и 
простор Лазаричког гробља.“ 

Претежна намена у обухвату Измене плана је 
комунална делатност, комплекс централног градског 
гробља - Ново гробље. Постојећа површина Новог 
гробља је 8,05ха, а планирано проширење према 

прорачуну за 100 година је 23,8ха, односно 
резервисано је око 32,0ха површине за сахрањивање.  

„О одређивању и стављању ван употребе гробља, 
одлучује Скупштина посебном одлуком, или 
одговарајућим урбанистичким планом. Зеленило 
гробља је значајан елемент градског зеленила.“  

          
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и критеријума 
за одређивање могућих утицаја на животну средину за 
Измене ГУП-а Крушевац 2025 у делу урбанистичких 
целина 5.10 и 10.2, као и на основу Мишљења бр. 501-
182/2018-09, Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да  
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се  приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене ГУП-а Крушевац 
2025 у делу урбанистичких целина 5.10 и 10.2 на 
животну средину, 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  

Измене ГУП-а Крушевац 2025 у делу урбанистичких 
целина 5.10 и 10.2  и објављује се у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-467/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
280 
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 (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14 и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 24.08.2018. 
године, донeлa je  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈУГ“ У ДЕЛУ 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 4.6.ПОДЦЕЛИНА 
4.6.6.  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана генералне регулације  „Југ“ у  делу урбанистичке 
целине 4.6. подцелина 4.6.6.  на животну средину. 
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Члан 2. 
 

Граница Измена ПГР-а обухвата део урбанистичке 
целине 4.6. односно потцелину 4.6.6. (к.п. бр. 2577/1 
КО Крушевац) у северном делу целине, уз северну 
границу ПГР-а, у оквиру стамбено мешовите градске 
зоне. У обухвату Измена ПГР-а је простор означен као 
потцелина 4.6.6, а који се граничи са стамбеним 
насељем према југу и улицом Иве Андрића на северу, 
односно обухвата катастарску парцелу бр. 2577/1 КО 
Крушевац и део улице Иве Андрића.   

Површина обухвата Измена ПГР-а је око 1,8ха.       
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025.година. 

  
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ одређена је претежна намена 

површина и дефинисана су правила уређења и грађења 
и смернице за даљу планску разраду. Измeна ПГР-а 
обухвата део стамбено мешовите зоне, коју 
карактерише заступљеност различитих намена. 
Урбанистичка целина 4.6. обухвата простор ограничен 
улицама Иве Андрића, Багдалски венац, Косовска и 
улица Косовске битке. Претежна планирана намена 
потцелине 4.6.6. је парк, односно парк науке, а 
допунска намена је комерцијална делатност.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за Измену ПГР „Југ“ у урбанистичкој 
целини 4.6. подцелина 4.6.6., као и на основу 
Мишљења бр. 501-180/2018-09, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, 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 Измене Плана генералне регулације Југ у делу 
урбанистичке целине 4.6. подцелина 4.6.6. на животну 
средину,  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 

Измене Плана генералне регулације „Југ“ у делу 
урбанистичке целине 4.6. подцелина 4.6.6.  и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-468/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 

281 
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 (“Сл. гл. РС”, бр. 
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14 и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 24.08.2018. 
године, донела je 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МУДРАКОВЦУ – 

ФАЗА 2 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације гробља у Мудраковцу – 
фаза 2  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације гробља у Мудраковцу – 

фаза 2  (у даљем тексту: План) представља разраду 
стратешких планских опредељења,  ПГР-а  Југ. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег 
подручја, чиме се остварују основни циљеви уређења 
простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
3,0 ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената,а 
плански  основ је ПГР „Југ”. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу површине јавне намене, 

одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења простора, у 
циљу уређења грађевинског земљишта . 

План обухвата део урбанистичке целине 9.1. у 
оквиру „рубне зоне ЈУГ“ у Плану генералне регулације 
„ЈУГ“, односно потцелину 9.1.5. у југоисточном делу 
обухвата ПГР-а.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и критеријума 
за одређивање могућих утицаја на животну средину за   
ПДР гробља у Мудраковцу – фаза 2, као и на основу 
Мишљења бр. 501-179/2018-09, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, 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 
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утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Мудраковцу – фаза 2 на животну средину, 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 гробља у Мудраковцу – фаза 2  и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-469/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
282 
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 (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14 и 145/14), 

Градска управа града Крушевца, дана 24.08.2018. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈА „СРЊЕ“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације депонија СРЊЕ на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом је обухваћен простор постојеће депоније 

комуналног отпада у Срњу, која је формирана од 1981. 
до 1984. године за потребе града Крушевца, на 
комплексу површине око 37,0ха, на основу ДУП-а 
градске депоније Крушевац (Међуопштински 
службени лист Крушевац, бр. 20/80).  

Депонија комуналног чврстог отпада је лоцирана 
на око 6,5км северозападно од града Крушевца, између 
насеља Срње, Велика Крушевица и Падеж, на правцу 
државног пута 2.А реда бр.183, са прилазом преко 
приступног пута и обухвата катастарске парцеле у КО 
Срње и КО Велика Крушевица.   

Границом Плана обухваћен је комплекс постојеће 
депоније, приступни пут, заштитно зеленило, 
површине за санацију и рекултивацију и неопходне 
површине за садржаје и активности неопходне за 
организацију управљања отпадом са регионалним 
приступом. План обухвата катастарску парцелу бр. 
178, 177/4 и 177/5 и околне парцеле до границе КО 
Срње и КО Велика Крушевица и катастарске парцеле у 

КО Велика Крушевица, према истоку и југоистоку, до 
некатегорисаног пута к.п.бр. 1786 и к.п.бр. 201 
(некатегорисани пут), до границе КО Велика 
Крушевица и КО Срње, што је западна граница Плана. 

Површина обухвата плана је око 40,0ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената,а 
плански  основ је Просторни План града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца“ бр. 4/11). 

  
Члан 3. 

 
Управљање отпадом, један је од приоритета 

имплементације Просторног плана града Крушевца у 
области заштите животне средине, чиме ће бити решен 
проблем одлагања отпада на територији града, као и 
општина у Расинском управном округу.  

Постоји велики број дивљих депонија које 
угрожавају стање животне средине и здравље људи.  

„Регионални споразум са више општина у 
окружењу и санација депоније Срње, треба да омогући 
побољшање основних параметара животне средине.“ 

Основна концепција управљања отпадом обухвата 
мере: 

 санација депоније Срње;   
 превенције и смањења стварања отпада на 

извору настајања; 
 постепено увођење раздвојеног сакупљања и 

савремене опреме за третман отпада; 
 безбедно, еколошки одрживо и прихватљиво  

одлагање отпада. 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора заснивају се на рационалном коришћењу и 
заштити предела и животне средине у складу са 
смерницама плана вишег реда, а на основу Стратегије 
управљања отпадом и стратешким развојним 
документима.   

Планом се дефинише детаљна намена површина, 
санација (ремедијација, рекултивација) постојеће 
депоније и безбедно, одрживо и еколошки 
прихватљиво одлагање отпада, које ће се спроводити у 
више фаза. Такође, Планом се  стварају услови за 
решавање великог комуналног проблема града у 
области животне средине, али и подршка концепту 
формирања регионалне мреже центара и унапређења у 
управљању отпадом.    

               
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР депонија Срње , као и на 
основу Мишљења бр. 501-181/2018-09, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да  постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се  приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације депонија Срње на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
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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 депонија Срње и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-470/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
283 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 21.06.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011, …) тако да у 
члану 5. став 1. тачка 93. гласи: 

 
"93. Трг деспота Стефана, испред раскрснице са 

Улицом Газиместанском, испред Улице Кумановске, 
на краку истоименог Трга који се пружа према Улици 
Миличиној испред Улице Кумановске и испред крака 
који се пружа према Улици Обилићевој, на краку 
истоименог Трга који се пружа од Улице 
Газиместанске до Улице Јакшићеве испред крака 
истоименог Трга који се пружа од Улице Миличине до 
Улице Немањине, на краку истоименог Трга који се 
пружа од Улице Јакшићеве до Улице Немањине 
испред раскрснице са Улицом Јакшићевом и испред 
раскрснице са Улицом Немањином;".  

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

планирање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
2. Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-622/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

284 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011),  дана 08.07.2018. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) 
тако што се у члану 13. ставу 1. ”Одређује се забрана 
заустављања и паркирања на коловозу у следећим 
улицама“ након тачке 41. додаје нова тачка 41.1 која 
гласи: 

 
"41.1 Улица Омладинска, левом и десном страном 

од Улице Балканске до Улице Бивољске;" 
 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-695/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
285 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 25.07.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ...) тако да: 

- у члану 6. став 1. тачка 50. брише се. 
- у члану 13. став 1. тачка 59. мења се и гласи: 
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"59. Трг костурница, левом и десном страном од 
Улице хајдук Вељкове до Улице Доситејеве, левом и 
десном страном од Улице Доситејеве до Улице Ћирила и 
Методија, левом и десном страном од Улице Ћирила и 
Методија до некатегорисаног пута према Институту за 
крмно биље, левом и десном страном на 
некатегорисаном путу према Институту за крмно биље;" 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац  да, сходно чл. 158 став 3. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
2. Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-763/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
286 
Градска управа града Крушевца, Одсек за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 55/2014, 24/2018 и 41/2018), дана 27.08.2018. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 

саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011,...) тако што се: 

 
- у члану 3. став I тачка 122. мења да гласи: 

 
„122. Трг костурница, у односу на све улице са 

којима се укршта осим на Улицу Доситејеву и Улицу 
Ћирила и Методија;“ 

- у чл. 4. став I тачка 37. се брише и 
- у чл. 5. став I тачка 95. мења се да гласи: 
 
„95. Трг костурница, на правцу истоименог Трга 

Улица Ћирила и Методија-Улица Доситејева испред 
Улице Ћирила и Методија, иза Улице Обилићеве и 
испред Улице Доситејеве, на правцу истоименог Трга 
Улица Доситејева-Улица Хајдук Вељкова испред 
Улице Доситејеве, испред крака истоименог Трга који 
се завршава слепо и испред раскрснице са Улицом 
Николе Тесле и Улицом поручника Божидара, на 
правцу истоименог Трга који се завршава слепо испред 
Улице Ћирила и Методија, испред крака истоименог 
Трга који се пружа правац си-јз и на истом краку који 
се укључује на крак Трга који се завршава слепо и 

испред улаза у монтажно-демонтажну гаражу; 
Саобраћајну сигнализацију поставити сходно 

Идејном решењу за измену режима саобраћаја након 
реконструкције Трга костурница – прва фаза у 
Крушевцу из августа 2018. године израђеног од стране 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац.  

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344- 841/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
287 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 55/2014, 24/2018 и 41/2018), дана 30.08.2018. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА 
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА  

КРУШЕВАЦ 
 

1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011,...) 
тако што се: 

- у чл. 4. став I тачка 7. мења се и гласи: 
„7. Улица војводе Путника, од Улице Косовске 

до улаза у јавну монтажну паркинг гаражу;“ 
- у члану 4. став I тачка 9. се брише, 
- у члану 6. став I тачка 10. се брише, 
- у члану 6. став I тачка 14. се брише, 
- у чл. 13. став I тачка 10. мења се и гласи: 
 
„10. Улица војводе Путника, левом и десном 

страном од Улице косовске до Улице др Батута и 
Улице Душана Матића, левом и десном страном од 
Улице Душана Радића до Улице Његошеве;“ 

- у чл. 13. став I тачка 16. мења се и гласи: 
-  

„16. Улица деспота Угљеше, левом и десном 
страном од Улице војводе Путника до Улице Пећке;“  

- у чл. 34. став а) тачки 12. после подтачке 1. 
додаје се нова подтачка 1.1 која гласи: 

„1.1 Улица војводе Путника, на раскрсници са 
Улицом деспота Угљеше;“ 

- у чл. 34. став г) тачки 10. после подтачке 1.2 
додаје се нова подтачка 1.3 која гласи:  

„1.3 Улица војводе Путника, један испред Улице 
деспота Угљеше;“ 
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ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца". 

 
IV Број: 344-846/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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