
                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                               ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
   

  Година XLVI  

                                                                                     14.12.2016. године                                                       Излази по потреби                       

  Број 14 

 

  
I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
385 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07) и чл. 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
 I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је БОБАНУ КОСТИЋУ, 

магистру сточарства из Читлука, одборнику са Изборне 
листе Коалиција Александар Вучић - Србија побеђује, 
ПРЕСТАО мандат одборника у Скупштини града 
Крушевца, у складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 
54/11), даном подношења оставке, 09.12.2016. године.   

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I Број: 020-45/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
386 
На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана  48. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07) 
и члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и  8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године,  донела  је 

        
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 I – ПОТВРЂУЈЕ се мандат одборника у Скупштини 

града Крушевца ИВАНИ ГВОЗДЕНОВИЋ, доктору 
медицине, са Изборне листе Коалиција Александар Вучић 
- Србија побеђује. 

 
II - Ову Одлуку објавити у “Службеном 

листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-46/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

387 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на Предлог Градског 
већа од 09.11.2016. и 17.11.2016. године, на седници 
одржаној дана 13.12.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
1. ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе Републике 

Србије дата Закључком 05 бр. 0238267/2016-1 од        
11. октобра 2016. године, и даје сагласност да се у 
поступку усвајања Унапред припремљеног плана 
реогранизације (у даљем тексту: УППР), субјекта 
приватизације „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац      
(у даљем тексту: Друштво), потраживања Града према 
Друштву по основу уступљених јавних прихода са 
стањем на дан 31.12.2015. године, које ће бити 
утврђено записником надлежне организационе 
јединице Пореске управе, са каматом до дана 
доношења Закључка Владе, конвертује у удео Града  у 
капиталу Друштва.  

 
2.  ДАЈЕ СЕ  сагласност да се потраживања Града 

настала у периоду после 31.12.2015. године до дана 
усвајања УППР конвертују у трајни улог Града у 
капиталу Друштва, у случају усвајања УППР-а. 

 
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-27/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
388 
На основу члана 13. став 1, члана 32. тачка 20. и 

члана 88. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 19. 
став 1. тачка 30. Статута града Крушевца („Сл.  лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ 

ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ  
ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Град Крушевац успоставља 

сарадњу са градовима и општинама у сливу Западне 
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Мораве, у складу са потребом интензивирања сарадње 
између градова и општина у сливу Западне Мораве у 
циљу смањивања заједничких ризика и брзог опоравка 
након елементарних непогода и других несрећа, на 
начин како је то ближе означено у Протоколу о 
сарадњи који је саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Специфични циљеви сарадње градова и општина у 

сливу Западне Мораве биће развој јединица цивилне 
заштите опште намене, прикупљање, обрада и размена 
података између градова и општина и републичких 
установа о хазардима, изложености хазардима, 
осетљивости на хазарде и капацитетима за одговор и брз 
опоравак, заједничко планирање и спровођење 
инфраструктурних мера у складу са препорукама, 
студијама и анализама за проблем поплава у сливу 
Западне Мораве, оцењивање сеизмичког хазарда, јачање 
хоризонталне и вертикалне комуникације ради 
унапређења система ране најаве, развој стратегије 
планирања финансијских средстава и унапређење процеса 
процене штете и обнове после елементарне непогоде.  

 
Члан 3. 

 
У складу са чланом 1. ове Одлуке, Град Крушевац 

прихвата одредбе Протокола о сарадњи градова и 
општина у сливу Западне Мораве. 

 
Члан 4. 

 
По ступању на снагу ове одлуке, Градоначелник 

града Крушевца потписаће Протокол о сарадњи 
градова и општина у сливу Западне Мораве.  

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-28/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
389 
Ha основу члана 9. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“ број 24/11) 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 13.12.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 
УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о правима и услугама у социјалној 
заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 4/13,11/13 и 1/14 ), члан 35. став 1. мења се и гласи: 

"Услугу помоћ у кући у складу са овом Одлуком 
пружа Геронтолошки центар Крушевац." 

 
Члан 2. 

 
Обавезује се Градска управа града Крушевца и 

Геронтолошки центар Крушевац да закључе Уговор о 
пружању дневне услуге у заједници - Помоћ у кући. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном  листу града Крушевца." 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-307/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
390 
На основу члана 29.став1. и члана 39.Закона о 

туризму ("Сл гласник РС" број 36/09, 88/10, 99/11-др 
закон 93/12 и 84/15), члана 20. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/14 - др 
закон) 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 13.12.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
СА ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком  врши се усклађивање пословања  

Туристичке организације града Крушевца, (у даљем тексту: 
Туристичка организација) са Законом о туризму ("Сл. 
гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11 - др закон 93/12 и 
84/15). 

Туристичка организација основана је на основу 
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине 
Крушевац ("Сл. лист општине Крушевац", бр. 3/95)  као 
јавна служба ради вршења послова промоције, 
унапређења и развоја и уписана је код Привредног суда 
у Краљеву решењем FI.1466/95 од 16.6.1995. м. бр. 
17028120, ПИБ 100319004.  

 
Члан 2. 

 
Туристичка организација  има статус правног лица 

са седиштем у Крушевцу, улица Мајке Југовића бр.3. 
 

ПОСЛОВИ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 3. 
 
Послови Туристичке организације утврђени су  

Законом и односе се на: 
1. унапређење и промоција туризма Града Крушевца;  
2. координирања активности и сарадње између 

привредних и других субјеката у туризму који 
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непосредно и посредно делују на унапређењу и 
промоцији туризма;  

3. доношења годишњег програма и плана 
промотивних активности у складу са Стратегијским 
маркетинг планом, плановима и програмима 
Туристичке организације Србије;  

4. обезбеђивања информативно-пропагандног 
материјала, којим се промовишу туристичке вредности 
града Крушевца (штампане публикације, аудио и видео 
промотивни материјал, интернет презентација, сувенири 
итд.),   

5. прикупљања и објављивања информација о цело-
купној туристичкој понуди на територији  града Крушевца, 
као и друге послове од значаја за промоцију туризма;  

 6. организовања и учешћа у организацији 
туристичких, научних, стручних, спортских, културних 
и других скупова и манифестација; 

7. организовања туристичко-информативних центара 
(за прихват туриста, пружање бесплатних информација 
туристима, прикупљање података за потребе 
информисања туриста, упознавање туриста са 
квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 
органа са притужбама туриста и др.);  

8. посредовања у пружању услуга у домаћој 
радиности и сеоском туристичком домаћинству  

9. подстицања реализације програма изградње 
туристичке инфраструктуре и уређења простора и  

10. израде, учешћа у изради, као и реализације 
домаћих и међународних пројеката из области туризма  

11. припреме и прикупљање података, састављање 
упитника, анализа и других информација и   

12. друге активности на промоцији туризма у складу 
са Законом и Статутом Туристичке организације.  

 
Члан 4. 

 
Претежна делатност Туристичке организације је:  
 
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем 

пословању економије; 
 
Остале делатности Туристичке организације су:  
58.19 Остале издавачке активности 
47.78 Остала трговина на мало новим производима 

у специјализованим продавницама (продаја сувенира) 
47.51 Трговина на мало текстилом у специја-

лизованим продавницама   
18.12 Остало штампање 
47.99 Остала трговина на мало изван продавница 
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мњења; 
83.20 Организовање сајмова и састанака  
63.99 Информационе услужне делатности на другом 

месту непоменуте; 
70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу; 
79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане 

са њима 
 
III - СРЕДСТВА  
 

Члан 5. 
 
Средства за обављање делатности обезбеђују се: 
– из прихода остварених обављањем делатности и 

из других сопствених прихода, 

– из донације, прилога и спонзорства домаћих и 
страних правних и физичких лица,  

– из  средстава буџета града Крушевца, 
– од других извора у складу са законом. 
 

Члан 6. 
 

Статутом Туристичке организације ближе ће се 
уредити делатност делокруг рада, надлежност органа, 
заступање и представљање и друга питања од значаја за 
пословање Туристичке организације. 

 
ОРГАНИ 
 

Члан 7. 
 
Органи Туристичке организације су директор, 

Управни одбор и Надзорни одбор. 
 

Члан 8. 
 
Организацију представља и заступа директор, са 

свим овлашћењима неограничено. 
Директор: 
– организује и руководи радом организације, 
– доноси акт о организацији и систематизацији 

послова  на који сагласност даје Градско веће града 
Крушевца, 

– извршава одлуке Управног одбора, 
– стара се о законитости рада, 
– одговоран је за спровођење програма рада 

организације, 
– одговоран је за материјално-финансијско пословање 

организације, 
– врши друге послове утврђене законом и Статутом. 
 

Члан 9. 
 
Директора именује и разрешава Скупштина града 

Крушевца, након спроведеног Конкурса. 
Услови и поступак за именовање директора 

утврђују се Статутом. 
 

Члан 10. 
 
Дужност директора престаје истеком мандата и 

разрешењем. 
Скупштина града Крушевца ће разрешити директора 

пре истека мандата:  
– на лични захтев;  
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;  
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету организацији или тако занемарује 
или несавесно извршава своје обавезе да су настале или 
могу настати веће сметње у раду организације;  

– ако је против њега покренут кривични поступак 
за дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора, односно ако је правоснажном 
судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности директора;  

– из других разлога утврђених законом или 
Статутом организације. 
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Члан 11. 
 
Председника и чланове Управног одбора  

Туристичке организације именује и разрешава 
Скупштина града. Управни одбор има пет чланова, од 
којих је један запослен у Туристичкој организацији.  

 
Члан 12. 

 
Управни одбор: 
1. доноси Статут Туристичке организације,  
2  доноси Пословник о свом раду 
3. усваја годишњи програм рада са финансијским 

планом  
4. усваја годишњи извештај о пословању и 

завршни рачун 
5. расписује Конкурс за избор директора, врши 

избор и доставља предлог о изабраном кандидату 
Градском већу у даљу надлежност 

6. врши друге послове утврђене законом и 
статутом 

На акта под тачкама 1,3 и 4 овог члана  Скупштина 
града  даје сагласност. 

 
Члан 13. 

 
Надзорни одбор Туристичке организације именује 

и разрешава Скупштина града.  
Надзорни одбор има три члана од којих је један 

запослен у Туристичкој организацији. 
Председника и чланове  Надзорног одбора именује 

Скупштина града,  на период од четири године. 
 

Члан 14. 
 
Надзорни одбор: 
- прегледа  извештај о пословању и завршни рачун  

и утврђује да ли су у складу са прописима, 
- доноси Пословник о свом раду 
- и врши друге послове утврђене законом и Статутом. 
 
ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 
ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 
 

Члан 15. 
 
Организација стиче својство правног лица уписом 

у судски регистар.Организација има право да у 
правном промету закључује уговоре и предузима друге 
правне радње у оквиру своје правне и пословне 
способности. 

 
ЗАПОСЛЕНИ 
 

Члан 16. 
 
Послове из оквира делатности и послове у вези са 

припремом и извршавањем тих послова могу обављати 
лица која имају следећи статус: 

– лица у сталном радном односу, 
– лица у грађанско правном односу (уговор о 

делу), 
– лица без заснивања радног односа (волонтерски 

рад). 
 

Члан 17. 
 
Одлуке о пријему и престанку ангажовања радника 

и других лица за потребе организације доноси 
директор. 

Исправе и податке који су пословна тајна, обавезни 
су да чувају оснивач, чланови Управног и Надзорног 
одбора и запослени. 

Дужност чувања пословне тајне траје и после 
престанка радног односа. 

 
ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 
 

Члан 18. 
 

У свом пословању организација је дужна да се 
придржава свих позитивних прописа који се односе на 
заштиту човекове средине. 

 
ПРЕСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 19. 
 
Организација се оснива на неограничено време. 

Организација може престати са радом по одлуци 
оснивача или из разлога предвиђених чланом 26. 
Закона о јавним службама.У случају престанка рада 
организације, преостала средства припадају оснивачу. 

 
ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 20. 
 
Рад организације је доступан јавности. 
 

Члан 21. 
 
Градско веће града Крушевца на предлог Управног 

одбора утврђује минимум рада у случају штрајка у 
Туристичкој организацији. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 
Управни одбор ће у року од 30 дана од дана  

ступања на снагу ове Одлуке донети Статут  
Туристичке организације. 

 
Члан 23. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" .  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-308/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       5 
 

 

391 
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 13.12.2016. године донела је  
     

О Д Л У К У  
 

О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ 
ГРАДА КРУШЕВЦА У "АГЕНЦИЈИ ЗА 

РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ РАСИНСКОГ ОКРУГА 
ДОО" 

 
I - Утврђује се годишња чланарина града Крушевца, 

као једног од оснивача „Агенције за регионални развој 
Расинског округа“ ДОО, у висини од 0,15% од укупно 
остварених буџетских прихода из претходне године, у 
односу на годину у којој се врши пренос средстава. 

            
II - Наведена средства предвидети буџетом града 

Крушевца. 
 
III - Овлашћује се градоначелник града Крушевца, 

Драги Несторовић, да потпише Анекс уговора о 
годишњој чланарини. 

 
IV  - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-29/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
392 
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и чл. 15. 
Уредбе  о условима, начину и поступку под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити 
или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услове, 
начин и поступак размене непокретности. („Сл. гласник 
РС“ бр. 61/2015), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној  
дана 13.12.2016. године,  донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА УГОВОРА O 

ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА 

НАКНАДЕ  
 

I - УСВАЈА СЕ Предлог Уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања 
накнаде сходно Уредби о условима, начину и поступку под 
којима се грађевинско земљиште  у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и 
поступак размене непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 
61/2015), који је саставни део ове Одлуке. 

 
 II - ОВАЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник града 

Крушевца Драги Несторовић да потпише Уговор из 
тачке  I ове Одлуке.  

III - Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-214/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 7. Одлуке о оснивању буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09, 4/13), чл. 
19. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, бр. 401-00-4342/2016-09 од 29.11.2016. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године,  донела је 

 
П Р О Г Р А М  

 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 
2017. ГОДИНУ  

 
Буџетски фонд за заштиту животне средине града 

Крушевца основан је на основу чл. 100. Закона о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 
72/2009,  43/2011 и 14/2016), чл. 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08,5/11) и чл. 
64. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 
142/14, 68/15 и 103/15), на седници Скупштине града 
Крушевца дана 20.11.2009. год. Оснивањем Фонда 
постиже се обезбеђивање финансијских средстава 
неопходних за заштиту и унапређење животне средине 
пре свега на локалном нивоу.  

Основни циљеви Фонда су финансирање припреме 
спровођења и развоја програма, пројеката и др. 
активности у области очувања, одрживог коришћења, 
заштите и унапређења животне средине, као и у 
области енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије. 

Финансијска средства за рад Фонда обезбеђују се 
из: 

1. осталих прихода буџета Града Крушевца за 
текућу годину, 

2. дела наменских средстава од накнаде за 
загађивање животне средине које загађивач плаћа, у 
складу са чл. 85. Закона о заштити животне средине, 

3. средстава остварених од накнаде, у складу са 
чл. 87. Закона о заштити животне средине, 

4. прилога, донација, поклона и помоћи, 
5. других средстава у складу са Законом. 
Средства Фонда користе се наменски, за 

финансирање акционих планова у складу са 
Националним програмом, односно за финансирање 
програма и планова аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе из чл.68. овог закона.  

 
Фонд за заштиту животне средине, у 2017. год., 

располаже финансијским средствима у висини од 
15.250.000 динара. Програмом коришћења средстава 
Фонда за 2017. год. планиране су следеће активности: 
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 Извор 

Р. 
бр. Конто Назив конта 01 

 

1 2 3 4 

1. 423419 

"Промоција заштите животне средине" подразумева штампање брошура, 
лифлета, плаката, мајица,  новина и осталог пропагандног материјала у 
циљу обележавању важних еколошких датума и реализације пројеката из 

области унапређења и заштите животне средине  

500.000 

2. 424911 Остале специјализоване услуге (претплата на Еко лист за школе) 31.000 

3. 424211 
Услуге образовања екокоординатора(предшколских и школских установа) 

- програми акредитовани од стране завода за унапређење, образовање и 
васпитање 

100.000 

4. 424511 Услуге одржавања природних површина 
(заштита природних добара) 200.000 

5. 424611 
Услуге очувања животне средине (запрашивање комараца и крпеља) 

Сузбијање развијања ларви комараца и уништавање одраслих јединки, као 
и уништавање крпеља 

1.500.000 

6. 463211 

Пројекат из области енергетске ефикасности у објектима од јавног 
интереса: 

- Учешће града Крушевца у пројекту „Унапређење енергетске 
ефикасности зграде ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу (постављање  
термоизолације на фасади и тавану и уградња термостатских вентила)“ 

 

4.000.000 

7. 463111 
Пројекат из области заштите животне средине са циљем еколошког 
образовања деце школског и предшколског узраста а у складу са 
Локалним програмом заштите животне средине 2015-2024 

419.000 

8. 451231 
Пројекат унапређења заштите животне средине на територији града 
Крушевца у складу са Локалним програмом заштите животне средине 

2015-2024 
3.000.000 

9. 451291 
- Пројекат социјално-економска инклузија Рома у сиромашним 

подручјима кроз рециклажу (партиципација града Крушевца у одобреном 
пројекту од стране Европске делегације) 

1.000.000 

10. 424331 

Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 
(Завод за  заштиту јавног здравља) 

 
-испитивање степена загађености површинских вода(100.000), 

-испитивање степена загађености речних и отпадних вода,(900.000), 
-испитивање квалитета воде акумулације Ћелије (1.000.000) 

-анализа ваздуха(1.200.000), 
-испитивање буке(400.000), 

-испитивање алергогеног полена у ваздуху(200.000), 
-испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида и тешких 

метала(400.000), 
-остало - анализе по налогу инспекције у случајевима када је непознат 

загађивач (300.000) 
 

4.500.000 

УКУПНО 15.250.000 
 

 

 Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I  Број :  501-192 / 2016                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
         Јасмина Палуровић, 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 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и члана 
19. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевац“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела је 

 
П Л А Н 

 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ 

У КРУШЕВЦУ 
  
1 – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 

 

Правни основ за израду 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.31/10, 69/10 и 16/11); 

• Одлука о изради Плана генералне регулације 
Центар бр. 350-300/2015 од 25.06.2015.г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 3/15). 
 

Плански основ за израду 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 Плана генералне регулације у Генералном 

урбанистичком плану Крушевац 2025, обухвата централну 
градску и стамбено мешовиту просторну зону. 

Обе просторне зоне карактерише присуство 
разноврсних допунских и пратећих намена: становање 
свих густина, комерцијалне делатности, јавне функције, 
комуналне делатности, паркови, спорт и рекреација. 

Централну градску зону карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: централне функције, 
становање високих и средњих густина, зеленило, спорт 
и рекреација.  

Стамбено мешовита зона 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.  

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 

 

1.2.1. Генерални урбанистички план  
          Крушевца 2025 

 

1.2.1.1. Централна градска зона 
 

Даљи развој и унапређење градског центра 
подразумева развој централних функција које 
подразумевају, пре свега намене из области: јавних 
функција (управне и јавне институције, објекти 
друштвеног стандарда јавног и приватног сектора: 
наука, култура, образовање, здравствена и социјална 
заштита и др.) и комерцијалних делатности (трговина, 
угоститељство, пословање).  

Мешовита намена простора у централној градској 
зони, подразумева и намену становања високих и 
средњих густина. 

Градски центар задржава карактеристике линијског 
центра који почиње од Лазаревог града и Газиместанског 
трга, наставља улицом Газиместанском до Трга 
Косовских јунака, затим улицама Видовданском и 
Доситејевом до Трга Костурница.  

Генералним урбанистичким планом Крушевца 
2025 планирани развој центра је усмерен на 
унапређење постојећих намена и уређење простора који 
је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Унапређење намена подразумева развој комерцијалних 
делатности и јавних функција као носиоца 
централитета и даљи развој становања средњих и 
високих густина кроз унапређење стандарда и 
повећање укупног квалитета становања. Садржаје 
јавних функција ускладити са потребама и захтевима 
јавних институција. Подразумева се развој „BID“ зоне 
као трговачко пословне улице (улица Мајке Југовића) у 
мери у којој то дозвољава постојећа намена и 
инфраструктурна опремљеност. 

Такође, дата је и одредница да се у даљем 
урбанистичком планирању успоставе стандарди за 
реконструкцију целих блокова и обезбеди простор за 
мирујући саобраћај. Јавни тргови и одговарајуће 
квалитетно решење мирујућег саобраћаја системом 
јавних гаража и паркинг простора (за кориснике 
контактних подручја и кориснике којима је центар 
града циљ путовања) су претпоставка реализације 
планираних садржаја. 

Зона Лазаревог града је заштићени комплекс – 
меморијални парк на коме се плановима ревитализације уз 
заштиту грађевинског наслеђа може постићи њено уређење 
и оформити још један атрактиван градски простор са 
комерцијалним и садржајима у функцији туризма у 
непосредном контакту са археолошким парком. 

Изградњу новог и обнову постојећег стамбеног 
фонда усмерити на повећање укупног квалитета 
становања. На овом простору планирати гаражне и 
паркинг просторе, ради решења мирујућег саобраћаја у 
градском центру где је концентрација корисника простора 
највећа, као и очување и формирање зелених простора. 

 
1.2.1.2. Стамбено-мешовита зона 

 

Стамбено мешовита зона се развијала непосредно 
уз централну градску зону што је довело до развоја 
различитих намена и садржаја.  
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Даљи развој и унапређење ове зоне подразумева 
планирање, унапређење и развој следећих намена: 
становање свих типова, комерцијалних делатности, 
јавних функција, комуналних делатности. 

У складу са условима Министарства Одбране, 
војни комплекс „Цар Лазар“ („7. Јули“) је означен као 
перспективни. Условима је дато да се ови комплекси 
третирају као комплекси посебне намене, који су 
неопходни за функционисање Војске. Према условима 
Министарства одбране, даљом планском разрадом 
може се дефинисати друга намена за комплексе са 
статусом Мастер план, након регулисања својинских 
односа у складу са Законом. Локације војних комплекса 
пружају могућност за формирање привредно – радних, 
комерцијалних или стамбених зона, након испуњавања 
услова за промену намене. 

Развој комерцијалног сектора у стамбено 
мешовитој зони подразумева унапређење постојећих 
садржаја и формирање нових, пре свега на површинама 
ранијих производних делатности лоцираних у овом 
подручју. Локације постојећих фабрика које су у 
функцији као и оне које нису у функцији, потребно је 
иселити из ове зоне и ове површине развијати за 
различите видове комерцијалних делатности. 

У стамбено мешовитој зони, се Генералним 
урбанистичким планом Крушевца 2025 планира 

локација нове основне школе и значајан црквени 
комплекс, уређење градског парка Багдала, наставак 
изградње спортског центра, доградња геронтолошког 
центра, уређење простора аутобуске станице, 
проширење Старог гробља. 

 
1.2.1.3. Општи урбанистички услови по наменама 

површина са типовима објеката 
 

У обухвату 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. 

 
Становање 
 
Вишепородично становање 
 
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са 4 и више стамбених јединица. 
Станови за социјално становање, могу се градити у 

свим целинама чија је претежна намена више-
породично становање, осим у централној градској зони, 
у складу са урбанистичким параметрима дефинисаним 
за конкретну целину. 

 

 
 

Урбанистички параметри Вишепородичног становања ван Централне градске зоне 
 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 До П+2 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 450 12 

прекинути низ 45 500 15 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

ВС-03 До П+4 

слободностојећи 40 750 25 

непрекинути низ 45 600 20 

прекинути низ 45 600 20 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 30 1.500 30 

непрекинут низ 35 1.000 25 

ВС-05 
од П+7 
до П+8 

слободностојећи 25 2.500 40 
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Урбанистички параметри Вишепородичног становања у Централној градској зони 
(урбанистичке целине, 1.1 до 1.6) 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 До П+2 

 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 450 12 
прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 
прекинути низ 600 15 

ВС-03 До П+4 
слободностојећи 

50 
750 

20 непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 
40 

1.500 
25 

непрекинут низ 1.000 

ВС-05 
од П+7 
до П+8 

слободностојећи 35 2.500 35 

 
 

У оквиру типа ВС-01 за тип објекта у непрекинутом низу, могуће је изградити максимално 6 стамбених 
јединица у објекту. 

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. 

 
Породично становање 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 
  
 

Урбанистички параметри Породичног становања 
 

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 

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 
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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. 

 
Централне функције 
 
Тип ЦФ-01 
 
Овај тип централних функција планиран је у 

градском центру и чине га различити садржаји из 
области јавних функција: управа и администрација 
(АУ), култура (К) и др., и комерцијалних делатности – 
типови: КД-01, КД-02 и КД-041. 

Као допунске намене централним функцијама 
планирано је вишепородично становање средњих и 
високих густина. 

Урбанистички параметри садржаја централних функција 
за наведене типове јавних функција и комерцијалних 
делатности, дефинисани су у посебним тачкама. 

У даљем урбанистичком планирању успоставити 
стандарде за реконструкцију целих блокова и 
обезбеђивање простора за мирујући саобраћај. 

 
Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-01 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-

пословни центри, велики маркети, сервиси и сл.) у 
функцији претежне намене, затим у функцији допунске 
или пратеће намене у оквиру привредно радних зона, 
односно у функцији допунских намена у оквиру других 
зона, уз услов да се организују на нивоу блока или дела 
блока. 

 
Урбанистички параметри Комерцијалних делатности типа 

КД-01 
 

Тип спратност макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
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 комерцијални 
објекти се могу градити и на парцелама мањим од 
600м2, а већим од 300м2. 

 
 
 

Тип КД-03 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма и сл.) у 
функцији допунских и пратећих намена у урбани-
стичким целинама у којима је претежна намена спорт и 
рекреација, парк, јавне функције или комуналне 
делатности. 

Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних 
делатности планира у специфичном окружењу, остале 
урба-нистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. 

 
Тип КД-04 
 
Подразумева комерцијалне делатности у функцији 

туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и 
сл.  

 
Урбанистички параметри Комерцијалних делатности 

типа КД-04 
 

тип диспозиција макс. 
спратност тип објекта макс. 

ИЗ % 

КД-041 
све зоне 
осим 

рубних зона 
П+5 

- слободностојећи 
- прекинути низ 
- непрекинути низ 

60% 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта и смештајним капацитетима. 
 
Привредне делатности 
 
Тип ПД-02 
 
Подразумева привредне делатности у функцији 

претежне намене у оквиру привредно – радних зона, као и 
привредне делатности у функцији допунске или пратеће 
намене ван привредно – радних зона, које се организују на 
нивоу блока или дела блока и чине јединствен комплекс 
или више појединачних груписаних локација. 

 
Урбанистички параметри привредних делатности типа 

ПД-02 
 

тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Тип ПД-03 
  
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
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 урба-
нистичке целине у којој се објекти граде. 
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Јавне функције 
  
У овом Плану под јавним функцијама подразумева 

се: здравство, социјална заштита, образовање и дечја 
заштита, култура и информисање, наука, 
администрација и управа и верски објекти, као и 
објекти за које ће урбанистички услови за изградњу 
бити дефинисани даљом планском разрадом: аеродром, 
железничка и аутобуска станица и пристаниште. 

Објекти јавних функција могу се градити, осим на 
планом дефинисаним локацијама и у урбанистичким 
целинама са чијом се претежном наменом сматрају 
компатибилним. 

 
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 0,50ха за одвојена одељења централе 
основне школе и самосталне непотпуне основне школе 
и 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, за потпуне основне 
школе, односно најмање 1.000м2 за одвојена одељења 
основних школа (непотпуне основне школе од I до IV 
разреда). 

Максимална спратност објеката је П+2. 
 
Средње школе 
  
Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за средњу школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени. 

Површина земљишта под објектом је најмање 5м2 
по једном ученику у једној смени. 

Максимална спратност објеката је П+2. 
 
Ученички и студентски домови 
  
При одређивању потребне величине комплекса и 

објеката за ученичке домове применити следеће нормативе 
17 м2 нето развијене грађевинске површине објекта по 
ученику и 25 м2 површине комплекса по ученику. 

При одређивању потребне величине комплекса и 
објеката за студентске домове применити следеће 
нормативе 20 м2 по студенту нето развијене површине 
објекта и 30 м2 по студенту површине комплекса. 

За ресторане за исхрану студената 1,4 м2 по 
студенту, с тим да се рачуна број планираних седишта 
у ресторанима за 30% редовних студената (са 
издавањем оброка у три смене). 

 
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. 

 
Верски објекти 
 
За верске објекте применити следеће нормативе: 

максималан индекс изграђености грађевинске парцеле 
износи 0,5, максималан индекс заузетости грађевинске 
парцеле износи 30%, најмање 30% верског комплекса 
мора бити хортикултурно уређен, простор за окупљање 
верника обезбедити у оквиру грађевинске парцеле, 
потребан број паркинг места обезбедити у оквиру 
грађевинске парцеле, у комплексу се поред верског 
објекта, могу градити и други објекти који су у фу-
нкцији верског објекта. 

 
Остали објекти 
 
За све остале објекте из области Јавних функција 

примењују се урбанистички параметри дати у табели. 
 
Урбанистички параметри осталих објеката Јавних 

функција 
 

Диспозиција 
макс. 

спратност 
објекта 

макс. ИЗ (%) 

Централна 
градска зона 

Параметри ће бити одређени даљом планском 
разрадом 

 
Комуналне делатности 
 
Објекти и површине намењене овим делатностима су: 

гробља, пијаце, рециклажна дворишта, као и објекти за које ће 
урбанистички услови за изградњу бити дефинисани даљом 
планском разрадом: постројење за пречишћавање отпадних 
вода, резервоари за водоснабдевање, електроенергетска 
постројења, извориште Читлук и сл. 

 
Пијаце 
 
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. 

Максимална спратност објеката је П+1. 
 
Посебна намена 
 
Према условима надлежног Министарства војни 

објекти се сврставају у категорије „Перспективан“ и 
„Мастер план“. При чему се „Перспективним“ сматрају 
објекти неопходни за функционисање Војске и одбране 
земље, а објекти у категорији „Мастер план“ могу се под 
одређеним условима уређивати и мењати им се намена. 

На подручју Генералног урбанистичког плана 
четири комплекса су са статусом перспективни: Цар 
Лазар (7. Јули), Пакашница, Расина, Равњак. 

Дом ВС је са статусом „Мастер план“, тако да је за ове 
површине могућа промена намене после регулисања 
својинских односа. Израдом плана детаљне регулације 
могућа је даља разрада локација без промене генералног 
плана уз поштовање општих урбанистичких начела. 
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Зеленило 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

поглављу су: зеленило јавног коришћења, зеленило 
ограниченог коришћења и зеленило специфичне намене. 

Зеленило као намена сматра се компатибилним 
свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
допунском, односно пратећом наменом било којој 
претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 
одређује тип намене у чијој је функцији. 

 
Зеленило јавног коришћења 
 
У ову категорију зеленила спадају: паркови, парк-

шуме, тргови и скверови, линеарно зеленило и 
зеленило у стамбеним зонама. 

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
Површина зеленила, начин обраде и садржаји 

дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

 
Спорт и рекреација 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у објектима затвореног или отвореног типа 
и намењени су корисницима различитих категорија. 

 
Тип СР-01 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним и отвореним објектима, намењеним већем 
броју корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске хале, затворени базени, стадиони и сл. 

 
Урбанистички параметри Спорта и рекреације типа 

СР-01 
 

Тип 
објекта 

Спрат- 
ност 

Макс.  
ИЗ (%) Број паркинг места 

СР-01 П+1 30 
1 ПМ на 10 гледалаца за путничка возила 
1 ПМ на 100 гледалаца за аутобусе 

 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели или у непосредној близини на 
јавној површини намењеној за паркирање. 

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова. 

 
 
 
 
 
 
 

Урбанистички параметри Спорта и рекреације  
типа СР-02 

 

Тип 
објекта 

Спрат- 
ност 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Број паркинг места 

СР-02 П 40 
 
1 ПМ на 10 гледалаца за путничка 
 возила 

 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели. 
 
Тип СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена, бициклистичке, трим и шетачке 
стазе, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном, терени за мини голф и др.  

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

 
1.2.1.4. Преглед претежних, допунских и пратећих 

намена по урбанистичким целинама 
 

За сваку урбанистичку целину дефинисана је 
претежна намена, а уколико постоје и допунска и 
пратећа намена. 

Претежна намена простора, одређена је наменом 
чија је заступљеност у одређеном простору преовла-
ђујућа. 

Допунска намена простора, подразумева намену 
која допуњује претежну намену са којом је 
компатибилна. 

Пратећа намена простора, подразумева намену која 
прати одређену претежну и / или допунску намену. 

Квантификативни показатељи који опредељују 
заступљеност намена у простору дефинисани су на 
следећи начин: 

• Претежне намене (51-100%); 

• Допунске намене (31 - 49%); 

• Пратеће намене (0 - 30%). 
 
Претежне, допунске и пратеће намене за обухват 

плана, дате у ГУП-у Крушевца 2025 приказане су 
табеларно. 
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Просторна зона 1 – Централна градска зона 

   

Ознака 
урб. 

целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

1.1. централне 
функције 

ЦФ-01 становање, 
густине 100-
200ст/ха 

ВС-01 

ВС-02 

комуналне 
делатности 

пијаца (П) 

становање, 
преко 200ст/ха 

ВС-03 

ВС-04 

ВС-05 
становање до 
100ст/ха 

ПС-01 

ВС-01 
 

1.2. 
 
становање, 
100-200ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 
ВС-02 

 
становање, 
преко 200ст/ха 

 

ВС-03 

ВС-04 

ВС-05 

 
јавне 
функције 

 
школство 
(Ш) 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 
1.3. 

 
спорт и 
рекреација 

 
СР-01 
СР-02 

 
становање, 100-
200ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 
ВС-02 

 
јавне 
функције 

 
школство 
(Ш) 

становање до 
100ст/ха 

ПС-01 здравство 
(З) 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 
КД-02 
КД-03 

дечија 
заштита 
(ДЗ) 

 
1.4. 

 
становање, 
100-200ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 
ВС-02 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-02 

 
јавне 
функције 

 
школство 
(Ш) 
социјална 
заштита 
(СЗ) 

 
1.5. 

 
парк 

 
мемори-
јални парк 

 
јавне функције 

 
верски 
објекат 
(ЦР) 

 
становање 
до 100ст/ха 

 
ПС-01 
ВС-01  

култура (К) 
 

1.6. 
 
становање, 
преко 
200ст/ха 

 
ВС-03 
ВС-04 
ВС-05 

 
становање, 
густине 100-
200ст/ха 

 
ПС-01 

 
парк 

 
парк 
суседства 

спорт и 
рекреација 

СР-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 јавне 
функције 

управа и 
адм. (АУ) 
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Просторна зона 2 – Стамбено мешовита зона 
 
Ознака 
урб. 

целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 
2.1. 

 
посебна намена 

војни 
комплекс 
(ВК) 

 
- - 

 
- - 

 
јавне функције 

 
верски објекти (ЦР) 

2.2. становање густине 
до 100ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 становање, густине 
100-200ст/ха 

ВС-02 

спорт и 
рекреација 

СР-01 јавне функције  
 

дечија заштита (ДЗ) 

привредне делатности ПД-02 
парк 
 

градски парк 

2.3. становање, густине 
преко 200ст/ха 

ВС-02 
ВС-03 
ВС-04 
ВС-05 
ПС-01 

становање, 
густине 100-
200ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 
ВС-01 
ВС-02 

јавне функције школство (Ш) 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 здравство (З) 

спорт и 
рекреација 

СР-03 дечија заштита ДЗ) 
комуналне делатности пијаца (П) 

 
 

2.4. 
 
становање, густине 
100-200ст/ха 

 
ПС-01 
ВС-02 

 
становање 
густине до 
100ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 

 
јавне функције  

 
школство (Ш) 
дечија заштита (ДЗ) 

становање, 
густине преко 
200ст/ха 

ВС-04 
ВС-05 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 
КД-02 

 

спорт и 
рекреација 

СР-03 

 
2.5. 

 
парк 
 

 
градски 
парк 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-03 
КД-041 

 
јавне функције 

 
школство (Ш) 
социјална заштита (СЗ) 
верски објекти (ЦР) 

спорт и 
рекреација 

СР-03 комуналне делатности резервоар за 
водоснабдевање (РЗВ) 

 
2.6. 

 
становање до 
100ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-02 

 
јавне функције 

 
социјална заштита (СЗ) 

 
2.7. 

 
јавне функције  

 
здравство 
(З) 

  становање густине до 
100ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 
2.8. 

 
становање до 
100ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-02 

  

 
2.9. 

 
становање,  
100-200ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 
ВС-02  

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-02 

 
привредне делатности 

 
ПД-02 

јавне функције дечија заштита (ДЗ) 

2.10. комуналне 
делатности  

гробље 
(Г) 

јавне 
функције 

верски 
објекат - 
ЦР 

  

2.11. комерцијалне 
делатности 

КД-01 спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 

становање густине до 
100ст/ха 

 
ПС-01 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
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2.12. 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-01 
КД-041 

   
становање густине до 
100ст/ха 

 
ПС-01 
ПС-02 
ВС-02 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 
2.13. 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-01 

 
привредне 
делатности 

 
ПД-02 

 
становање до 100ст/ха 

ПС-01 

привредне делатности ПД-03 
јавне функције аутобуска станица (АС) 

железничка станица 
(ЖС) 

 
 
Генералним урбанистичким планом за све претежне, 

као и допунске и пратеће намене у обухвату 
предметног ПГР-а дати су општи урбанистички услови, 
који ће бити предмет разраде кроз планове генералне и 
детаљне регулације. 

Планско подручје је Генералним урбанистичким 
планом предвиђено за опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром. 

 
1.2.2. Остала планска документација од значаја 

за израду плана 
 
За подручје Плана генералне регулације у ранијем 

периоду урађен је велики број планских докумената на 
основу којих је спровођена изградња простора у 
обухвату плана генералне регулације. Ови планови су 
разматрани у припреми и изради овог плана генералне 
регулације. 

 
Планови детаљне регулације: 
 
• ПДР Центар 2 („Сл. лист града Крушевца“, 

бр.8/16) 
• ПДР парк Багдала („Сл. лист града Крушевца“, 

бр.8/16) 
• Измена ПДР-а дела блокова А3 и А4 у 

стамбено пословном комплексу Расадник 1 („Сл. лист 
града Крушевца“, бр.6/15) 

• ПДР Народни универзитет („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.6/15) 

• ПДР стамбено пословног блока Колонија („Сл. 
лист града Крушевца“, бр.3/15)  

• Измена плана детаљне регулације стамбено 
пословног блока ограниченог улицама Немањином, 
дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
косовских јунака – блок Ц2 („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 7/14)  

• ПДР стамбено пословног блока Трг 
Костурница – Север („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.8/12)  

• ПДР комплекса између улица Југ Богданове, 
Железничке и Газиместанског трга („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.6/11)  

• ПДР стамбено пословног комплекса између 
улица Косовске, Топличине, Обилићеве, Таковске и 
Ћирила и Методија („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.14/08) 

• ПДР Лазарев град („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.8/08) 

• ПДР стамбено пословног комплекса између 
улица Чолак Антине, Таковске, Кошијског потока, 
Чупићеве и Балканске („Сл. лист града Крушевац2, бр. 
7/07) 

• ПДР Цара Лазара са контактним зонама („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр.3/07) 

• ПДР пословног блока у улици Југ Богдановој 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 9/06) 

• ПДР стамбеног комплекса Лазарица 2 („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр.2/05) – део 

• ПДР стамбено пословног блока ограниченог 
улицама Немањином, Косовском, Владетином, дела 
Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
косовских јунака („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
2/05) 

• ПДР стамбено пословног блока између улица 
Радомира Милошевића, Драгољуба Димитријевића, 
Благоја Паровића и Радничког самоуправљања („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 11/04) 

• ПДР измене и допуне дела ДУП-а Трг 
расинских партизана – I фаза и дела измењеног и 
допуњеног РП-а спортско рекреативног центра блок 
СХ1 – спортски терени и пословни простор („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 5/03) 

• ПДР измене и допуне РП стамбено пословног 
комплекса Расадник 1 у делу зоне А – блокови А1 и А2 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр.3/03) 
 

У процедури је нацрт плана детаљне регулације: 
 
• ПДР Трг Костурница (Одлука бр. 350-636/2010 

од 27.12.2010.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
7/10) 
 

Регулациони планови и детаљни урбанистички 
планови: 

 
• РП стамбено пословног блока између улица 

Обилићеве, Топличине, Косовске и Немањине („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 3/02, 5/03) 

• РП између улица Глигорија Дикића, 
Страхинићеве, Цара Лазара, Мијатов чаир и Старог 
гробља („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 2/00, 5/03) 

• РП стамбено пословног комплекса Расадник 1 - 
део („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 9/98, 5/03) 

• РП стамбено пословни блок Чешаљ („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 
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• РП пословног блока у улици Милоја Закића – 
пешачка зона у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 4/96, 5/03) 

• РП стамбено пословног комплекса ограничен 
улицама Топличином, Обилићевом, Тргом Костурница 
и Косанчићевом („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
6/02, 5/03) 

• РП Трг расинских партизана („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 6/01, 5/03) 

• РП комплекса парка Багдала („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 

• РП Пионирски парк („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 

• РП стамбеног блока између улице Глигорија 
Дикића, Првомајске, Војводе Путника и Владимира 
Савића („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 7/96, 7/03) 

• ДУП (измене и допуне) спортско рекреативног 
центра Крушевац – блок СХ – спортски терени и 
пословни простор („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
7/96, 5/03) 

• ДУП стамбено пословног блока између улица 
Косанчићеве, Топличине и Обилићеве у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 6/95, 5/03) 

• ДУП (измене и допуне) стамбеног комплекса 
Багдалски венац („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
5/95, 5/03) 

• ДУП (измене и допуне) Багдала 2 („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 9/91, 5/03) 

• ДУП Бивоље 2 (део) („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 8/91, 5/03) 

• ДУП ОШ Драгомир Марковић („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 6/91, 5/03) 
 

Урбанистички пројекти: 
 
• УП стамбеног блока између улица Мирка 

Томића, дела Таковске, Чолак Антине и дела улице 
ЈНА („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 1/03, 5/03) 

• УП блокова А3 и А4 у стамбено пословном 
комплексу Расадник 1 у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 2/00, 5/03) 

• УП за простор између улица Доситејеве, Аце 
Алексића, Косанчићеве и Трга расинских партизана 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 4/97, 5/03) 

• УП за простор између улица Чупићеве, ЈНА и 
Кошијског потока („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
4/97, 5/03) 

• УП за изградњу стамбено пословног блока између 
улица Чупићеве, Кошијског потока, Таковске и 
Шуматовачке („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 5/01, 5/03) 

• УП стамбеног блока између улица Таковске, 
Бранка Перишића, Стојана Милошевића и делом Трга 
октобарске револуције („Сл. лист општине Крушевац“, 
бр. 2/00, 5/03) 

• УП за доградњу ОШ „Јован Поповић“ („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 10/87, 7/03) 

Преглед обухвата подручја, планске документације 
израђене у ранијем периоду за подручје плана генералне 
регулације Центар је дат у графичком прилогу који је 
саставни део аналитичко документационе основе плана. 

1.3. Опис обухвата плана са пописом  
       катастарских парцела 

 

Граница Плана генералне регулације „Центар“ (у 
даљем тексту - Граница) почиње у северозападном делу 
комплекса од тромеђе к.п.бр. 2067/1, 2067/2 и 2063/1 
(Гарски поток) све КО Лазарица и иде према истоку 
кроз КО Лазарица северном границом к.п.бр. 2067/2, до 
границе КО Лазарица - КО Крушевац. Граница 
наставља у истом правцу кроз КО Крушевац према 
истоку северном границом к.п.бр. 2259/1 (северна 
граница железничке пруге Краљево - Сталаћ) и даље 
пресецајући исту до границе КО Крушевац - КО 
Бивоље. Кроз КО Бивоље граница иде према 
североистоку обухватајући следеће катастарске 
парцеле: к.п.бр. 3449, 3448 (део), 2305/4, 2307/5, 
2306/13, 2306/15, 2304/9 (део), 2304/1 (део), 2303/2, 
2303/5, 2303/6, 2302/4, 2302/8, 2301/7, 2300/3, 2299/1, 
2298/3, 2297/3, 2295/2 (део), 2295/3 (део) и 3391/1 (део), 
па пресецајући железничку пругу Сталаћ - Краљево до 
границе КО Бивоље - КО Крушевац. Граница на том 
месту скреће према југозападу и наставља границом 
КО Бивоље - КО Крушевац, до тромеђе к.п.бр. 3391/1 
КО Бивоље (железничка пруга Сталаћ - Краљево) 
к.п.бр. 3869 и 2392 обе КО Крушевац. Кроз КО 
Крушевац граница наставља према југу, па према 
истоку, обухватајући к.п.бр. 2395, 3878, 2391, где опет 
скреће према југу, источном границом к.п.бр. 2395 
(касарна Цар Лазар) до тромеђе к.п.бр. 2395, 4096/6 
(улица Омладинска) и 2652/1 (улица Балканска) и 
обухватајући к.п.бр.2652/1 и раскрсницу улице 
Балканске и Шумадијске (к.п.бр. 2304), па источном 
границом к.п.бр.2304 (улица Шумадијска) иде према 
југу укупном дужином те улице до раскрснице исте са 
улицом Видовданском (к.п.бр. 2335/1). На том месту 
граница скреће према истоку, северном границом 
к.п.бр. 2335/1 до раскрснице улице Видовданске 
(к.п.бр. 2335/1) и улице Булевар Николе Пашића 
(к.п.бр. 2654). Затим граница скреће према југу, 
источном границом улице Булевар Николе Пашића 
(к.п.бр. 2654), обухватајући је у целости до раскрснице 
исте са улицом Кнеза Милоша (к.п.бр. 5378/5) односно 
обухватајући кружни ток. Граница затим скреће јужном 
границом улице Кнеза Милоша (пресецајући к.п.бр. 
2635/1) према западу до раскрснице са улицом Бруски 
пут (нови кружни ток) који обухвата и скреће на север, 
пресеца к.п.бр. 2608/2 спољном ивицом тротоара улице 
Бруски пут, до раскрснице улица Бруски пут - Хајдук 
Вељкова - Душанова - Војводе Степе. Граница даље 
наставља према северозападу до раскрснице улица 
Хајдук Вељкове и Достојевског, где скреће према 
југозападу и југоисточном границом улице 
Достојевског, до раскрснице са Ул. Косовском, одакле 
скреће према северу и западном границом к.п.бр. 
3780/1 и 2577/12 до раскрснице са улицом Иве 
Андрића, одакле скреће према западу и југозападу и 
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улицом Иве Андрића (северном и северозападном 
границом к.п.бр. 2577/12, 2577/16 и 2666/1) до 
раскрснице са улицом Багдалски венац (к.п.бр. 5965/1). 
На том месту граница скреће према северу и 
северозападу обухватајући ул. Багдалски венац до 
раскрснице са улицама Војводе Путника и Његошеве, 
односно к.п.бр. 5966, одакле се ломи према југу и 
југозападу улицом Његошевом обухватајући је до 
раскрснице са улицом Војводе Мишића (к.п.бр. 5948/1). 
Граница затим скреће према северу обухватајући улицу 
Војводе Мишића до раскрснице са улицом Пећком и 
Краља Милутина (к.п.бр. 5948/4), даље у истом правцу 
границом к.п.бр.1201/1 (Старо гробље) пресеца улицу 
Змај Јовину и к.п.бр.2289 (улица Цара Лазара), до 
раскрснице са улицом Цанкаревом (к.п.бр. 2570/5), где 
наставља улицом Цанкаревом све до раскрснице са 
улицом Железничком, коју пресеца и скреће према 
западу јужним границама к.п.бр. 2571/34, 2571/35, 
2067/8 и 2067/7 до к.п.бр.2067/4, где граница скреће 
према северу до тромеђе к.п.бр. 2067/1, 2067/2 и 2063/1 
(Гарски поток) одакле је започет опис.  

ПГР Центар обухвата делове КО Крушевац, КО 
Бивоље и КО Лазарица. 

Површина обухвата Плана је око 396ха. 
 
1.4. Опис постојећег стања 

 

Подручје у обухвату Плана захвата зону ужег 
градског језгра и сам градски центар који има карактер 
линијског и развијен је у правцу северозапад - 
југоисток. Уз централну градску зону развија се у свим 
правцима и окружује је стамбено мешовита зона. 

 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 

 

Обухват плана налази се у подручју умерено 
континенталне климе, на надморској висини од 150мнв.  

Доминантни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 

 

Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 
плана. 

 
1.4.3. Начин коришћења простора 

 

Централна градска зона 
 

Централну градску зону карактерише разноврсност 
намена: становање високих и средњих густина, 
концентрација јавних функција (управно-администра-
тивни, објекти културе и школства), културно-историјских 
објеката и амбијенталних целина, као и комерцијалних 
делатности, које заједно генеришу функцију централитета. 

Окосницу ове зоне чине три трга: Трг мира на 
северозападном делу зоне, Трг косовских јунака и Трг 
Костурница на југоисточном делу зоне. Поменути 
тргови, заједно са контактним, Трг младости и Трг 
фонтана, формирају линеарни градски центар. 

У овој зони налази се: део градског спортског центра и 
највећи део градских средњих школа, основне школе и 
неколико вртића, као и зелена пијаца, Археолошки парк 
који представља заштићени комплекс. 

 

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. 

У северном делу ове зоне развијене су комерцијалне 
делатности као прелазни део између централних садржаја и 
привредних делатности које се развијају на северу, као и 
аутобуска и железничка станица. 

 
1.4.4. Претежна намена површина  

 

Становање 
 
Намену становања у централној градској зони чини: 
• Вишепородично становање преко 200 ст/ха у 

североисточном делу ове зоне које датира из 70-их и 80–
их година прошлог века, као и блокови вишепородичног 
становања (изграђени у периоду до 2008.г.) 
трансформисани из породичног у вишепородично 
становање. Проблем паркирања и недостатка слободног 
простора је изражен у овим блоковима, најпре због 
делимичне реализације урбанистичких планова, јер нису 
реализовани неопходни садржаји у овим зонама: слободне 
површине и решење мирујућег саобраћаја. 

• Породично становање у североисточном делу ове 
зоне представља заокружену и уређену урбанистичку 
целину. 

• Породично становање средњих вредности 
урбанистичких показатеља у југозападном делу ове зоне 
карактеришу уређене парцеле породичног становања које 
одговарају инфраструктурним капацитетима ових блокова 
и делимична трансформација у вишепородично становање 
нижих спратности. Даљи развој подручја усмерен је на 
очување постојећих урбанистичких вредности и стварање 
нових у складу са захтевима и правилима струке уз тежњу 
за добијањем нових слободних површина и решавање 
капацитета мирујућег саобраћаја.  

Различити типови становања карактеришу стамбено 
мешовиту 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 урбанистичке 
вредности простора (у делу око комплекса Опште 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 разли-
читог 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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Централне функције 
 
Централне функције су заступљене у центру града 

који је формиран као линијски центар који се од Трга 
косовских јунака, протеже улицом Газиместанском ка Га-
зиместанском тргу са једне и преко Видовданске улице ка 
Тргу Костурница са друге стране. 

Централне функције представљају скуп различитих 
намена које заједно чине градски центар и чине их: 

• Јавне функције: управа и администрација, 
делатности друштвеног стандарда из области културе и 
уметности, науке и образовања, социјалне и здравствене 
заштите. 

• Комерцијалне делатности су трговинско услужне 
делатности и пословање, јавне институције и предузећа, 
карактеристичне за центар града. 

Намена становања у градском центру не представља 
централну функцију, већ је последица сложеног комби-
новања садржаја на простору у централној градској зони 
или приоритетним развојним целинама. 

 
Комерцијалне делатности 
 
Комерцијалне делатности су се у граду пре свега 

развијале у градском центру и делимично у деловима 
града у непосредној близини градског центра. 

Обзиром на концентрацију комерцијалних 
делатности издвојиле су се следеће зоне: 

• Зона градског центра – од Трга Победе до Трга 
Костурница дуж улице Видовданске, улица Мајке 
Југовића („BID“ зона) и Југ Богданова; 

• Зоне у центрима стамбених насеља - постојеће 
развијене комерцијалне делатности (тржни центри или 
веће трговине) – улица Николе Тесле и улица Радомира 
Јаковљевића. 

Као посебан облик комерцијалних делатности су 
објекти у функцији туризма - објекти смештајно 
угоститељског типа: хотели, мотели, коначишта, 
хостели и остали видови објеката са смештајним 
капацитетима.  

Већи смештајни капацитети у граду се налазе у 
централној градској зони. 

 
Јавне функције 

Здравство 

У обухвату плана су Општа болница у којој се 
обавља здравствена делатност на секундарном нивоу и 
три здравствене станице у којима се обавља примарна 
здравствена заштита. 

У оквиру Опште болнице Крушевац, постоји 
центар за складиштење и третман инфективног 
медицинског отпада. Отпад се у објекту третира и по 
стерилизацији пакује и одлаже у металним 
контејнерима на депонији која је са подлогом и 
оградом од бетона, лоцирана у кругу Опште болнице 
Крушевац, са које се стерилисан медицински отпад 
одвози и одлаже на депонију. 

Социјална заштита 

У обухвату плана су Центар за социјални рад, Дом 
за децу без родитељског старања Јефимија и 
Геронтолошки центар. 

Образовање и дечија заштита 

У обухвату плана су три основне школе и две 
специјализоване школе (основна музичка школа и 
основна школа за образовање деце ометене у развоју), 
које углавном задовољавају нормативе, осим музичке 
школе, која нема површину локације осим зграде, као и 
ОШ Вук Караџић, која не испуњава минимални 
норматив за површину локације. 

Средње образовање организовано је у шест 
средњих школа: Гимназија, Медицинска школа, 
Економско-трговинска, Техничка, Хемијско-
технолошка и Машинско-електротехничка школа и две 
специјализоване школе (средња музичка школа и 
средња школа за образовање деце ометене у развоју).  

Високо образовање је организовано у три високе 
школе струковних студија и један факултет. Влада 
Републике Србије је оснивач Високе хемијско-
технолошке школе струковних студија Крушевац и 
Високе школе струковних студија за васпитаче 
Крушевац, а у приватном власништву су Висока школа 
струковних студија за пословно-индустријски 
менаџмент Крушевац и Факултет за индустријски 
менаџмент - Универзитет Унион.  

Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар“ 
у Крушевцу је васпитно образовна установа која 
обавља делатност смештаја, исхране и васпитања 
ученика средњих школа, чије је место становања ван 
места њиховог школовања.  

 
Култура  
 
Објекти културе у обухвату плана су: Народни 

музеј, у оквиру кога и објекти: Уметничка галерија, 
кућа Симића, простор Мензулане, уметнички атељеи, 
Народна библиотека Крушевац, Историјски архив 
Крушевац, Крушевачко позориште, Културни центар 
Крушевац: биоскопи „Крушевац“ и „Европа“, Галерија 
Милића од Мачве и Дечји центар), 

 
Наука 
 
Значајнија институција из области науке на 

територији града је Институт за крмно биље. Управа 
Института за крмно биље из ужег градског подручја 
премештена је на локацију у Глободеру где се налазе и 
огледне парцеле. У функцији Института још увек се 
користи део комплекса у подручју „Парка Багдала“. 

 
Администрација и управа 
 
Административни објекти, објекти управе, судства, 

органа и организација су у зони градског центра. 
На подручју плана постоји више објеката из ове 

делатности: Градска управа, Основни и Виши суд, 
Основно и Више тужилаштво, Пореска управа, 
Полицијска управа Крушевац, Републички геодетски 
завод, Царинарница Крушевац, Национална служба за 
запошљавање, Месне заједнице и др. 

Може се констатовати да су опремљеност и капа-
цитети већине објеката ове делатности задовољавајући. 

У обухвату плана су и аутобуска и железничка 
станица. 
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Верски објекти 
  
У обухвату плана су следећи храмови: 
• Храм Рождества Пресвете Богородице (1376) – 

Лазарица, 
• Храм Светога Великомученика Георгија (1904), 
• Храм Светога Мученика Агатоника (старо 

гробље), 
• Храм Светих Бесребреника Козме и Дамјана 

(круг болнице), 
 

Храм у изградњи: 
 
• Храм Светог Јована Крститеља (парк Багдала), 

 
Параклис: 
 
• Капела Светих Великомученика Димитрија и 

Георгија (парк Багдала) 
 

Привредне делатности  
У обухвату плана од привредних делатности 

постоји предузеће DS Smith Packaging (некадашњи 
Душан Петронијевић). 

 
Комуналне делатности 
 
Пијаце   
На подручју плана у функцији су две зелене 

пијаце. 
Обзиром на организацију, бонитет објеката и 

недостатак пратећих садржаја, ниво опремљености 
свих пијаца може се сматрати делимично 
задовољавајућим, а посебно се истиче проблем 
паркирања на Новој зеленој пијаци. 

 
 

Гробља 
 
У обухвату плана је Старо крушевачко гробље. 

Посебна намена 

Према условима надлежног Министарства војни 
објекти се сврставају у категорије „Перспективан“ и 
„Мастер план“. При чему се „Перспективним“ сматрају 
објекти неопходни за функционисање Војске и одбране 
земље, а објекти у категорији „Мастер план“ могу се под 
одређеним условима уређивати и мењати им се намена. 

У обухвату плана је војни комплекс Цар Лазар (7. 
Јули) и Клуб Војске Србије. 

 
Спорт и рекреација 
 
У обухвату плана постоје површине на којима су 

изграђени објекти намењени спорту и рекреацији. 
Установа за физичку културу Спортски центар 

Крушевац представља организован облик газдовања 
спортским објектима и објектима за рекреацију чији је 
оснивач Град Крушевац. Град располаже са објектима 
„Хале спортова“, „Соко“, стадионом „Младост“, 
отвореним теренима за мале спортове, комплексом 
затворених и отворених базена и атлетским стадионом. 

У оквиру школских објеката и дворишта постоје и 
други спортски терени. 

Посебан вид рекреације омогућавају трим стаза и 
простор са фитнес справама на отвореном, односно 
отворени спортски терени у оквиру парка Багдала. 

У спортске садржаје који су изграђени, такође 
треба уврстити и објекат који je у приватном поседу, 
балон сала „Дуел“ са теренима на тврдој подлози и 
фитнес центром. 

Приказ површина грађевинског земљишта 

 

Претежна намена простора 
Површина  

(ха) 
Заступљеност 

(%) 
Становање, преко 200 ст/ха 29,03 7,33 
Становање, 100-200 ст/ха 38,43 9,70 
Становање, до 100 ст/ха 99,36 25,09 
Комерцијалне делатности 22,86 5,77 
Јавне функције  38,14 9,63 
Привредне делатности 19,25 4,86 
Комуналне делатности 9,70 2,45 
Посебна намена 19,00 4,80 
Уређене зелене површине 
Тргови и скверови 

15,05 3,80 

Спорт и рекреација 12,20 3,08 
Саобраћајнице 55,27 13,97 
Неизграђено грађевинско земљиште 37,71 9,52 
Укупно 396,00 100,00 
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1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 
          инфраструктуре 

 

1.4.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 

Простор обухваћен Планом генералне регулације 
оивичен је делом улице Бруски пут (од улице Кнеза 
Милоша до улице Хајдук Вељкове), делом улице 
Хајдук Вељкове (од улице Кнеза Милоша до улице 
Достојевског), улицом Достојевског, делом улице 
Косовске (од улице Достојевског до улице Иве 
Андрића), улицом Иве Андрића, делом улице 
Багдалски венац (од улице Иве Андрића до улице 
Његошеве, делом улице Његошеве (од улице Багдалски 
венац до улице Војводе Мишића), делом улице Војводе 
Мишића (од улице Његошеве до улице Пећке), делом 
улице Пећке (од улице Војводе Мишића до улице 
Краља Милутина), улицом Краља Милутина, делом 
улице Цанкареве (од улице Краља Милутина до улице 
Железничке), делом улице Железничке (од улице 
Краља Милутина до моста на Гарском потоку), делом 
тока Гарског потока (од улице Железничке до 
железничке пруге), делом железничке пруге Сталаћ – 
Краљево (од Гарског потока до улице Уроша Предића), 
улицом Уроша Предића, делом улице Омладинске (од 
улице Уроша Предића до улице Балканске), улицом 
Шумадијском, делом улице Видовданске (од улице 
Шумадијске до улице Булевар Николе Пашића), 
улицом Булевар Николе Пашића и делом улице Кнеза 
Милоша (од улице Булевар Николе Пашића до улице 
Бруски пут). 

 
Елементи из Генералног урбанистичког  
плана Крушевац 2025 
 
Генералним урбанистичким планом на подручју 

обухвата Плана, улица Бруски пут, улица Хајдук 
Вељкова, улица Косовска, улица Војводе Мишића, 
улица Пећка, улица Железничка, улица Видовданска, 
улица Булевар Николе Пашића, улица Кнеза Милоша, 
улица Цара Лазара, улица Страхињићева, 
Газиместански трг, улица Југ Богданова, улица 
Душанова, улица Балканска, улица Газиместанска, Трг 
косовских јунака, улица Доситејева, улица Поручника 
Божидара и улица Николе Тесле су дефинисане као 
делови примарне саобраћајне мреже града Крушевца.  

Улица Достојевског, улица Иве Андрића, улица 
Багдалски венац, улица Његошева, улица Краља 
Милутина, улица Цанкарева, улица Омладинска, улица 
Шумадијска, улица Душана Радића, улица Првомајска, 
улица Мајке Југовића, улица Саве Шумановића, улица 
Иванковачка, улица Мајке Јевросиме, улица Бријанова, 
улица Југовићева, улица Владетина, улица Јакшићева, 
Трг деспота Стефана, улица Обилићева, улица 
Топличина, улица Ћирила и Методија, улица Таковска, 
улица Чупићева, део улице Босанске и улица Војводе 
Степе су делови секундарне саобраћајне мреже града 
Крушевца. 

Све остале улице на подручју обухвата Плана су 
делови терцијалне саобраћајне мреже. 

 
 
 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за смер Копаоника и Блаца се 

одвија трасом коју чине улица Булевар Николе Пашића 
и део улице Кнеза Милоша (траса која се поклапа са 
државним путем I Б реда бр. 38). 

Поред претходне трасе, транзитни саобраћај се 
одвија трасом коју чине део улице Балканске, улица Југ 
Богданова и улица Цара Лазара за смер ка Краљеву, као 
и Газиместански трг за смер ка Јасици. 

Све наведене улице служе како за одвијање 
транзитног саобраћаја, тако и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Железнички саобраћај 

На предметном подручју, за које се израђује План 
детаљне регулације, налази се следећа железничка 
инфраструктура: 

 
• Регионална железничка пруга Сталаћ - 
Краљево - Пожега у дужини око 2.26 км (од 
наспрам км 13+730 до наспрам 15+990), на 
којој је огранизован јавни путнички и теретни 
саобраћај; 

 
• Железничка станица Крушевац у км 14+600 
предметне пруге са осам станичних колосека. 

 
• Путни прелаз у км 15+062 предметне пруге на 
месту укрштања са регионалним путем који је 
осигуран саобраћајним знаковима на путу. 

1.4.5.2. Хидротехничке инсталације 

• Водоснабдевање 

Подручје обухваћено планом припада двема 
висинским зонама водоснабдевања.  

Прву висинску зону обухватају потрошачи на 
котама терена до 190 мнм. Потрошачи ове висинске 
зоне везани су на резервоар „Багдала“∀, који је главни 
градски дистрибуциони резервоар, запремине 8.900м3 
са котом дна - 208мнм и котом прелива – 212,3мнм. 
Функција овог резервоара је дневно изравнање 
неравномерности потрошње града.  

Другу висинску зону обухватају потрошачи на 
котама терена од 190 до 230 мнм. У ту сврху је 
изграђен резервоар друге висинске зоне „Голо Брдо“ у 
Шумицама, запремине 650м3 са котом дна резервоара – 
243,5мнм и котом прелива - 247мнм, који се налази ван 
границе плана.  

Дистрибуција воде у резервоар на Багдали је 
гравитационим путем преко магистралног цевовода 
Мајдево - Крушевац димензија ДН 1000мм. Дистрибуција 
воде из резервоара је путем више цевовода: ДН 300 и 
ДН 400мм према градском конзумном подручју, одвод 
пречника Ø200мм према вишој зони насеља Багдала 3 и 
Пакашници. 

Изграђена разводна примарна дистрибутивна 
водоводна мрежа у оквиру подручја плана се креће од 
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Ø80 до Ø500мм. Велики део мреже, пречника мањих од 
Ø100мм не задовољава услове противпожарне заштите 
који су прописани „Правилником о противпожарној 
заштити и спољашњој и унутрашњој хидрантској 
мрежи“ („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91). 

Развод водова по улицама дат је у графичком 
прилогу и претходним условима издатих од стране ЈКП 
"Водовод Крушевац". 

 
• Систем одвођења отпадних вода 

 
Систем за одвођење отпадних вода је сепаратан, 

независно одвођење отпадних вода из домаћинстава и 
индустрије од атмосферских вода. Тренутно се отпадне 
воде Крушевца директно упуштају у Западну Мораву и 
Расину. У току је поступак за изградњу централног 
градског постројења за пречишћавање отпадних вода, 
које се налази ван границе плана. Отпадне воде се 
централним градским колектором одводе до Западне 
Мораве. Профил колектора је 110/60цм са падом 0,2%. 

Фекални примарни колектори "Лазарачки" и "Д" су 
изграћени у граничној саобраћајници у ул. Железничкој 
на северу планског подручја. Пречници ових колектора 
су Ø500мм и Ø800мм. Колектор "Д" одводи највећи део 
отпадних вода из ужег градског ткива и преко колектора 
"А", чија траса пролази ван планског подручја до 
планираног централног градског постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Кроз централни део 
планског подручја пролазе Кожетински и Кошијски 
колектор, чији су пречници Ø400мм и Ø600мм. 

Санитарне отпадне воде се гравитационо одводе 
мрежом фекалне канализације до постојећих примарних 
фекалних колектора.  

 
• Систем одвођења атмосферских вода 

 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

двају регулисаних водотока: Кожетинском и Кошијском 
потоку.  

Кожетински поток пролази тежишним правцем 
локације у смеру југоисток - северозапад и регулисан је 
бетонским цевима ø800 и ø1000мм. Кошијски поток 
пролази правцем локације у смеру југоисток - 
североисток и регулисан је бетонским цевима ø160мм и 
220/160цм до пропуста на железничкој прузи. 
Рецепијент Кожетинског и Кошијског потока је 
Западна Морава. Постојећа пропусна моћ природних 
реципијената је далеко већа од мреже атмосферске 
канализације која је прикључена на њих. Највећи део 
постојеће атмосферске канализације на подручју плана 
гравитира поменутим водотоцима. Мањи део 
атмосферских вода на подручју плана мрежом 
атмосферске канализације се одводе до реке Расине.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 

 

У границама предметног плана постоје следећи 
електроенергетски објекти и водови: ТС110/3510kV 
„Крушевац 4“, снаге 2х31,5 MVA, ТС35/10 kV 
„Центар“, снаге 8+12,5 MVA, ТС35/10 kV „Аутобуска 
станица“, снаге 2х8 MVA и ТС35/10 kV „Крушевац 3“, 
снаге 2х8 MVA, кабловски вод 35 kV „Центар – 
Крушевац 3“, кабловски вод 35 kV „Крушевац 4(1) – 
Центар“, кабловски вод 35 kV „Крушевац 4(2) – 

Центар“, кабловски вод 35 kV „Крушевац 4 – Крушевац 
3“, кабловски вод 35 kV „Центар – Аутобуска станица“, 
далековод 35 kV „Аутобуска станица Крушевац 2(1)“ и 
далековод 35 kV „Аутобуска станица Крушевац 2(2)“ 
као и ТС 10/0,4 kV и кабловски водови 10 kV чији је 
списак дат у претходним условима „ЕПС Дистрибуције“ 
доо Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
05.01.0-250746 од 18.12.2016., који су саставни део овог 
плана. 

Постојеће ТС 110/35/10/0,4kV, кабловски водови 
35kV, далеководи 35kV, кабловски водови 10kV, су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а која је дата у графичком прилогу. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 

 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 

 

Топлотна енергија 
 
На планском подручју постоје две групе 

произвођача топлотне енергије.   
• Прву групу произвођача топлотне енергије 

чине ЈКП Градска топлана - 123,8МW, централни 
топлификациони систем може да пренесе око 50-
55МW, на режиму температура 110/75 оC, а 
расположиви капацитет свих топлотних извора је око 
70 МW. 
 

1. Централни извор, топла вода, угаљ, инсталисана 
снага 70МW (извор је ван планског подручја, али 
дистрибутивна мрежа је претежно у границама Плана) 

2. „Расадник-2“, топла вода, мазут, инсталисана 
снага 9,0МW (пројектовано довођење природног гаса 
до краја 2016 год.) 

3. „Прњавор“, топла вода, природни гас, 
инсталисана снага 4,5МW 

4. „Парк“, топла вода, природни гас, инсталисана 
снага 4,5МW  

5. Лазарица, топла вода, угаљ, инсталисана снага 
1,2МW 

 
• Приватни снабдевачи топлотном енергијом 

стамбено-пословног простора, на режиму температура 
80/60оC, а расположиви капацитет свих топлотних 
извора је око 8,0МW. 

 
Инсталисани капацитет извора топлотне енергије 

ове групе је 78,0МW. Сви дистрибутери топлотне 
енергије ове групе снабдевају 10.700 стамбених 
јединица или 640.000m2 стамбеног простора. Емисија 
CO2 топлотних извора ове групе је око 180.000 т/год. 

 
• Друга група произвођача топлотне енергије су 

локална ложишта до 50kW.  
1. дрво и угаљ 11000 објеката, инсталисана снага 

132МW 
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2. природни гас 1000 објеката, инсталисана снага 
12МW (изведено 67 километара дистрибутивне 
гасоводне мреже 2016 год.) 

3. лож уље 200 објеката, инсталисана снага 2МW 
4. електрична енергија 2380 објеката, инсталисана 

снага 19МW 
5. обновљиви извори 120, инсталисана снага 

0,6МW 
Процењени инсталисани капацитет треће групе је 

165 МW. Произвођачи топлотне енергије треће групе 
снабдевају око 15.000 стамбених јединица или 
1.300.000 m2 стамбеног простора. Емисија CO2 свих 
топлотних извора ове групе је око 63.000т/год.. 

Укупна инсталисана снага извора топлотне 
енергије на територији ГУП-а је 560МW а актива 
инсталисана снага топлотних извора је 385МW. Укупна 
емисија CO2 свих извора око 293.000 т/год. 

Постојеће стање производње топлотне енергије 
обрађено је на основу статистичких и прикупљених 
података од дистрибутера топлотне енергије. 

Карактеристике постојеће опреме за производњу 
топлотне енергије за све групе су: висок проценат 
застареле и лоше одржаване и неисправне опреме са 
ниским степеном коришћења примарног горива и 
недовољно коришћење савремених, кондензационих 
извора топлотне енергије и веома мали удео у 
коришћењу обновљивих извора енергије. 

На територији Плана топлифицирано је 25,6% 
стамбеног простора, од чега јавни дистибутер (ЈКП 
Градска топлана) снабдева око 23.3%, а приватни 
дистрибутери топлотне енергије око 2,3%.  

 
Гасификација  
 
На подручју Плана постоје два нивоа дистрибуције 

природног гаса. 
 
Први ниво дистрибуције природног гаса за притиска до 

12 бара: 
 
• Градски гасоводни прстен у источној 

индустријској зони поред реке Расине од ГМРС 
“Крушевац“ до корпорације „Трајал“ (источни крак), у 
градској зони од корпорације „Трајал“ до парка 
“Багдала“ (јужни крак) и у северној индустријској зони 
од ГМРС „Крушевац“ до дворишта ЈКП „Крушевац“, 
капацитета 100.000 Sm3/h, власништво „Србија гаса“-а.  

• Прикључни гасоводи и мерно регулационе 
станице за регулацију средњег притиска природног гаса 
од 12 бара на ниски притисак од 4 бара, власништво 
„Србија гас“. 
 

1. Мерно-регулациона станица „Расадник-1“, 
капацитета 2.000 Sm3/h; 

2. Мерно-регулациона станица „Базени“, капа-
цитета 500 Sm3/h; 

3. Мерно-регулациона станица „Спортски цен-
тар“, капацитета 4.000 Sm3/h; 

4. Мерно-регулациона станица „Багдала“, капа-
цитета 4.000 Sm3/h;, 

5. Мерно-регулациона станица „Инвест“, капа-
цитета 100 Sm3/h; 

6. Мерно-регулациона станица „Фарм“, капацитета 
600 Sm3/h; 

7. Мерно-регулациона станица „БГ-продукт“, 
капацитета 100 Sm3/h; 

8. Мерно-регулациона станица „Пекара“, капацитета 
800 Sm3/h; 

9. Мерно-регулациона станица „Дуропак“, капацитета 
1.000 Sm3/h; 

10. Мерно-регулациона станица „Парк“, капацитета 
600 Sm3/h; 

11. Мерно-регулациона станица „Фам“, капацитета 
2.000 Sm3/h; 

Инсталисан капацитет мерно-регулационих станица је 
25.600 Sm3/h, степен ангажовања око 17%. 

 
• Прикључни гасоводи, компресорска станица за 

подизање средњег притиска природног гаса на 
комприновани од 250 бара, капацитета 350+1000 Sm3/h и 
мерно-регулационе станице за регулацију средњег 
притиска природног гаса 12 бара на ниски притисак од 4 
бара, капацитета 4.000 Sm3/h, власништво „Boss petrola“-
а. Комприновани природни гас се користи за снабдевање 
моторних возила, степен експлоатације је висок и износи 
око 1.500 Sm3/дневно.  
 
Други ниво дистрибуције природног гаса за притиска до 

4 бара: 
 
Дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 

цеви изграђена је у насељима: Прњавор, Расадник 1, 
Спортски центар, Багдала 1, Багдала 2, Багдала 3, Стара 
чаршија, Равњак, Бивоље, Мудраковац, Мало Головоде, 
Шумице, Аеродром, Колонија и Липовац. 

Укупна дужина изграђене дистрибутивне гасоводне 
мреже је 120km, активних кућних прикључака је 800 и 
потенцијалних кућних прикључака око 3.500. 

Град Крушевац и „Србија гас“ су у фази 
реализације изградње дистрибутивне гасоводне мреже 
на целој територији града.  

Изграђена гасоводна мрежа представља значајан 
потенцијал за покретање реиндустријализације и 
смањење производње угљендиоксида и заштите животне 
средине. 

Капацитети постојеће опреме за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије на територији Плана 
су већи од потреба загревања стамбених, производних 
и пословних простора, а опрема је стара и енергетски 
неефикасна. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа природног гаса за 
потребе производних процеса и загревање производних 
простора је развијена на територији Плана. 
Дистрибуција природног гаса за „широку потрошњу“ 
није развијена, али је у току интензивна изградња. 

 
1.4.6. Зеленило 

 

Зеленило је заступљено, углавном, у виду мањих 
паркова, зелених површина установа, линеарног 
зеленила, тргова и скверова, зеленила специфичне 
намене и окућница. На подручју Плана постоје само 
два парка већих димензија (Пионирски парк и Парк 
Багдала), као и један парк из категорије меморијалних 
паркова (Лазарев град). 
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Основни циљ у планирању је да се постојеће 
зелене површине задрже и линеарним зеленилом 
повежу са планираним у јединствени функционални 
систем, који треба да чине зеленило јавног коришћења 
(паркови, тргови и скверови, линеарно зеленило и сл.), 
зеленило ограниченог коришћења (зеленило 
индустријских и објеката јавне намене и сл.), зеленило 
специфичне намене (зеленило гробаља) и др. 

  
 
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. Централна градска зона 
 

Планирани развој градског центра усмерен је на 
унапређење постојећих намена и уређење простора који 
је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Унапређење намена подразумева развој комерцијалних 
делатности и јавних функција као носиоца 
централитета и даљи развој становања средњих и 
високих густина кроз унапређење стандарда становања. 
Садржаје јавних функција ускладити са потребама и 
захтевима јавних институција. 

 

Даљи развој и унапређење градског центра подразумева 
развој централних функција које подразумевају, пре свега 
намене из области: јавних функција (управне и јавне 
институције, објекти друштвеног стандарда јавног и 
приватног сектора: наука, култура, образовање, 
здравствена и социјална заштита и др.) и комерцијалних 
делатности (трговина, угоститељство, пословање).  

Мешовита намена простора у централној градској 
зони, подразумева и намену становања високих и 
средњих густина. 

Централна градска зона (просторна зона 1) 
подељена је на шест урбанистичких целина:  

 
2.1.1.1. Урбанистичка целина 1.1 

 

Површине око 30,12 ха обухвата централни 
градски простор чију средишњу нит чини улица 
Видовданска и Доситејева. У овој целини планира се 
као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, 
реализоване целине вишепородичног становања, 
комерцијалне делатности КД-02 

• Допунска намена: јавне функције - управа и 
администрација, култура, верски објекат и др., 
комерцијалне делатности КД-01, КД-02, КД-041, 
породично становање ПС-01, 

• Пратећа намена: комуналне делатности – 
пијаца, уређене зелене површине, тргови и скверови 

 
 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 1.1 
 
 

Претежна намена простора 

 
Површина 

(ха) 
 

Заступљеност 
(%) 

Вишепородично становање ВС-01,02,03,04,05 
Реализоване целине 
Комерцијалне делатности КД-02 

11,05 36,68 

Јавне функције 5,20 17,26 
Комерцијалне делатности КД-01,02,041 3,26 10,82 
Породично становање ПС-01 
Комерцијалне делатности КД-02 1,30 4,32 

Комуналне делатности 0,38 1,26 
Уређене зелене површине, 
тргови и скверови 

3,03 10,06 

Саобраћајнице 5,90 19,58 

Укупно 30,12 100,00 

 
 

2.1.1.2. Урбанистичка целина 1.2 
 

Површине око 22,40 ха обухвата простор ограничен улицама Балканском, Душановом, Поручника Божидара, и 
завршава границом централне урбанистичке целине 1.1. до улице Балканске. У овој целини планира се као претежна 
намена: 

• Преовлађујућа намена: породично становање ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-02,  
• Допунска намена: реализоване целине вишепородичног становања, комерцијалне делатности КД-02, 
• Пратећа намена: јавне функције: школство 
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Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 1.2 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Вишепородично становање ВС-02 
Комерцијалне делатности КД-02 

14,04 62,67 

Реализоване целине вишепородичног становања 
Комерцијалне делатности КД-02 2,83 12,63 

Јавне функције 1,25 5,58 
Саобраћајнице 4,28 19,12 
Укупно 22,40 100,00 

 
2.1.1.3. Урбанистичка целина 1.3 

 

Површине око 20,95 ха обухвата простор ограничен улицама Николе Тесле, Косовском и Топличином и 
завршава границом централне урбанистичке целине 1.1. до улице Николе Тесле. У овој целини планира се као 
претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: спорт и рекреација СР-01, СР-02, 
• Допунска намена: породично становање ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-02, комерцијалне 

делатности КД-01, КД-02, КД-03, 
• Пратећа намена: јавне функције: школство, здравство, дечија заштита  
У оквиру површина спорта и рекреације и јавних функција су 2 јавна паркинга. 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 1.3 
 

Претежна намена простора 
Површина 

(ха) 
Заступљеност 

(%) 
Спорт и рекреација СР-01,02 
Комерцијалне делатности КД-03 6,46 30,83 

Породично становање ПС-01,02 
Вишепородично становање ВС-02 
Комерцијалне делатности КД-02 

4,43 21,14 

Комерцијалне делатности КД-01 0,47 2,24 
Јавне функције 6,97 33,27 
Саобраћајнице 2,62 12,52 
Укупно 20,95 100,00 

 
2.1.1.4. Урбанистичка целина 1.4 

 

Површине око 15,30 ха обухвата простор ограничен улицама Топличином, Косовском, Југовићевом, 
Владетином, Јакшићевом, Деспота Стефана и завршава границом урбанистичке целине 1.1. до улице Топличине. У 
овој целини планира се као: 

• Преовлађујућа намена: породично становање ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-02 
• Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02, 
• Пратећа намена: јавне функције - школство, социјална заштита 

 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 1.4 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Вишепородично становање ВС-02 
Комерцијалне делатности КД-02 

11,94 78,03 

Јавне функције 0,85 5,55 
Саобраћајнице 2,51 16,42 
Укупно 15,30 100,00 
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2.1.1.5. Урбанистичка целина 1.5 
 

Површине око 6,07 ха обухвата простор ограничен улицама Јакшићевом, Владетином, Топличином, 
Југовићевом, Страхињићевом, Цара Лазара, Газиместанском и завршава границом централне урбанистичке целине 
1.1. до улице Јакшићеве. У овој целини планира се као: 

• Преовлађујућа намена: парк - меморијални парк 
• Допунска намена: јавне функције – верски објекат, култура 
• Пратећа намена: породично становање ПС-01, комерцијалне делатности КД-02 

 
Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 1.5 

 

Претежна намена простора 
Површина 

(ха) 
Заступљеност 

(%) 
Меморијални парк, јавне функције 2,77 45,63 

Породично становање ПС-01 

Комерцијалне делатности КД-02 
2,34 38,55 

Саобраћајнице 0,96 15,82 

Укупно 6,07 100,00 
 

2.1.1.6. Урбанистичка целина 1.6 
 

Површине око 11,56 ха обухвата простор ограничен улицама Газиместанском, Југ Богдановом, Балканском и 
завршава границом централне урбанистичке целине 1.1. до улице Газиместанске. У овој целини планира се као: 

• Преовлађујућа намена: вишепородично становање ВС-02, ВС-03, ВС-04, реализоване целине 
            вишепородичног становања 

• Допунска намена: породично становање ПС-01, комерцијалне делатности КД-02, 
• Пратећа намена: парк - парк суседства, спорт и рекреација СР-03, јавне функције – управа и 

           администрација 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 1.6 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

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

6,78 58,65 

Породично становање ПС-01 
Комерцијалне делатности КД-02 2,02 17,47 

Парк суседства 
Спорт и рекреација СР-03 0,36 3,12 

Јавне функције 0,13 1,12 
Саобраћајнице 2,27 19,64 
Укупно 11,56 100,00 

 
2.1.2. Стамбено мешовита зона 

 

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. 

Стамбено мешовита зона (просторна зона 2) подељена је на тринаест урбанистичких целина:  
 
2.1.2.1. Урбанистичка целина 2.1 

 

Површине око 19,51 ха обухвата простор ограничен улицама Омладинском, Балканском, Југ Богдановом и 
наставља катастарском границом комплекса посебне намене до улице Омладинске. У овој целини планира се као 
претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: посебна намена 
• Пратећа намена: верски објекат 
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Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.1 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Посебна намена 19,00 97,4 
Саобраћајнице 0,51 2,6 
Укупно 19,51 100,00 

 
Урбанистичка целина ће се третирати у складу са условима датим у делу Плана Услови прилагођавања 
потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава. 
 
2.1.2.2. Урбанистичка целина 2.2 

 

Површине око 30,67 ха обухвата простор ограничен улицама Душановом, Балканском, Шумадијском и 
Видовданском до улице Душанове. У овој целини планира се као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена – породично становање ПС-01, ПС-02,  
• Допунска намена - комерцијалне делатности КД-02,  
• Пратећа намена – вишепородично становање ВС-02, спорт и рекреација СР-01,  

             привредне делатности ПД – 02, јавне функције - дечија заштита, градски парк, тргови и скверови 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.2 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Комерцијалне делатности КД-02 14,57 47,50 

Вишепородично становање ВС-02 
Комерцијалне делатности КД-02  0,40 1,30 

Спорт и рекреација СР-01 2,21 7,20 
Привредне делатности ПД-02 3,54 11,54 
Јавне функције 0,77 2,51 
Градски парк 
Тргови и скверови 3,34 10,89 

Саобраћајнице 5,84 19,04 
Укупно 30,67 100,00 

 
2.1.2.3. Урбанистичка целина 2.3 

 

Површине око 26,27 ха, обухвата простор ограничен улицама Видовданском, Николе Пашића, Кнеза Милоша, 
Бруским путем и Душановом до улице Видовданске. 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 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.3 
 

Претежна намена простора Површина 
(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 
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2.1.2.4. Урбанистичка целина 2.4 
 

Површине око 26,94 ха, обухвата простор ограничен улицама Николе Тесле, Поручника Божидара, 
Душановом, Хајдук Вељковом, Достојевског, Косовском до улице Николе Тесле. У овој целини планира се као 
претежна намена: 

 
• Преовлађујућа намена: породично становање ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-02 
• Допунска намена: реализоване целине вишепородичног становања, комерцијалне делатности КД-02,  
• Пратећа намена: јавне функције – школство, дечија заштита, комерцијалне делатности КД-01 

 
Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.4 

 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Вишепородично становање ВС-02 
Комерцијалне делатности КД-02 

13,60 50,48 

Реализоване целине вишепородичног становања 
Комерцијалне делатности КД-02 

4,64 17,22 

Комерцијалне делатности КД-01  1,16 4,30 
Јавне функције 2,60 9,65 
Саобраћајнице 4,94 18,34 
Укупно 26,94 100,00 

 
2.1.2.5. Урбанистичка целина 2.5 

 

Површине око 47,60 ха, обухвата простор ограничен улицама Косовском, Иве Андрића, Багдалски венац, 
Његошевом, Мајке Југовића, катастарском границом комплекса парка Багдала и Геронтолошког центра до улице 
Косовске. У овој целини планира се као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: парк – градски парк 
• Допунска намена: комерцијалне делатности КД-03, КД-041, спорт и рекреација СР-03 
• Пратећа намена: јавне функције – школство, социјална заштита, верски објекат, комуналне делатности – 

резервоар за водоснабдевање, спорт и рекреација СР-01 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.5 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Градски парк 
Комерцијалне делатности КД-03,041 
Спорт и рекреација СР-03 

32,19 67,63 

Спорт и рекреација СР-01 4,66 9,79 
Јавне функције 6,88 14,45 
Комуналне делатности 2,80 5,88 
Саобраћајнице 1,07 2,25 

Укупно 47,60 100,00 

 
2.1.2.6. Урбанистичка целина 2.6 

 

Површине око 18,57 ха, обухвата простор ограничен улицом Косовском, катастарском границом 
Геронтолошког центра и комплекса парка Багдала, улицом Мајке Југовића, границом комплекса Опште болнице 
до улице Косовске. У овој целини планира се као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: породично становање ПС-01, ПС-02 
• Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02 
• Пратећа намена: јавне функције – социјална заштита 
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Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.6 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Комерцијалне делатности КД-02 15,70 84,54 

Саобраћајнице 2,87 15,46 

Укупно 18,57 100,00 

 
2.1.2.7. Урбанистичка целина 2.7 

 

Површине око 10,75 ха, обухвата простор ограничен улицама Пећком, Косовском, југоисточном границом 
комплекса Опште болнице, улицом Мајке Југовића, западном границом комплекса Опште болнице до улице 
Пећке. У овој целини планира се као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: јавне функције - здравство 
• Пратећа намена: породично становање ПС-01, ПС-02, комерцијалне делатности КД-02 

 
Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.7 

 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Јавне функције 8,68 80,74 
Породично становање ПС-01,02 
Комерцијалне делатности КД-02 1,64 15,26 

Саобраћајнице 0,43 4,00 

Укупно 10,75 100,00 

 
 

2.1.2.8. Урбанистичка целина 2.8 
 
Површине око 23,56 ха, обухвата простор ограничен улицама Његошевом, Војводе Мишића, Пећком, 

границом комплекса Опште болнице до улице Његошеве. У овој целини планира се као претежна намена: 
• Преовлађујућа намена: породично становање ПС-01, ПС-02 
• Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02 

 
Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.8 

 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Комерцијалне делатности КД-02 

19,76 83,87 

Саобраћајнице 3,80 16,13 
Укупно 23,56 100,00 

 
 

2.1.2.9. Урбанистичка целина 2.9 
 

Површине око 25,65 ха, обухвата простор ограничен улицама Краља Милутина, Милетине буне, Мијатов 
чаир, Гвозденог пука, Мајке Јевросиме, Цара Лазара, Страхињићевом, Пећком до улице Краља Милутина. У овој 
целини планира се као претежна намена: 

 
• Преовлађујућа намена – породично становање ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-01, ВС-02 
• Допунска намена - комерцијалне делатности КД-02 
• Пратећа намена: спорт и рекреација СР-02, привредне делатности ПД-02, јавне функције – здравство, 

дечија заштита 
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Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.9 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Породично становање ПС-01,02 
Вишепородично становање ВС-01,02 
Комерцијалне делатности КД-02 

20,06 78,20 

Привредне делатности ПД-02  0,74 2,88 
Спорт и рекреација СР-02 0,66 2,57 
Јавне функције 0,48 1,87 
Саобраћајнице 3,71 14,46 
Укупно 25,65 100,00 

 
2.1.2.10. Урбанистичка целина 2.10 

 

Површине око 7,02 ха, обухвата простор ограничен улицама Пећком, Краља Милутина, и границом комплекса 
Старог гробља до улице Пећке. У овој целини планира се као претежна намена:  

• Преовлађујућа намена: комуналне делатности – гробље  
• Допунска намена: јавне функције: верски објекат 

 
Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.10 

 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Комуналне делатности, јавне функције 6,92 98,56 
Саобраћајнице 0,10 1,44 
Укупно 7,02 100,00 

 
2.1.2.11. Урбанистичка целина 2.11 
 
Површине око 15,55 ха, обухвата простор ограничен улицама Краља Милутина, Цанкаревом, Железничком, 

Гарским потоком, трасом железничке пруге, скреће до улице Железничке, Мајке Јевросиме, Гвозденог пука, 
Мијатов чаир, Милетине буне до улице Краља Милутина. У овој целини планира се као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: комерцијалне делатности КД-01 
• Допунска намена: спорт и рекреација СР-02, СР-03 
• Пратећа намена: породично становање ПС-01, комерцијалне делатности тип КД–02 

 
Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.11 

 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Комерцијалне делатности КД-01 
Спорт и рекреација СР-02,03 

10,18 65,47 

Породично становање ПС-01,02 
Комерцијалне делатности КД-02 

3,18 20,45 

Саобраћајнице 1,16 7,46 
Пружно земљиште 1,03 6,62 
Укупно 15,55 100,00 

 
2.1.2.12. Урбанистичка целина 2.12 

 

Површине око 11,66 ха, обухвата простор ограничен улицама Газиместански трг, Цара Лазара, Мајке 
Јевросиме, Железничком, трасом железничке пруге до улице Газиместански трг. У овој целини планира се као 
претежна намена: 

• Преовлађујућа намена – комерцијалне делатности КД-01, КД- 041 
• Пратећа намена - породично становање ПС-01, ПС-02, комерцијалне делатности КД-02 
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Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.12 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Комерцијалне делатности КД-01, 041 7,26 62,26 
Породично становање ПС-01,02, комерцијалне 
делатности КД-02 1,26 10,80 

Саобраћајнице 1,39 11,92 
Пружно земљиште 1,75 15,02 
Укупно 11,66 100,00 

 
2.1.2.13. Урбанистичка целина 2.13 

 

Површине око 24,59 ха, обухвата простор ограничен улицама Југ Богдановом, Газиместански трг, трасом 
железничке пруге, границом привредних делатности и делом становања , даље границом комплекса посебне 
намене до улице Југ Богданове. У овој целини планира се као претежна намена: 

• Преовлађујућа намена – комерцијалне делатности тип КД-01 
• Допунска намена - привредне делатности тип ПД-02, комерцијалне делатности КД-02 
• Пратећа намена - породично становање ПС-01, привредне делатности тип ПД–03, јавне функције – 

аутобуска станица и железничка станица 
 

Приказ површина претежне намене простора - урбанистичка целина 2.13 
 

Претежна намена простора Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Комерцијалне делатности КД-01 5,91 24,03 
Привредне делатности ПД-02, комерцијалне 
делатности КД-02 5,40 21,96 

Породично становање ПС-01, привредне 
делатности ПД-03 1,59 6,47 

Јавне функције 4,64 18,87 
Саобраћајнице 2,79 11,37 
Пружно земљиште 4,26 17,30 
Укупно 24,59 100,00 

 
 

2.2. Општа правила уређења простора  
  

2.2.1. Услови за уређење и изградњу површина јавне намене, попис парцела и опис  
          локација по урбанистичким целинама и зонама за делове плана за директну примену 
 
2.2.1.1. Урбанистичка подцелина 1.3.6 
 
Објекти јавне намене 
 
•  Спорт и рекреација - објекти затвореног и отвореног базена 
Планом се објекти задржавају у постојећим хоризонталним и вертикалним габаритима са наменом која 

подразумева јавно коришћење, у овом случају за намену спорт и рекреација.  
На објекту се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и 

осавремењавање објекта. Постојећи локали и пословне просторије који се налазе у оквиру објеката отвореног и 
затвореног базена се задржавају. Није дозвољена доградња нових локала, али је дозвољено у оквиру постојећих 
габарита коришћење простора као комерцијалних делатности и делатности у функцији спорта и рекреације.  

Постојећи пaркинг простор се зaдржaвa, кaо и слободне и зелене површине. Дозвољено је дaље уређење и 
унапређење простора и садржаја. 

Парцела за објекат јавне намене обухвата к.п.бр. 2446/2 КО Крушевац.  
 
Јавне површине 
 
• Улице у обухвату урбанистичке подцелине 
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2.2.1.2. Урбанистичка подцелина 2.2.1 
 
Објекти јавне намене 
 
•  Спорт и рекреација - Градски стадион 
Планом се објекти задржавају у постојећим 

хоризонталним и вертикалним габаритима са наменом 
која подразумева јавно коришћење, у овом случају за 
намену спорт и рекреација.  

На објекту се могу изводити све интервенције 
потребне за функционисање, побољшање, унапређење 
и осавремењавање објекта. Постојећи локали и 
пословне просторије који се налазе у оквиру објекта се 
задржавају. Није дозвољена доградња нових локала, 
али је дозвољено у оквиру постојећих габарита 
коришћење простора као комерцијалних делатности и у 
функцији спорта и рекреације.  

Постојећи пaркинг простор се задржава, кaо и 
слободне и зелене површине у оквиру парцеле градског 
стадиона. Дозвољено је дaље уређење и унaпређење 
простора и садржаја. 

Парцела на којој се објекти налазе се задржава у 
постојећим границама катастарске парцеле бр. 434/1 
КО Крушевац.  

 
Јавне површине 
 
• Трг Слободе  
Трг Слободе је реализована слободна и зелена 

површина намењена одмору и рекреацији. Простор је 
могуће даље уређивати и унапређивати. 

Парцела за јавну површину – трг обухвата део 
катастарске парцеле бр.1987 КО Крушевац. 

 
• Илочки трг   
Илочки трг је реализована слободна и зелена 

површина намењена одмору и рекреацији. Простор је 
могуће даље уређивати и унапређивати. 

Парцела за јавну површину – трг обухвата 
катастарску парцелу бр. 1963 КО Крушевац. 

 
• Улице у обухвату урбанистичке зоне 
 
2.2.1.3. Урбанистичка подцелина 2.4.2 
 
Јавне површине 
 
• Сквер у улици Виктора Игоа 
Сквер је реализован и уређен и као такав се задржава.  
Парцела за јавну површину – сквер обухвата део 

катастарске парцеле бр.2428/8 и 2428/9 КО Крушевац. 
 
• Улице у обухвату урбанистичке целине  
 
2.2.1.4. Урбанистичка целина 2.6 

 

Објекти јавне намене 
 
• Јавне функције: социјална заштита 

 
Планом се задржавају постојећи објекти са постојећом 

наменом која подразумева јавно коришћење. 

На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за функционисање, побољшање, унапређење 
и осавремењавање објекта.  

Парцела за објекат јавне намене обухвата катастарске 
парцеле бр. 1392/3. 1393/4 и 1393/5 све КО Крушевац. 

 
Јавне површине 
 
• Сквер на углу улице Косовске 

 
Сквер је реализован и уређен и као такав се 

задржава.  
Парцела за јавну површину – сквер обухвата део 

катастарске парцеле бр.2213/1 КО Крушевац. 
 
• Уређене зелене површине 

 
- Мања зелена површина уз улицу Косовску је 

уређена и као таква се задржава. 
Парцела за јавну уређену зелену површину 

обухвата катастарске парцеле бр. 2453/23 и 2453/9 КО 
Крушевац.  

- Мања зелена површина уз улицу Мајке 
Југовића је уређена и као таква се задржава. 

Парцела за јавну уређену зелену површину 
обухвата катастарске парцеле бр. 2476/4 и 2475/1 КО 
Крушевац.  

- Мања зелена површина уз улицу Милутина 
Миланковића је уређена и као таква се задржава. 

Парцела за јавну уређену зелену површину 
обухвата катастарске парцеле бр. 2476/4 и 2475/1 КО 
Крушевац.  

 
• Улице у обухвату урбанистичке целине  
 
2.2.1.5. Урбанистичка целина 2.7  
 
Објекти јавне намене 
 
•  Јавне функције – здравство – Општа болница 

 
Планом се задржавају постојећи објекти са наменом 

која подразумева јавно коришћење - здравство.  
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за функционисање, побољшање, унапређење 
и осавремењавање објекта. Могућа је изградња нових 
објеката у складу са потребама ове институције.  

Постојећи паркинг простор се задржава, као и 
слободне и зелене површине у оквиру комплекса опште 
болнице. Дозвољено је даље уређење и унапређење 
ових садржаја. 

Парцела за објекат јавне намене обухвата катастарске 
парцеле бр. 1365, 1366 (део), 1364, 1381, 1336/1, 1336/2, 
1336/3, 1336/4 и 1336/5 све КО Крушевац. 

 
• Јавне функције – здравство – Дом здравља, 

Завод за здравствену заштиту, Трансфузија 
 

Планом се објекти задржавају у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима са наменом 
која подразумева јавно коришћење, у овом случају за 
намену здравство.  

На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за функционисање, побољшање, унапређење 
и осавремењавање објекта.  
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За паркирање возила користи се постојећи паркинг 
у оквиру комплекса опште болнице. 

Парцела за објекте јавне намене обухвата 
катастарске парцеле бр. 1005 и 1007 обе КО Крушевац.  

 
Јавне површине 
 
• Улице у обухвату урбанистичке целине 
 
2.2.1.6. Урбанистичка целина 2.8 

 

Јавне површине 
 
• Улице у обухвату урбанистичке целине  
• Уређене зелене површине 

 
Мања зелена површина уз улицу Бајранову и 

Гетеову је уређена и као таква се задржава. 
Парцела за јавну уређену зелену површину обухвата 

катастарску парцелу бр. 3692/10 КО Крушевац.  
 
2.2.1.7. Урбанистичка целина 2.10 
 
Објекти јавне намене 
 
•  Комуналне делатности – гробље 

 
Комплекс гробља се задржава у постојећој намени 

са припадајућим објектима на којима је могуће 
изводити интервенције потребне за функционисање, 
побољшање, унапређење и осавремењавање објеката. 

Планирано проширење Старог гробља чине 
површине за укоп, унутрашње пешачке, пешачко-
колске комуникације, паркинг простор и зеленило.  

Површине и грађевине за испраћај покојника, 
простори за погон, као и пратеће функције за посетиоце 
гробља, пратеће функције за запослене, сервис и 
одржавање су у оквиру постојећег комплекса гробља.  

Према врсти полагања посмртних остатака умрлих, 
проширење је планирано као и постојеће гробље, са 
класичним укопом.  

Проширење гробља је смештено на за то погодном 
простору које је амбијентално и по конфигурацији 
терена прикладно за укоп, у продужетку већ постојећег 
гробља на коме нема могућности за издавањем нових 
гробних места. Простор је приступачан јавним путем са 
двосмерним саобраћајем и одвојеним тротоаром. 

Правила грађења којим се ближе уређују основни 
нормативи о просторним и техничким условима код 
планирања и изградње проширења постојећег гробља 
су дата у поглављу Урбанистички услови парцелације, 
регулације и изградње по урбанистичким целинама за 
које није предвиђено доношење планова детаљне 
регулације, Урбанистичка целина 2.10. 

За планирано проширење гробља предвиђа се 
израда Урбанистичког пројекта. 

Грађевинска парцела гробља се формира од 
катастарских парцела 1201/1, 2490/1, 2490/2, 1200/18 и 
1200/21 све КО Крушевац. 

 
2.2.2. Услови за уређење и изградњу површина јавне 

намене за зоне за које се обавезно доноси план детаљне 
регулације 
 

Услови за уређење и изградњу површина јавне 
намене, попис парцела са елементима за обележавање 
површина јавне намене и опис локација биће 

дефинисани плановима детаљне регулације чије је 
доношење предвиђено овим планом.  

Овим планом се дају следеће смернице које се 
користе при изради планова детаљне регулације: 

• Објекти јавне намене у овом плану су следећи 
објекти јавних функција: здравство, социјална заштита, 
образовање и дечја заштита, култура и информисање, наука, 
као и администрација и управа. Железничка и аутобуска 
станица, као објекти саобраћајне инфраструктуре обрађени 
су у поглављу које третира саобраћај. 

• Објекти јавне намене најзаступљенији су у 
градском центру, и део су централних функција као 
скупа међусобно усклађених различитих садржаја 
комерцијалних делатности и јавних функција које 
генеришу централитет у простору.  

• Развој постојећег центра усмерен је на унапређење 
постојећих намена и уређење простора који је неизграђен, 
запуштен и неодговарајуће намене. Унапређење намена 
подразумева развој објеката јавне намене (управне и јавне 
институције, објекти друштвеног стандарда јавног и 
приватног сектора: наука, култура, образовање, 
здравствена и социјална заштита и др.). 

• Јавни тргови и одговарајуће квалитетно 
решење мирујућег саобраћаја системом јавних гаража и 
паркинг простора (за кориснике контактних подручја и 
кориснике којима је центар града циљ путовања) су 
претпоставка реализације планираних садржаја. 

• Садржаје објеката јавних намена ускладити са 
потребама и захтевима јавних институција. 

• За ове објекте, који се налазе у подручјима 
плана опредељеним за даљу планску разраду, 
урбанистички параметри ће бити одређени даљом 
планском разрадом. 
 

2.2.2.1. Здравство 
 

Постојеће објекте примарне здравствене заштите у 
циљу постизања бољег функционисања, неопходно је 
константно унапређивати, кроз побољшање 
опремљености објеката уз одржавање и 
реконструкцију.  

Приоритет у реализацији су зоне са већим 
приливом становника и зоне где је велико оптерећење 
установа примарне здравствене заштите. Постојеће 
здравствене станице и амбуланте се задржавају, а 
могуће је отварање нових, уколико су потребне. 

 
2.2.2.2. Социјална заштита 

 

Планира се изградња сигурне куће за смештај жена 
и деце жртава породичног насиља, привременог 
прихватилишта или склоништа за бескућнике и остале 
социјално угрожене групе, станова за социјално 
становање и доградња, односно проширење Геро-
нтолошког центра.  

 
2.2.2.3. Образовање и дечија заштита 

 

Сви постојећи објекти намењени основном 
образовању и дечијој заштити се задржавају. Планира 
се ревитализација, реконструкција, доградња, инфра-
структурно опремање, изградња објеката пратећих 
садржаја и сл. са циљем осавремењавања и подизања 
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нивоа услуга. Планом је опредељена површина за 
изградњу основне школе на простору парка Багдала. 

Неопходно је континуирано уређење и доградња 
свих средњих школа, а могућа је и изградња нових. 

Континуирано стварати услове за развој високог 
образовања, у оквиру претежних намена са којима је 
компатибилна и потребних пратећих садржаја, као што 
је колективни смештај студената, објекти студентског 
стандарда и сл. 

 
2.2.2.4. Култура 

 

Сви постојећи објекти намењени култури се 
задржавају. Планира се ревитализација, реконструк-
ција, доградња, инфраструктурно опремање, изградња 
објеката пратећих садржаја и сл. са циљем 
осавремењавања и подизања нивоа услуга. 

 
2.2.2.5. Наука 

 

Научна делатност може се развијати у склопу 
других претежних намена са којима је компатибилна. 

 
2.2.2.6. Администрација и управа 

 

Даје се могућност повећања броја установа овог 
типа у оквиру центара и нових градских простора. 

 
2.2.3. Услови за уређење инфраструктуре 
 
2.2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и 
нивелација 

 

Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Саобраћајнице које се налазе у деловима плана за 

које није предвиђена даља разрада задржавају своје 
регулационе ширине, у оквиру којих је могуће мењати 
ширине коловоза, тротоара и осталих елемената 
попречног профила. 

За саобраћајнице које се налазе у деловима ПГР-а 
за која је предвиђена даља разрада Плановима детаљне 
регулације, важе следеће техничке карактеристике: 

• Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

• Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

• Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

• Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза 
мин 3,5м, са обостраним тротоарима ширине по 1,5м. 

Размотрити и планирати реконструкцију 
постојећих семафорисаних и несемафорисаних 
раскрсница на трасама транзитних улица у кружне 
раскрснице у нивоу, и то: 

• раскрсница улице Балканске и улице Југ 
Богданове; 

• раскрсница улица Југ Богданове и 
Газиместанске; 

• раскрсница Газиместански трг – улица 
Железничка (испред пружног прелаза у нивоу). 

У току израде овог Плана изводе се радови на 
раскрсници улица Бруски пут и Кнеза Милоша. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним саобраћајницама 
варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од ранга 
приступне саобраћајнице. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3 План саобраћајница и 
регулационо нивелациони план. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању пешака 
 
Кретање возила јавног градског превоза могуће је у 

свим примарним и секундарним саобраћајницама.  
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
Након реализације јавних паркинг гаража и 

укидања паркирања на коловозу, успоставиће се 
коридори за бициклисте и то: 

• Газиместански трг – улица Газиместанска – Трг 
косовских јунака – улица Видовданска; 

• Трг фонтана – улица Доситејева – Трг 
Костурница – улица Хајдук Вељкова; 

• Улица Цара Лазара - Газиместански трг – улица 
Југ Богданова –улица Душанова; 

• Улица Топличина – улица Таковска. 
• За кретање пешака планирају се посебне 

површине и то: 
• пешачка зона у улици Мајке Југовића (од улице 

Косанчићеве до улице Косовске); 
• пешачка зона у улици Миличиној; 
• пешачка зона у улици Караџићевој (од улице 

Синђелићеве до улице Бријанове); 
• пешачка зона у улици Кајмакчаланској (од 

улице Косанчићеве до улице Видовданске и од улице 
Видовданске до улице Чолак Антине), 

• као и тргови, 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. Предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећем  
ГУП-у, Правилницима и нормативима. 

Поред паркинг места на парцелама корисника, 
планира се и изградња јавних паркинг места и то: 

Јавна гаража капацитета до 100 п.м. – 1 ком., 
Јавна гаража капацитета од 100 до 300 п.м. – 2 ком., 
Јавна гаража капацитета преко 300 п.м. – 3 ком. 
Задржавају се сви постојећи јавни ванулични 

паркинзи. 
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Реализацијом планираних јавних гаража стекли би се 
услови за укидање постојећег паркирања на коловозу на 
простору Плана, чиме би се стекли услови за превођење 
тих простора у намену бициклистичких стаза.  

Услови за изградњу бициклистичких и пешачких стаза 
као и аутобуских стајалишта поред државних путева  

Уколико се планира изградња бициклистичких и 
пешачких стаза поред предметних путева потребно је 
предвидети их: 

• са адекватном – стандардима утврђеном 
грађевинском конструкцијом, која задовољава одредбе у 
тачки 5.2 Правилника о условима која са аспекта 
безбедности саобраћаја морају испуњавати путни објекти и 
други елементи јавног пута („Сл. гл. РС”, бр. 50/11), 

• са размотреним и пројектно разрешивим свим 
аспектима коришћења и несметаног приступа 
бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних 
– хендикепираних особа, 

• са обезбеђеним приступима бициклистичке и 
пешачке стазе до постојећих или пројектом утврђених 
бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу, 

• са саобраћајном анализом постојећег и 
перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја и 
саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања 
постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је 
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или 
упозоравајућу светлосну сигнализацију. 
 

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно 
безбедно у складу са саобраћајно безбедносним каракте-
ристикама и просторним потребама, у складу са чланом 70. 
и 79. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС”, бр. 101/05) 

 
Услови за постављање инсталација поред државних 

путева 
 
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 

28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС”, бр. 
101/05), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга, и други 
слични објекат, као и телекомуникациони и електро 
водови, инсталације, постројења и слично, по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног 
пута која садржи саобраћајно – техничке услове. 

Инсталације се могу планирати на катастарским 
парцелама које се воде као јавно добро путеви – 
својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви 
Србије”, Београд воде као корисник, или је ЈП „Путеви 
Србије”, Београд правни следбеник корисника. 

 
Општи услови за постављање инсталација 
 
• предвидети двострано проширење државног 

пута на пројектовану ширину и изградњу додатних 
саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 
постојећих и изградње додатних раскрсница, 

• траса предметних инсталација мора се 
пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод предметних путева. 
 

Услови за укрштање инсталација са путем 
 
• да се укрштање са путем предвиди искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на пут, у прописаној заштитној цеви, 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног 
коловоза), увећана за по 3,0м са сваке стране, 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1,35м, 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,0м. 

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 7,0м од највише 
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим 
температурним условима. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са путем 
 
• предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3м од крајње тачке попречног профила пута 
(ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног 
канала за одводњавање) изузетно ивице реконструи-
саног коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза. 

• на местима где није могуће задовољити услове 
из претходног става мора се испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа предметног пута. 

• не дозвољава се вођење предметних инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове или 
локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта. 
 

Железнички саобраћај 
 
Планирани развој железнице у обухвату подручја 

предметног Плана 
 
На основу развојних планова „Инфраструктура 

железнице Србије” ад, као и према Просторном плану 
Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10) 
планира се: 

• Ревитализација и модернизација једноколосечне 
железничке пруге Сталаћ - Краљево – Пожега, са 
изградњом капацитета за повезивање значајних 
корисника железничких услуга; 

• „Инфраструктура железнице Србије” задржава 
земљиште на којем се налазе капацитети железничке 
инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих 
пруга са циљем обнове уз претходно утврђену 
оправданост. 
 

Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Посебни услови 
 
На основу Закона о железници (Службени гласник 

РС, број 45/13 и 91/15), Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице (Службени гласник РС 
број 104/13 и 92/15), Правилника који важе на 
железници и расположиве документације, услови 
“Инфраструктура железнице Србије” ад су следећи: 
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• “Инфраструктура железнице Србије” ад на 
предметном подручју задржава постојећу железничку 
инфраструктуру. Приликом израде предметног плана 
не планирати претварање пружног земљишта у 
грађевинско земљиште или промену намене истог, већ 
предметно земљиште мора остати јавно грађевинско 
земљиште са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и реализацију развојних програма железнице. 

• Приликом израде предметног плана не 
планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са 
постојећом железничком пругом, већ саобраћајне 
токове усмерити на постојећи путни прелаз у км 
13+456 и 16+358 преко предметне железничке пруге. 

• При изради предметног плана, у складу са 
чланом. 129 Закона о безбедности и интеропера-
билности железнице, путни прелаз у км 15+062 
предметне пруге, који се налази на излазу из станичног 
подручја, планирати за денивелацију, с обзиром да 
укрштање железничке пруге и пута у станичном 
простору између улазних, односно излазних скретница 
од којих почињу станични колосеци не може бити у 
истом нивоу. 

• Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом, али тако да размак између 
железничке пруге и пута буде толики да се између њих 
могу поставити сви уређаји и постројења за обављање 
саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 
метара рачунајући од осовине најближег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута. 

• При изради предметног Плана, објекте планирати 
на растојању већем од 25м рачунајући од осе крајњег 
колосека предметне железничке пруге. Изузетно се могу 
планирати објекти који нису у функцији железничког 
саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача 
инфраструктуре, која се издаје у форми решења и уколико 
је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким 
планом локалне самоуправе која прописује њихову 
заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере 
заштите тих објеката. Уколико је због просторних 
ограничења предвиђена изградња објеката на растојању 
мањем од 25 м, изузето се ради омогућавања приступа 
железничкој инфраструктури, објекти могу планирати на 
следећи начин: 

- Ако се железничка пруга налази у нивоу терена , 
објекти се могу планирати на удаљености најмање од 
13м од осе најближег колосека, али не на мање од 5м од 
стабилних постројења електричне вуче; 

- Ако се железничка пруга налази на насипу, 
објекти се могу планирати на удаљености мањој од 6 м 
од ножице насипа, али не на мањој од 12м од осе 
најближег колосека; 

- Ако се железничка пруга налази у усеку или 
засеку, објекте је могуће планирати на удаљености од 
најмање 12м рачунајући од ивице усека или засека; 

- Објекте планирати ван граница земљишта чији је 
корисник “Инфраструктура железнице Србије” ад. 

• У заштитном пружном појасу, на удаљености 
50м од осе крајњег колосека предметне пруге, или 
другој удаљености у сладу са посебним прописима, не 
могу се планирати објекти као што су рудници, 
каменоломи у којима се користе експлозивна средства, 
индустрија хемијских и експлозивних производа, 
постројења и други слични објекти. 

• Планирани објекти не смеју својом изградњом, 
нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања 
железничког саобраћа. 

• Приликом уређења предметног простора 
забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и 
изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. 
Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, 
извори јаке светлости или било који предмети и справе 
које могу довести у забуну раднике у вези значења 
сигналних знакова. 

• Одводњавање површинских вода са предметног 
простора мора бити контролисано и решено тако да се 
води на супротну страну од трупа железничке пруге. 

• У инфраструктурном појасу могу се постављати 
каблови, електрични водови ниског напона за 
осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне 
линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни 
водови и постројења, канализације и цевоводи и други 
водови и слични објекти и постројења на основу издате 
сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје 
у форми решења. 

• Могуће је планирати паралелно вођење трасе 
комуналне инфраструктуре са трасом железничке 
пруге, али ван границе железничког земљишта. 

• Укрштај водовода, канализације, продуктовода 
и других цевовода 90˚, а изузетно се може планирати 
под углом не мањим од 60˚. Дубина укопавања испод 
железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, 
мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице 
заштитне цеви цевовода (продуктовода). 

• При изради техничке (пројектне) документације 
за градњу објеката у заштитном пружном појасу као и 
за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп 
железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и 
електроенергетски каблови и друго) неопходно је 
прибавити техничке услове од “Инфраструктура 
железнице Србије” ад, Сектор за стратегију и развој, 
као и сагласност на пројектну документацију за градњу 
у заштитном пружном појасу у коридору железничке 
пруге, а у складу са Законом о железници. 
 

Општи услови 
 
Општи услови железнице које треба имати у виду 

при изради предметног Плана генералне регулације, а 
према Закону о железници, Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице, као и другим 
прописима који важе на железници, су следећи: 

• Железничко подручје је земљишни простор на 
коме се налази железничка пруга, објекти, постројења и 
уређаји који непосредно служе за вршење железничког 
саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и 
простор изнад трасе тунела. 

• Железничка инфраструктура обухвата: доњи и 
горњи слој пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, 
телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електро-
вучна, електренергетска и остала постројења и уређаје 
на прузи, опреме пруге, зграде железничких станица са 
припадајућим земљиштем и остале објекте на 
железничким службеним местима који су у функцији 
организовања и регулисања железничког саобраћаја са 
земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и 
ваздушни простор изнад пруге у висини изнад 12м, 
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односно 14м код далековода напона 220kV, рачунајући 
од горње ивице шине. Железничка инфраструктура 
обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања 
железничке инфраструктуре и пута изведен у истом 
ниво са обе стране колосека када се на путном прелазу 
налази више колосека. 

• Пружни прелаз је земљишни појас са обе 
стране пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод 
пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни 
прелаз обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке 
објекте, инсталације и приступно пожарни пут до 
најближег јавног пута. 

• Инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 

• Заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе 
крајњих колосека. 

• Комплекс железничке станице чине колосеци, 
перони, сигнално-сигурносни уређаји, телекомуни-
кациони уређаји и постројења, зграде, магацини, рампе, 
радионице, депои као и станични трг са приступном 
друмском саобраћајницом од јавне друмске (уличне) 
мреже до комплекса станице. Станични трг поред 
приступне саобраћајнице до железничке станице би 
требало да садржи одговарајући паркинг простор за 
кориснике железничких услуга, зелене површине, као и 
пратеће услужне објекте. 
 

2.2.3.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоснабдевање 
 
Постојећи систем водоснабдевања омогућава даљи 

развој овог дела града. Неопходно је извршити 
реконструкцију водоводне мреже у улицама где је 
водоводна мрежа изграђена од азбестно-цементних 
(АЦЦ) цеви, због дотрајалости исте. Реконструкцију 
разводне мреже радити по постојећој траси како би се 
оставио простор у профилу улице за друге инсталације 
и избегли додатни трошкови око израде прикључака. 

Изградња нових водоводних линија обавиће се у 
новопланираним саобраћајницама. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде 
за гашење пожара како се то противпожарним 
прописима захтева. Минималан пречник цеви је 100мм. 
Водоводне линије затварати у прстен што омогућује 
сигурнији и бољи начин водоснабдевања. Код изградње 
нових водоводних линија предвидети довољан број 
затварача и фазонских комада ради исправног 
функционисања мреже. Са реконструкцијом 
саобраћајница, у случају потребе, извршиће се и 
реконструкција водоводних линија.  

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек. на 
минимални пречник цеви од Ø100мм. 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.  

Минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м а магистралних цевовода 
1,8м до темена цеви. Приликом укрштања водоводне 
цеви треба да буду изнад канализационих. Појас 
заштите око магистралних цевовода је минимум по 
2,5м са сваке стране. 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 магистралних цевовода и 
водоводних линија водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби зеленим површинама.  

 
Систем одвођења отпадних вода 
 
У току је реконструкција и доградња Кожетинског 

и Кошијског колектора.  
Постојећа мрежа може да задовољи будуће потребе 

одвођења отпадних вода. Изградња нових линија 
фекалне канализације обавиће се у новопланираним 
саобраћајницама. Са реконструкцијом саобраћајница, у 
случају потребе, извршиће се и реконструкција фекалне 
канализације. 

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. На 
шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење Д400. 

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 
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услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод" (обавезна је израда прикључног шахта). 

 
Систем одвођења атмосферских вода 
 
Са повећаним степеном урбанизације насеља 

битно се мења карактер сливне површине чиме се 
повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим 
је угроженост од површинских вода већа. У наредном 
периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске 
канализације чија је досадашња изграђеност на 
незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом 
атмосферске канализације се поред смањења опасности 
од плављења терена побољшавају услови отицања са 
коловозних површина. Потребно је урадити атмосферску 
канализацију у профилима саобраћајница на подручју 
плана и прикључити на постојећу атмосферску мрежу. 

Димензионисање новопланираних грана атмосферске 
канализације одредити хидрауличким прорачуном (према 
максималном трогодишњем пљуску који се јавља на 
подручју Крушевца у трајању од 20мин, припадајуће 
сливне површине и коефицијенту отицаја). 

Евентуално реконструкција трасе регулисаног 
Кожетинског и Кошијског потока предмет је 
парцијалног сагледавања и ближег дефинисања сваке 
локације. Потребно је регулисати Кошијски поток од 
пропуста на железничкој прузи до реципијента Западне 
Мораве отвореним каналом. 

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 сливним решеткама од модуларног 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 
шахт поклопцем за саобраћајно оптерећење Д400. 

Сливничке везе треба да су минималних димензија 
∅200мм. 

Шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (∅1000 мм) и конусних (∅600 мм) елемената.  

Шахт темељити на плочи минималне дебљине 
15цм. 

Сливници треба да су од армирано-бетонских цеви 
∅600мм са таложником дубине 30-40цм. 

На сливнике монтирати сливне решетке.  
При пројектовању и извођењу радова придржавати се 

свих важећих техничких прописа за ову врсту објекта. 

2.2.3.3. Електроенергетика 
 

Како предметним планом није планирано повећање 
стамбеног простора као ни пословног простора, овим 
планом није планирана изградња нових ТС35/10kV и 
ТС10/0,4kV. 

Постојеће ТС35/10kV и ТС10/0,4kV, које покривају 
постојећи конзум, задржавају се на садашњем нивоу. 
Планом је предвиђена њихова реконструкција. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојећих кабловских водова 35kV и 10kV. 

Сви постојећи кабловски водови 35kV и 10kV који 
имају Употребну дозволу и који су угрожени 
изградњом нових саобраћајница и објеката биће 
измештени о трошку инвеститора (Града Крушевца). 
Пројектну документацију за измештање водова урадиће 
Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац ЈП. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у 
складу са законима, важећим прописима, препорукама 
и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подземни 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 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 0,2м при чему се каблови 
нижих напона полажу изнад каблова виших напона. 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и телеко-

муникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

• 0,5м за каблове 1kV и 10kV 
• 1м за каблове 35kV 

 
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 
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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 мањи од 0,2м. 
При полагању енергетског кабла 35kV 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 и канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне или канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35kV, односно најмање 0,4м за 
остале каблове. При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад видоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35kV, 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. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња испод 

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. 

 
Декоративно осветљење 
 
Обавезна је израда декоративног осветљења фасада 

за објекте вишепородичног становања и јавне објекте 
уз сагласност главног урбанисте. 

 

2.2.3.4. Телекомуникације 
 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојеће ТК мреже. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобраћајних 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 1kV и 10kV 
• 1м за каблове 35kV  
Укрштање енергетског 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 0,80м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог 
кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од 
најмање 0,6м. 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 телекомуника-
ционог кабла и фекалне канализације на међусобном 
размаку од најмање 0,5м. Укрштање телекому-
никационог 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 0,4м. 

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

 
2.2.3.5. Енергофлуиди 

 

На подручју у обухвату плана планиран је даљи 
развој мреже енергофлуида ради подизања енергетске 
ефикасности расположивих капацитета, као и подизања 
квалитета животне средине. Држава Србија донела је 
прописе о енергетској ефикасности зграда и прихватила 
Европске декларације о максимално дозвољеној 
емисији CO2 и NOx па се планира смањење инсталисана 
снаге извора топлотне енергије, примена обновљивих 
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извора топлотне енергије и гашење извора топлотне 
енергије са погонским горивом угљем. 

У периоду до 2025 године, планира се изградња 
дистрибутивне гасоводне мреже за 12.000 стамбених 
јединица, инсталисање обновљивих извора за 1.600 
стамбених јединица, изградња локалних топлотних 
извора за 15.000 стамбених јединица и стагнација 
дистрибуције топлотне енергије из централног извора 
топлотне енергије. 

 
Дистрибуција природног гаса 
 
Други ниво дистрибуције природног гаса за 

притисак до 4 бара, планира се изградња полетиленске 
дистрибутивне гасоводне мрежене (ДГМ) у свим 
улицама на подручју Плана према уговору о 
стратешком партнерству са „Србијагас“-ом и то: 

 
Дистрбуција топле воде 110/75oC 
 
За дистрибуцију топле воде 110/75oC на подручју 

Плана планирају се следећи објекти: 
1. Реконструција централног топлификационог 

система (замена топловода и топлотних станица) за 
нови температурни режим, топле воде 110/75oC 

2. Постепени прелазак централне градске 
котларнице са погонског горива мрки угаљ на 
природни гас, капацитета до 50МW 

3. Пресељење постојеће контејнерске гасне 
котларнице са локације „Парк“ на локацију „Колонија“, 
капацитета до 4,5МW 

Дистрибутивни капацитет свих извора топлотне 
енергије је око 70 МW, за 11.000 стамбених јединица. 

 
2.2.4. Услови за уређење зеленила 

 

Зелене површине у оквиру плана чине део система 
градског зеленила и од изузетног су значаја за функци-
онисање града и обезбеђење здравије животне средине. 

У обухвату Плана, осим постојећих, планирају се и 
нове зелене површине парковског типа, као и површине 
у оквиру других претежних намена, чиме ће се учешће 
зеленила јавног коришћења повећати. 

Постојећим зеленим површинама парковског 
карактера, на подручју Плана, не може се мењати 
намена. 

На подручју које обухвата План заступљено је 
зеленило јавног и ограниченог коришћења. 

 
Зеленило јавног коришћења 

 

Мрежу зеленила на подручју Плана чине углавном 
површине јавног коришћења, паркови, тргови, 
скверови, линеарно зеленило и зеленило у стамбеним 
зонама, као и зеленило ограниченог коришћења. На 
основу намене, садржаја, величине и обликовања ове 
површине се рашчлањују на категорије.  

 
Општи урбанистички услови: 
 
• За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 

садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за санацију зеленила. 

• Под зеленилом јавног коришћења подразумева 
се уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите елементе пејзажно-архитектонске елементе. 

• Зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне и особама са посебним потребама. 

• Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном инфраструк-
туром, 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. 

 
А) Паркови 
 
Паркови су веће уређене зелене површине у 

изграђеном градском ткиву са наменом одмора, рекреације 
и модификатора микроклиматских и естетских услова 
града, на којима зеленило у просторном и функционалном 
погледу има доминантну улогу.  

 
Градски парк 
 
На подручју Плана налазе се два градска парка: 

парк Багдала и Пионирски парк.  
По положају у ужем градском језгру и величини 

парк Багдала представља врло значајну површину за 
град. Багдала је јединствени простор у граду јер својом 
величином омогућава формирање мултифункционалног 
парка са садржајима за рекреацију, одмор, забаву, 
едукацију и сл. Истовремено, због близине самог 
градског центра, парк је доступан за све категорије 
корисника (деца, одрасли, рекреативци). На Багдали се 
планира употпуњавање постојећих као и изградња 
нових спортско-рекреативних садржаја, пејзажно-
архитектонских детаља и зеленила. Планирају се 
савремени садржаји и обогаћивање понуде, што би 
требало да допринесе атрактивности парка.  

Иако по величини недовољан за категорију 
градског парка, Пионирски парк има велики значај. 
Окружен је стамбеним насељима и традиционално 
представља простор за одмор, игру деце, окупљање 
младих, културне и забавне манифестације и сл. 
Планом се задржава без могућности смањења 
површине или промене намене. Планира се 
реконструкција парка како би се употпунили и 
осавременили садржаји и тиме прилагодили потребама 
корисника. Такође се планира реконструкција и 
ревитализација зеленила; уклањање старих и 
оштећених стабала, уношење нових врста, 
успостављање правилног односа четинара и лишћара, 
као и сенке и осунчаног простора. 

 
Парк суседства 
 
Парк суседства је мања парковска површина у 

оквиру стамбеног насеља. Иако по површини и 
положају спадају у категорију скверова, постојеће мање 
парковске површине у насељима са индивидуалним 
становањем (Илочки, Травнички, Трогирски, Трг 
слободе и сл.) по начину коришћења, у ствари, 
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представљају паркове суседства. То су површине које 
становници околних улица користе за свакодневно 
окупљање, игру деце, одмор, рекреацију и сл. Планира 
се реконструкција и осавремењавање садржаја и 
опреме, као и ревитализација и допуна постојећег 
зеленила. Озелењавање ових површина 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.  

Планом се задржава постојећи парк суседства у 
урбанистичкој целини 2.3. 

Планом је предвиђена изградња парка суседства у 
урбанистичкој целини 1.6, са савременим садржајима за 
одмор, игру деце, забаву, рекреацију и сл. Обзиром да 
парк треба да задовољи потребе корисника различитог 
узраста и интересовања, планирати мање тематске 
целине. Садржаје треба повезати платоима и стазама од 
савремених материјала који задовољавају услове 
безбедног коришћења и лаког одржавања. 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.  

 
Меморијални парк 
 
Меморијални парк је зелена површина чији је 

главни део меморијална зона са споменичким 
елементима. На подручју плана налази се парк око 
Цркве Светог Стефана – Лазарица са крушевачким 
градом. 

Парк око Цркве Светог Стефана – Лазарица са 
крушевачким градом је споменик културе од изузетног 
значаја. Планира се његово даље уређивање и 
опремање одговарајућим мобилијаром а на основу 
пројеката партерног уређења. При уређењу посебно 
водити рачуна о значају овог комплекса и правилном 
избору садржаја и мобилијара. Реконструкцију 
зеленила вршити поступно и на основу елабората 
валоризације постојећег зеленила.  

 
За постојеће и планиране паркове осим општих, важе 

и следећи урбанистички услови:  
• Парк треба да има колски и пешачки прилаз. 
• Паркинг за посетиоце и снабдевање се мора 

обезбедити на ободу парка, осим у специфичним 
случајевима када је дозвољен колски саобраћај у самом 
парку. 

• Основни садржаји парка су простори за игру 
деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију, спорт, 
манифестације културе, видиковци, трим стазе, шетне 
стазе, бициклистичке стазе и сл. 

• Парк се зонира тако да централни део чини 
зона одмора, а периферно се формирају зоне спорта, 
рекреације, забаве и други бучни и садржаји масовног 
окупљања, осим ако услови терена и други посебни 
захтеви не условљавају другачију организацију. 

• Величине зона треба да задовољавају 
оријентациони однос: зона мирног одмора 50-60%, 
спорта 15-20%, дечје игре 7-12%, масовног окупљања, 
спорта, забаве и сл. 10-15% и економски део 2-3% 
укупне површине. 

• Просторе за игру деце планирати на 
најповољнијим положајима у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова, као и приступачности. 

• Зоне треба да буду компактне како би се 
избегао конфликт некомпатибилних садржаја. Такође, 
треба да буду повезане међусобно као и са улазима у 
парк. 

• У оквиру парка могу се планирати архитектонски 
објекти који су у функцији садржаја парка. 

• Делови или парк у целини може се ограђивати 
зеленом оградом или чврстом оградом чија ће се висина и 
материјализација дефинисати даљом планском разрадом. 

• У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме, 
вертикално зеленило, кровни вртови и сл.). 

• Лазарев град, односно простор око цркве Светог 
Стефана – Лазарица са Крушевачким градом је споменик 
културе од изузетног значаја, тако да све интервенције на 
зеленилу и пејзажном уређењу морају бити у складу са 
условима Завода за заштиту споменика културе и Завода 
за заштиту споменика природе Републике. 

 
Б) Зеленило тргова и скверова 
 
Под појмом скверова и тргова обухваћене су 

површине у изграђеном градском језгру, између више 
саобраћајница, а које се користе за пешачки саобраћај, 
краткотрајни одмор и друге садржаје зависно од типа и 
величине простора. Зеленило мора бити у основној 
функцији трга или сквера, или, код малих скверова - 
декоративно. Постојећи тргови се задржавају и даље 
уређују и опремају.  

На локацијама за нове скверове који се могу 
обезбедити у склопу пешачких зона, нових 
саобраћајница и сл., уређење планирати на основу 
величине и положаја. Могу се организовати као 
простори за одмор, игру или као архитектонско-
пејзажни елементи са скулптурама, фонтанама, 
цветним елементима и сл. 

 
За постојеће и планиране тргове и скверове, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови:  
• Зеленило јавног коришћења у оквиру тргова и 

скверова планирати као део архитектонско-пејзажне 
целине у складу са наменом, величином и положајем, 
као и његовом улогом у простору. 

• Зеленило тргова и скверова планирати пре 
свега као зеленило високе декоративности, стилски, 
тематски и колоритно усклађено са архитектуром и 
урбаним мобилијаром. 

• На трговима и скверовима није дозвољена 
изградња спортских терена и игралишта осим 
монтажних за потребе хуманитарних, тематских, 
промотивних и сл. Манифестација. 
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В) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова, травне и цветне 
баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл. 

Значај линеарног зеленила се огледа у чињеници 
да оно повезује градско зеленило са ванградским и тако 
успоставља функционални систем зеленила града. 
Истовремено врши заштитну функцију (аерација, 
смањење буке и загађења) и смањује дефицит зеленила 
у централном делу града. Не мање важна је и улога у 
естетском обликовању улице а самим тим и целокупног 
градског простора.  

Планира се упоредо са планирањем градских улица 
како би се (у процесу пројектовања) ускладила ширина 
профила и распоред уличних инсталација. 

Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда, улични профил се може обогатити 
мобилним дрворедом, вертикалним зеленилом, цветним 
аранжманима и сл.  

 
За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови: 
 
• Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 

подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоред 
уличних инсталација. 

• На градским улицама 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. 

• 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  

 
Г) Зеленило у стамбеним зонама 
 
У зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 

спада зеленило између стамбених објеката, предбаште 
и мање зелене површине парковског карактера. 
Зеленило стамбених зона је допуњено и зеленилом које 
спада у категорију ограниченог коришћења али својим 
положајем доприноси побољшању односа зеленила и 
изграђеног простора. Ту спадају слободне површине 
спортских терена, дечјих установа, школа, линеарно 
зеленило у оквиру зоне. 

Зеленило стамбених зона за јавно коришћење треба 
да садржи елементе за свакодневни боравак на 
отвореном, игру деце, рекреацију ( терени за мале 
спортове) и одмор. Садржаји треба да буду одвојени у 
микролокацијама према узрасту корисника и начину 
коришћења. Мање просторе између зграда, предбаште, 
равне кровове и фасаде треба искористити за 
формирање декоративног зеленила и самим тим 
повећање његовог укупног учешћа и значаја за 
стамбени блок. 

Д) Тачкасто зеленило 
 
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 образовних установа и здравствених 
установа, спортских, пословних и јавних објеката, 
индустријских објеката у урбаном окружењу и 
зеленило у оквиру индивидуалног становања, чини 
категорију зеленила ограниченог коришћења. 

Зеленило у склопу објеката јавне намене планира 
се у функцији основне намене објекта, односно 
простора. Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и 
архитектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. 

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чине значајну 
површину за формирање зеленила, па их у том смислу 
треба посматрати као један од елемената система 
градског зеленила. Размештај индивидуалних 
стамбених зона, односно окућница на великој 
површини на подручју Плана који пружа могућност 
квалитетног подизања и неговања и утилитарних и 
декоративних врста у индивидуалним двориштима, 
представља основну вредност ове категорије зеленила у 
погледу заштите животне средине и естетског 
доживљаја града. 

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

 
Зеленило специфичне намене 

 

Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 
намене, је вишефункционални систем који обједињује 
улогу заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, 
побољшавање услова за спорт и рекреацију и сл. У том 
смислу се под заштитним зеленилом подразумева и 
високо зеленило индустријских објеката, болнице, 
гробља и сл.  

Постојеће зеленило Старог гробља је значајан 
елемент градског зеленила, јер га чине старији 
примерци лишћарских и четинарских врста. Приликом 
реконструкције постојећих и уређења нових парцела, 
планирати зеленило које својим хабитусом не утиче 
негативно на основне садржаје и инфраструктуру 
гробља. Композиционо и колоритно зеленило треба да 
ствара утисак достојанства и мира. Препоручује се 
садња четинарских врста пирамидалне форме, врсте са 
мањим кугластим крунама, топијарне форме и сл. На 
новим парцелама планирати висока солитерна стабла и 
дрвореде дуж стаза ради стварања засене. На гробовима 
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се могу садити цветне врсте и мањи жбунови. Не 
препоручује се садња врста које плодоносе.  

 
За постојеће и планирано зеленило гробља, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови: 
 
• На гробним парцелама се не смеју садити 

саднице са изразито јаким кореновим системом. 
• На новим парцелама планирати солитерна и 

дрворедна стабла ради стварања засене. 
• Основу зеленила треба да чине аутохтоне и 

алохтоне врсте добро прилагођене условима локације. 
• Користити врсте које немају превелике захтеве 

у одржавању. 
 
2.3. 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 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне кана-
лизације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
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 

 
Циљеви и опште мере заштите 
 
Валоризација објеката, целина, слободних простора, 

ликовних, амбијенталних и других вредности, 
археолошких локалитета и знаменитих места у ужем и 
ширем градском подручју Крушевца одређује основне 
принципе и режим заштите целина и појединачних 
објеката, а приступ је, донекле, условљен и основном 
поделом на заштићене и евидентиране објекте са 
утврђеним споменичким својствима. 

Циљ за стварање зона уже, или шире заштите 
објеката, целина и амбијената огледа се, пре свега, у 
потреби остварења заштите непосредног окружења 
споменичких целина, односно заштићених објеката ван 
зона заштите. Уређење ових простора подразумева и 
могућност нове изградње, уз планерски и 
пројектантски приступ који одговара мерилима 
амбијента; поред тога, ово подручје треба да обезбеди 
интегритет оних целина које су већ нарушене 
пропадањем појединих објеката или неконтролисаном 
изградњом нових. 

Основна начела у погледу утврђивања садржаја и 
функција споменичких објеката и целина, уз њихову 
ревитализацију и примену мера техничке заштите, 
дефинишу узајамно равноправан однос нових потреба и 
потреба које произилазе из споменичких вредности, уз 
изричито одбацивање намена које могу да деградирају 
заштићене објекте, зоне и амбијенте. 

Непосредна околина Лазаревог града са утврђеним 
режимима заштите, ограничена је улицама Цара Лазара, 

Трг мира, Пана Ђукића, Стевана Високог, дела Јакшићеве, 
Владетином и Страхињићевом (Студија заштите културних 
добара на простоту ПДР Лазарев град у Крушевцу, 041 бр. 
122/9 од 13.06.2006.). Археолошко налазиште шири се 
изван дефинисаног простора ка северу и западу, где се дуж 
Старе чаршије (лева и десна страна Лазареве улице) 
спорадично налазе материјални остаци из времена турске 
доминације. 

 
Утврђена културна добра 
 
1. Црква Светог Стефана – Лазарица са 

крушевачким градом; СК од изузетног значаја 
2. Зграда Окружног начелства; СК од великог 

значаја 
3. Грчки шор са Беговом кућом; просторна 

културно историјска целина од великог значаја 
4. Симића кућа у Улици мајке Југовића; СК од 

великог значаја 
5. Меморијални комплекс Слободиште; знаменито 

место од великог значаја 
6. Зграда уметничке галерије у Улици мајке 

Југовића; СК 
7. Споменик косовским јунацима; СК 
 
Добра која уживају претходну заштиту 
 
1. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 92 – 94 (КП 126/1) 
2. Објекат у ул. Цара Лазара бр. 90 (КП 127/1) 
3. Чесма Добра вода у ул. Цара Лазара (КП 136) 
4. Зграда са локалима у ул. Цара Лазара бр. 55 – 

63 (КП 1145/1) 
5. Низ кућа са локалима у ул. Цара Лазара бр. 44 – 

46, 48 – 50, 52 – 54 
6. Објекат у ул. Цара Лазара бр. 40 – 42  
7. Зграда у ул. Цара Лазара бр. 26 (КП 152/1) 
8. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 23 (19 – 25) (КП 183) 
9. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 17 (КП 186)  
10. Чесма Цара Лазара са остацима хамама  
11. Зграда легата Милића од Мачве у ул. Цара 

Лазара бр. 8 (КП 164/1);  
12. Мензулана у улици Цара Лазара бр. 1 (КП 

193/1, 193/2) 
13. Млинска индустрија Мома Перишић (угаона 

зграда) у Јасиковачкој улици 
14. Низ објеката на Газиместанскм тргу бр. 4 – 18 

(КП 215, 216, 217, 218) 
15. Урошева чесма у Југ Богдановој улици (КП 

284) 
16. Зулина чесма у Југ Богдановој улици (КП 

2282/1) 
17. Кућа у Југ Богдановој улици бр. 21 (КП 290) 
18. Вучја чесма у Југ Богдановој улици (КП 4/2) 
19. Железничка станица у Железничкој улици бр. 9 

(КП 2266/2)  
20. Дом Косаре и Моме Манасијевића у Бријановој 

ул. бр. 2 – 14 (КП 351) 
21. Хотел и биоскоп Европа у Балканској ул. бр. 4 

(КП 675) 
22. Зграда Националне службе запошљавања у 

Балканској улици бр. 33 
23. Стара зграда касарне Цар Лазар 
24. Зграда у Видовданској бр. 11 (КП 1773/1) 
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25. Кућа у Чолак Антиној улици бр. 37 (КП 710/1) 
26. Обретење главе Цара Лазара (зидна сл. 

композиција) у згради Дома синдиката на Тргу Косовских 
јунака бр. 6 

27. Зграда позоришта и Културног центра у 
Видовданској ул. бр. 26 (КП 1654/1) 

28. Споменик ратницима и народу крушевачког 
краја страдалим у ослободилачким ратовима Србије 
1912-1918. испред цркве Светог Ђорђа 

29. Црква Светог Ђорђа 
30. Споменик Мајка Србија и мајка Грчка на Тргу 

Костурнице ББ (КП 1582/1) 
31. Стара зграда Института за крмно биље са 

комплексом помоћних објеката 
32. Кућа у Косанчићевој улици бр. 13 
33. Кућа у Косанчићевој улици бр. 9 
34. Кућа у Косанчићевој улици бр. 7 
35. Кућа у Косанчићевој бр. 30 (КП 1628) 
36. Зграда Народног универзитета у Косанчићевој 

улици бр. 4 (КП 898) 
37. Кућа у Косанчићевој улици бр. 2 (КП 899) 
38. Зграда у улици Мајке Југовића бр. 1 (КП 900/1) 
39. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 3 (КП 900/2) 
40. Кућа у ул. Мајке Југовића бр. 7 (КП 901/3) 
41. Историјски Архив у улици Мајке Југовића бр. 6 

(КП 848/4) 
42. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 14 (КП 843/1) 
43. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 11 (КП 903) 
44. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 24 (КП 917) 
45. Кућа у улици Мајке Југовића бр 28 (КП 921/2) 
46. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 37 (КП 1417) 
47. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 59 (КП 1402/3) 
48. Споменик Првом мају на Багдали 
49. Зграда на углу улица Мајке Југовића бр. 19 и 

Обилићеве бр. 20 (КП 1501/1) 
50. Кућа у Обилићевој улици бр. 22 (КП 1501/2) 
51. Кућа у Обилићевој улици бр. 24 (КП 1502) 
52. Кућа у Обилићевој улици бр. 27 
53. Кућа у Обилићевој бр. 30 (КП 1504) 
54. Кућа у Обилићевој улици 36 а (КП 1507/2) 
55. Кућа у Обилићевој ул. бр. 36 (КП 1507/7) 
56. Зграда у Кајмакчаланској улици бр. 2 (КП 1637) 
57. Кућа у Кајмакчаланској улици бр. 9 (КП 888/2) 
58. Кућа у Обилићевој улици бр. 44 (КП 1510) 
59. Кућа у Обилићевој улици бр. 56 (КП 1513) 
60. Кућа у Обилићевој улици бр. 58 (КП 1514/1) 
61. Кућа у Обилићевој улици бр. 60 (КП 1515/1) 
62. Зграда у Топличиној улици бр. 14 (КП 1622/1) 
63. Зграда Гимназије у Топличиној улици бр. 1 (КП 

1620/1) 
64. Кућа у Обилићевој бр.61 (КП 1607/1) 
65. Кућа у Обилићевој улици бр. 62 (КП 1547/1) 
66. Зграда у Обилићевој улици бр.76 (КП 1556) 
67. Зграда у Обилићевој улици бр. 67 (КП 1606/1) 
68. Кућа у Обилићевој улици бр. 73 (КП 1598) 
69. Кућа у Обилићевој улици бр. 92 (КП 1565/2) 
70. Кућа у ул. Веселина Николића бр. 42 (КП 

1447/3) 
71. Кућа у ул. Веселина Николића бр. 49 
72. Кућа у Косовској улици бр. 38 (КП 1390) 
73. Комплекс зграда Старе Болнице у Косовској 

улици бр. 16 (КП 1365) 
74. Кућа у Страхињићевој улици бр. 2 

75. Кућа у Страхињићевој бр. 5 (КП 174/3) 
76. Кућа у Страхињићевој улици бр. 6 (КП 1028) 
77. Кућа у Страхињићевој улици бр. 7 (КП 979/1)  
78. Кућа у Страхињићевој улици бр. 11 (КП 983) 
79. Кућа у Страхињићевој улици бр. 12 (КП 1025/1) 
80. Кућа у Страхињићевој улици бр. 14 (КП 1024/1) 
81. Кућа у Југовићевој улици бр. 24 (КП 982) 
82. Кућа у Југовићевој улици бр. 22 (КП 981) 
83. Кућа у Југовићевој улици бр. 7 (КП 968) 
84. Кућа у Миличиној улици бр. 17 (КП 231/1) 
85. Кућа у Миличиној улици бр. 7 – 9 (230/1) 
86. Зграда у Газиместанској бр. 27 – 27 а – 29 (КП 

237/1, 237/2) 
87. Низ објеката у Газиместанској бр. 7 – 25 
88. Стара Пошта (Управа јавних прихода), Трг 

Деспота Стефана бр. 2 (КП 953) 
89. Кућа на Тргу Деспота Стефана бр. 8 (КП 952/1) 
90. Зграда на Тргу Деспота Стефана бр. 12 (КП 

235) 
91. Кућа у улици Деспота Стефана бр. 14 (КП 234) 
92. Зграда на Тргу Деспота Стефана бр. 24 – 24 а 

(КП 966) 
93. Кућа на Тргу Деспота Стефана бр. 28 (КП 958) 
94. Кућа на Тргу Деспота Стефана бр. 30 (КП 957) 
95. Зграда Поште у Немањиној улици бр. 2 
96. Зграда на углу Немањине 7–13 и Обилићеве бр. 1 
97. Кућа у Немањиној улици бр. 20 (КП 946/2) 
98. Кућа у Јакшићевој улици бр. 10 – 12 (КП 994/3, 

994/4) 
99. Кућа у Јакшићевој улици бр. 11 (КП 951) 
100. Кућа у Владетиној улици бр. 3 
101. Зграда Народног музеја на Тргу Стубалских 

јунака бр. 15 (КП 978)  
 
Просторне целине под претходном заштитом 
 
На простору Плана Центар су дефинисане три 

просторне целине које садрже већину објеката под 
претходном заштитом и које чине амбијент заштићене 
градње. Свака од целина је формирана тако да садржи 
групације објеката са споменичким својствима, тако да 
је неопходно да свака интервенција и нова градња буде, 
поред осталих, дефинисана и конзерваторским 
условима надлежне службе заштите.  

Целина Цара Лазара, чине је зона Улице цара 
Лазара и објекти из списка објеката од броја 1 до 12. 
Обухвата део непосредно испод Лазаревог града у коме 
се налази више значајних објеката и две турске чесме, 
која се ослања и делом задире у зону Лазаревог града и 
зоне археолошких истраживања.   

Целина Обилићева, обухвата Улицу Обилићеву са 
делом Мајке Југовића, до Гимназије и зграде 
Културног центра.  

Целина Деспота Стефана, Миличина, Гази-
местанска, Трг деспота Стефана, Владетина и почетак 
Јакшићеве, објекти од броја 84 до 94, 98, 99 и 100. 

 
Смернице за спровођење плана 
 
Основне смернице Плана треба да дефинишу (већ 

наведене) циљеве заштите и да обавежу доносиоца 
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Плана да их спроведе кроз израду Планова детаљне 
регулације.  

У просторном погледу, то значи да мере заштите 
налажу континуирани рад на евиденцији, истраживању 
и валоризацији појединих објеката, споменичких и 
амбијенталних целина, знаменитих места и других 
вредности културне баштине. Приликом будуће израде 
регулационих планова, односно урбанистичких 
пројеката за поједине зоне, треба наставити рад на 
детаљној валоризацији евидентираних објеката и 
целина градитељског наслеђа, који се налазе у зонама 
планирања и који ће се на погодан начин, интегрисати 
у савремен живот, уз утврђивање одређених мера 
правне и техничке заштите, као и ревитализације. 

Посебан третман заштићених зона, кроз опште 
мере заштите обухвата: 

• очување аутентичности објеката и простора у 
границама заштите; 

• уклањање неодговарајућих објеката и садржаја; 
• спровођење мера правне и техничке заштите, 

подразумевајући конзерваторске и рестаураторске 
интервенције код објеката који су угрожени, односно 
код којих су преправкама умањене споменичке 
вредности; 

• стварање неопходних услова за савремено 
коришћење објеката; 

• евентуалну изградњу нових објеката у зонама 
заштите, на основу и у оквирима регулационих 
планова, урбанистичких пројеката и програма 
ревитализације, изграђених у складу са Генералним 
планом; 

• забрану рушења заштићених и евидентираних 
објеката, без обзира на њихово грађевинско стање; 

• асанацију и адаптација у складу са савременим 
потребама, али уз поштовање режима заштите и 
претходно утврђених конзерваторских услова од стране 
надлежне службе заштите; 

• обрада слободних простора и површина, који 
сачињавају одређене амбијенте такође треба да се 
обухвати плановима нижег реда. 

• према дефинисаним границама археолошких 
зона, обавезно археолошко праћење земљаних радова, 
односно систематска или заштитна (претходна) 
археолошка истраживања уз следеће одреднице:  

• За споменик културе од изузетног значаја и 
његову заштићену околину надлежан је искључиво 
Републички завод за заштиту споменика; 

• За радове било које врсте на споменику културе 
од изузетног значаја и његовој заштићеној околини, 
морају се прибавити услови и сагласност Републичког 
завода за заштиту споменика културе;  

• Забрањује се неовлашћено копање на 
археолошким локалитетима, одношење камена и земље 
као и прикупљање археолошког материјала са 
локалитета; 

• Забрањује се просипање и одлагање отпадних и 
штетних материјала, складиштење материјала и 
стварање дивљих депонија; 

• Извођење грађевинских радова и промене 
облика терена, дозвољавају се само након обезбеђених 
археолошких истраживања, уз адекватну презентацију 
налаза; 

• На месту случајног налаза и на парцелама које 
се граниче са археолошким локалитетима обезбедити 
стручни надзор (стручно лице археолог) приликом 
извођења земљаних радова; 

• Уколико се током извођења земљаних радова 
(инфраструктура, објекти) наиђе на до сада непознат 
археолошки локалитет (добро које уживају претходну 
заштиту закона) Извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе;  

• Извођач/Инвеститор је у обавези да предузме 
мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен 
и да се сачува на месту и положају у коме је откривен; 

• Даље извођење грађевинских радова и промена 
облика терена могу се дозволити након претходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сагласност службе 
заштите; 

• Трошкове истраживања, конзервације, чувања, 
публиковања и излагања добра које ужива претходну 
заштиту, све до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите, сноси Инвеститор. 

Смерницама за спровођење мера техничке заштите 
објеката и амбијената у заштићеним зонама посебно се 
утврђује обавеза примене аутентичних материјала, 
архитектонских детаља и техника грађења, и то код 
свих интервенција које могу да угрозе, или деградирају 
споменичка својства објекта. 

Саставни део документационе основе су Мере 
техничке заштите за ПГР Центар и графички прилог 
Заштите градитељског наслеђа, које је израдио Завод за 
заштиту споменика културе Краљево, за потребе ПГР-
а, марта 2016.г. 

 
2.4.2. Услови и мере заштите природе и 
           природних добара 

 

Подручје Плана се не налази унутар заштићеног 
природног добра за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, не налази се у просторном обухвату 
еколошких мрежа, нити у простору евидентираних 
природних добара.  

 
2.4.3. Услови и мере заштите животне средине 

 

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 одпоштоване мере заштите које се 
могу постићи применом датих урбанистичких 
параметара, комуналном опремљености земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 

 
Ваздух 
 
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.  



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       45 
 

 

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 прихватљи-

вијих 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.  

Посебну пажњу посветити озелењавању насеља. 
 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације планских 
решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере 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. 

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 
 
У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ подручје 

у обухвату Плана припада еколошкој подцелини 
„Центар“ која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону. Централна градска зона 
представља културно историјско и административно 
језгро града и карактерише је разноврсност намена: 
становање високих густина, концентрација јавних 
функција (објекти управе и администрације, објекти 
културе и школства), културно-историјских објеката и 
амбијенталних целина, комерцијалних делатности, као 
и већи део градских спортских садржаја.  

 
2.4.4. Услови и мере заштите од пожара 

 

Најзначајније мере заштите од пожара се састоје у 
планирању и дефинисању: 

• изворишта снабдевања водом и капацитет 
градске водоводне мреже који обезбеђују довољну 
количину воде за гашење пожара 

• удаљености између зона предвиђених за 
стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за 
индустријске објекте и објекте специјалне намене 

• планом је просторним распоредом објеката и 
слободних површина, саобраћајницама, примењеним 
инсталацијама потребно остварити мере заштите од 
пожара 

• приступних путева и пролаза за ватрогасна 
возила до објекта 

• безбедоносних појасева између објеката којима 
се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних 
удаљености између објеката или њихово пожарно 
одвајање 
 

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 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 



46                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                   14.12.2016.  

 

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 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. 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), 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. 07/19 бр. 217-217/15 од 26.11.2015.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 
 

Просторним планом града Крушевца, као и овим 
Планом обавезно је усаглашавање просторног развоја 
са потребама одбране земље. Предвиђено је да се за 
одређене војне комплексе, који нису неопходни за 
функционисање Војске, на основу сагласности 
надлежног Министарства, може извршити конверзија 
статуса посебне намене у цивилну. 

У складу са условима Министарства Одбране, 
Управе за инфраструктуру, бр. 3808-2/15 од 
21.01.2016.г. дефинисан је статус војних комплекса и 
заштитне зоне око војних комплекса на подручју плана.  

Војни комплекс „Цар Лазар“ („7. Јули“) је означен 
као перспективни. Условима је дато да се овај комплекс 
третира као комплекс посебне намене, који је неопходан 
за функционисање Војске. Предвиђена пратећа намена – 
верски објекти на делу перспективног војног комплекса 
„Цар Лазар“ (Ид.бр.669), биће усаглашавана кроз израду 
планске документације нижег реда, одн. израду 
урбанистичко техничких докумената. 

Клуб Војске Србије је са статусом Мастер плана. 
Према условима Министарства одбране, даљом 

планском разрадом може се дефинисати друга намена 
за комплексе са статусом Мастер план, тек након 
регулисања својинских односа у складу са Законом. 

Локације војних комплекса пружају могућност за 
формирање комерцијалних или стамбених зона, након 
испуњавања услова за промену намене. 

Локација Клуба Војске у централној градској зони 
пружа могућност развоја садржаја из области јавних 
функција (култура) или комерцијалних делатности. 

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 

 

Приступачност се односи на планирање нових 
објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
елементи приступачности за савладавање висин-

ских разлика; 
елементи приступачности кретања и боравка у 

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

елементи приступачности јавног саобраћаја. 
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 
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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 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. 
 

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.). 

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.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија сенка 
може угрозити суседне објекте.  

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

• подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних 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 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. Зоне за које се обавезно доноси план  
       детаљне регулације 
 
Планом генералне регулације одређене су зоне за 

које је обавезна израда Планова детаљне регулације. 
 
3.1.1. Централна градска зона 

 

У обухвату централне градске зоне обавезна је 
израда 10 ПДР-ова. 

 
ПДР „ЛАЗАРЕВ ГРАД“  
Зона обухвата урбанистичку целину 1.5 и део 

целине 1.1 – урбанистичку подцелину 1.1.1, површине 
око 8,15ха. Ограничена је улицама Цара Лазара, 
Газиместанском, Тргом Деспота Стефана, Владетином, 
Југовићевом и Страхињићевом до улице Цара Лазара. 

 
ПДР „ЦЕНТАР 1“ 
Зона обухвата део целине 1.4 – урбанистичку 

подцелину 1.4.1 и део целине 1.1 – урбанистичку 
подцелину 1.1.3, површине око 6ха. Ограничена је 
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улицама Југовићевом, Владетином, Тргом Деспота 
Стефана, Немањином, Косовском, до улице Југовићеве. 

 
ПДР „ ЦЕНТАР 2“ 
Зона обухвата урбанистичку целину 1.6 и део 

целине 1.1 – урбанистичку подцелину 1.1.2, површине 
око 17,20ха. Ограничена је улицама Балканском, 
Газиместанском, Југ Богдановом до улице Балканске. 

 
ПДР „ЦЕНТАР 3“ 
Зона обухвата део целине 1.4 – урбанистичку 

подцелину 1.4.2 и део целине 1.1 – урбанистичку 
подцелину 1.1.4, површине око 18,30ха. Ограничена је 
улицама Немањином, Газиместанском, Балканском, 
Чолак Антином, Таковском, Косовском, до улице 
Немањине. 

 
ПДР „ЦЕНТАР 4“ 
Зона обухвата део целине 1.2 – урбанистичку 

подцелину 1.2.1 и део целине 1.1 – урбанистичку 
подцелину 1.1.5, површине око 11,50ха. Ограничена је 
улицама Балканском, Душановом, Таковском, Чолак 
Антином, до улице Балканске. 

 
ПДР „ТРГ ФОНТАНА“  
Зона обухвата део целине 1.1 – урбанистичку 

подцелину 1.1.6, део целине 1.2 – урбанистичку 
подцелину 1.2.2 и део целине 1.3 – урбанистичку 
подцелину 1.3.2 површине око 15,20ха. Ограничена је 
улицама Топличином, Таковском, Душановом, 
Видовданском, 12. пешадијским пуком, Тргом 
Костурница, Обилићевом до улице Топличине.  

 
ПДР „ЦЕНТАР 5“ 
Зона обухвата део целине 1.3 – урбанистичку 

подцелину 1.3.1, површине око 6,80ха. Ограничена је 
улицама Топличином, Обилићевом, Тргом Костурница, 
Ћирила и Методија, Косовском, до улице Топличине.  

 
ПДР „ЦЕНТАР 6“ 
Зона обухвата део целине 1.3 – урбанистичку 

подцелину 1.3.3 површине око 6ха. Ограничена је 
улицама Ћирила и Методија, Косовском, границом 
к.п.бр.2455/2, границом комплекса основне школе 
Драгомир Марковић до улице Ћирила и Методија. 

 
ПДР „ТРГ КОСТУРНИЦА“  
Зона обухвата део целине 1.1 – урбанистичку 

подцелину 1.1.7 и део целине 1.3 – урбанистичку 
подцелину 1.3.4 површине око 11ха. Ограничена је 
улицама Доситејевом, Николе Тесле, наставља 
границом паркинга поред Спортског центра, наставља 
границом к.п.бр. 2455/2, улицом Косовском, границом 
к.п.бр. 2453/15, границом комплекса основне школе 
Драгомир Марковић, улицом Ћирила и Мeтодија, 
Тргом Костурница до улице Доситејеве.  

 
ПДР „ТРГ КОСТУРНИЦА СЕВЕР“  
Зона обухвата део целине 1.1 – урбанистичку 

подцелину 1.1.8 и део целине 1.2 – урбанистичку 
подцелину 1.2.3 површине око 6ха. Ограничена је улицама 
Видовданском, Душановом, Поручника Божидара, 
Доситејевом, 12. пешадијски пук, до улице Видовданске.  

3.1.2. Стамбено мешовита зона 
 

У обухвату стамбено мешовите зоне обавезна је 
израда 11 ПДР-ова. 

 
ПДР „ХАЈДУК ВЕЉКОВА СЕВЕР“  
Зона обухвата део целине 2.4 – урбанистичку 

подцелину 2.4.1 површине око 7,30ха, ограничена је 
улицама Поручника Божидара, Душановом, Хајдук 
Вељковом до улице Поручника Божидара. 

 
ПДР „КОЛОНИЈА“  
Зона обухвата део целине 2.3 – урбанистичку 

подцелину 2.3.1 површине око 22,00ха. Ограничена је 
улицама Видовданском, Булеваром Николе Пашића, 
Војводе Степе, Душановом, до улице Видовданске. 

 
ПДР „КОЛОНИЈА ЈУГ“  
Зона обухвата део целине 2.3 – урбанистичку 

подцелину 2.3.2 површине око 6,70ха. Ограничена је 
улицама Војводе Степе, Булеваром Николе Пашића, 
Кнеза Милоша, Бруски пут, до улице Војводе Степе.  

 
ПДР „РАСАДНИК СЕВЕР“  
Зона обухвата део целине 2.4 – урбанистичку 

подцелину 2.4.3 површине око 10,40ха. Ограничена је 
улицама Николе Тесле, Миће Поповића, Достојевског, 
Косовском, до улице Николе Тесле. 

 
ПДР „ПАРК БАГДАЛА“  
Зона обухвата урбанистичку целину 2.5 површине око 

49ха. Ограничена је улицама Његошевом, Мајке Југовића, 
границом целине породичног становања, Косовском, Иве 
Андрића, Багдалски венац, до улице Његошеве. 

 
ПДР „ЦАРА ЛАЗАРЕВА - БАЛШИЋЕВА“  
Зона обухвата урбанистичку целину 2.9 површине 

око 25,62ха. Ограничена је улицама Милетине буне, 
Мијатов чаир, Гвозденог пука, Мајке Јевросиме, Цара 
Лазара, Страхињићевом, Пећком, границом Старог 
гробља, Краља Милутина, до улице Милетине буне. 

 
ПДР „ЖЕЛЕЗНИЧКА 1“ 
Зона обухвата део целине 2.11 – урбанистичку 

подцелину 2.11.1 површине око 8ха. Ограничена је 
улицама Железничком, Мајке Јевросиме, Гвозденог 
пука, Мијатов чаир, Милетине буне, границом парцела 
које чине реализоване садржаје комерцијалних 
делатности, до улице Железничке. 

 
ПДР „ЖЕЛЕЗНИЧКА 2“ 
Зона обухвата целину 2.12 површине око 13ха. 

Ограничена је железничком пругом, улицама 
Газиместански трг, Цара Лазара, Мајке Јевросиме, 
Железничком до железничке пруге. 

 
ПДР „ЖЕЛЕЗНИЧКА 3“ 
Зона обухвата део целине 2.13 – урбанистичку 

подцелину 2.13.1, површине око 6,20ха. Ограничена је 
улицама Железничком, Бријановом, Југ Богдановом, 
Газиместанским тргом до улице Железничке. 

 
 



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       49 
 

 

ПДР „ЖЕЛЕЗНИЧКА 4“ 
Зона обухвата део целине 2.13 – урбанистичку 

подцелину 2.13.2 површине око 17,70ха. Ограничена је 
улицама Југ Богдановом, Бријановом, Железничком, 
Јасичким путем, одакле граница скреће према истоку 
железничком пругом до укрштања са улицом Уроша 
Предића, тј. границе КО Крушевац и КО Бивоље, затим 
се ломи према југу границом КО Крушевац и КО 
Бивоље, до границе војног комплекса и даље иде 
границом војног комплекса до улице Југ Богданове. 

 
ПДР „ПИОНИРСКИ ПАРК“  
Зона обухвата део целине 2.2 – урбанистичку 

подцелину 2.2.2 површине око 4,75ха. Ограничена је 
улицама Душановом, Балканском, границом к.п.бр. 428 
КО Крушевац, улицом Босанском до улице Душанове.  

 
3.2. Рокови за израду планова детаљне регулације 

 

Рокови за израду планова детаљне регулације 
одређених овим планом су 18 месеци, рачунајући од 
дана ступања на снагу овог плана. 

 
3.3. Локације за које је обавезна израда 
       урбанистичког пројекта, пројеката 
       парцелације, одн. препарцелације и 
       урбанистичко архитектонског конкурса 

 

Планом се одређује израда урбанистичких пројеката за: 
• улицу Газиместанску, Трг косовских јунака, улицу 

Видовданску до Трга фонтана и даље до Трга Костурница 
као јединственим пројектом који укључује и тргове и 
скверове који су у директном контакту овом трасом; 

• површине јавне намене, што укључује: паркове, 
тргове, скверове, Општу болницу Крушевац, објекте 
Спортског центра Крушевац – базен, атлетски стадион 
и др., Градски стадион, аутобуску станицу, железничку 
станицу, школе и вртиће, Геронтолошки центар, Дом за 
децу и омладину „Јефимија“, спортски комплекс 
планиран у ул. Змај Јовиној, простор за проширење 
Старог гробља; 

• локације планиране за изградњу православних 
храмова или постојеће локације због уређења 
комплекса; 
 

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

• локације са објектима јавне намене (јавне 
функције, комуналне делатности и др.) по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

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

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко архитектонског конкурса. 

 
3.4. Општи урбанистички услови за  
       парцелацију, регулацију и изградњу 

 

Општи урбанистички услови представљају: 
• општа правила грађења за појединачне 

грађевинске парцеле за делове подручја плана за које 
није предвиђена израда планова детаљне регулације; 

• опште смернице за израду планова детаљне 
регулације. 

3.4.1. 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). 

 
3.4.2. 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: 

• примарна саобраћајница....... .....................10м 
• секундарна саобраћајница.............................8,5м 
• 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 
грађевинском 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 



50                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                   14.12.2016.  

 

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. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази и сл.), подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације.  

За изградњу објеката јавне намене (надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), надземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

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. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.4.3. Општи услови изградње 

 

Планом је дефинисана могућност изградње објеката у 
функцији претежних намена: 

• становање 
o породично становање - типови: ПС-01, ПС-02 
o вишепородично становање - типови: ВС-01, 

ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, ВС-06 
• комерцијалне делатности – типови: КД-01, КД-

02, КД-03, КД-041 
• привредне делатности – типови ПД-02, ПД-03 
• јавне функције, 
• комуналне делатности, 
• посебна намена, 
• зеленило, 
• спорт и рекреација – типови СР-01, СР-02, СР-03. 
 
У плану генералне регулације је приказана 

претежна намена земљишта кроз преовлађујуће, 
допунске и пратеће намене. 

Преовлађујућа намена простора, одређена је 
наменом чија је заступљеност у одређеном простору 
преовлађујућа. 

Допунска намена простора, подразумева намену 
која допуњује преовлађујућу намену са којом је 
компатибилна. 

Пратећа намена простора, подразумева намену која 
прати одређену преовлађујућу и/или допунску намену. 
Пратећа намена се односи и на формиране засебне 
просторе одређених намена у оквиру урбанистичких 
целина (објекти јавне намене, верски објекти, 
комуналне делатности, зеленило и остало одређено 
овим планским документом).  

Квантификативни показатељи који опредељују 
заступљеност намена у простору дефинисани су на 
следећи начин: 

• Претежне намене (51-100%); 
• Допунске намене (31 - 49%); 
• Пратеће намене (0 - 30%). 
 

Јавне функције у овом Плану представљају намену 
површина које је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни, објектима који су за јавно коришћење 
намењени већем броју корисника и сл., и не 
представљају нужно површину јавне намене. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се  
могу градити у појединачним зонама 
 
У оквиру централне градске зоне, у планом 

опредељеним урбанистичким целинама и подцелинама, 
у оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 
дозвољеног индекса заузетости парцеле, дозвољава се 
на грађевинској парцели компатибилна намена, у 
оквиру објекта. 

На грађевинским парцелама у централној градској 
зони није дозвољена изградња помоћних објеката као 
самосталних. 

У оквиру стамбено мешовите зоне, у планом 
опредељеним урбанистичким целинама и подцелинама, у 
оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, могу се градити други објекти, 
као и пратећи и помоћни објекти који су у функцији 
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава 
главни објекат и суседне објекте. 

На грађевинским парцелама са породичним 
становањем у стамбено мешовитој зони, 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. 

На површини основне претежне, одн. преовлађујуће 
намене становања у централној градској зони и стамбено 
мешовитој зони, дозвољена је изградња компатибилних 
намена, и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају: пословање, трговину, угоститељство, 
занатство, услуге, различите видове услуга из области 
здравства, дечије заштите, школства, културе и сл. 

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

Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

Однос становања према пословању: до 60% : 40%. 
За изградњу самосталног објекта користе се 

урбанистички параметри дефинисани за основну 
претежну, одн. преовлађујућу намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

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

На површини основне претежне, одн. 
преовлађујуће намене комерцијалних делатности у 
централној градској зони и стамбено мешовитој зони, 
није дозвољена изградња самосталних стамбених 
објеката, осим становања у оквиру објеката. 

Однос пословања према становању: до 80% : 20%. 
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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. 

На површини основне претежне намене јавних 
функција у централној градској зони и стамбено 
мешовитој зони, не дозвољава се изградња 
компатибилних делатности осим изузетно уколико је то 
могуће, комерцијалних делатности, које подразумевају 
пословање и различите облике услуга. 

Однос јавних функција према пословању: до      
80% : 20%. 

На површини основне претежне намене спорта и 
рекреације у централној градској зони и стамбено 
мешовитој зони, дозвољава се компатибилна намена, у 
оквиру објеката и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање, трговину, угоститељство. 

На површини основне претежне намене 
привредних делатности у стамбено мешовитој зони, 
дозвољена је изградња компатибилних намена, у 
оквиру објекта и као самосталног објекта на парцели, и 
то комерцијалних делатности, које подразумевају 
пословање и трговину. 

Компатибилне намене у оквиру основне претежне 
намене, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила 
грађења дефинисана за претежну намену у оквиру 
урбанистичких целина, одн. подцелина. 

Промена намене површина мора бити у складу са 
планом. 

 
Зеленило 

 

Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
допунском, односно пратећом наменом било којој 
претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 
одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, споменици, 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 
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. 

Забрањена је изградња објеката и извођење радова 
на простору предвиђеном за заштитне појасеве, 
односно не могу се градити објекти и вршити радови 
супротно разлогу због којег је појас успостављен. 

 
Број стамбених јединица 

 

Породични стамбени објекти су стамбени објекти 
са највише три стамбене јединице. 

Вишепородични стамбени објекти су стамбени 
објекти са четири и више стамбених јединица. 

Урбанистички показатељи 
 

Урбанистички показатељи дати су као максималне 
дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

• 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 изграђености (ИИ) парцеле јесте однос 
бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле. 

• 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. 
 

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). 

Под слободностојећим објектима подразумевају се 
и објекти вишепородичног становања типа „ламела“, 
односно они који имају више улаза. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
Грађевинска линија 

 

Грађевинска линија породичних стамбених објеката - 
типови ПС-01, ПС-02 

 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката растојање између 
регулационе и грађевинске линије се утврђује на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%).  

 
Грађевинска линија вишепородичних стамбених 

објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, 
ВС-06 

 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
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регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте са подземном гаражом је 5м, 
осим за објекте у низу и осим у случајевима кад се 
локацијски услови издају за регулисани део улице у 
коме се грађевинска и регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-01 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5м. 
У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса и сл. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте се утврђује према преовлађујућој 
намени објеката у зони у којој се објекат 
комерцијалних делатности гради. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности – тип КД-041 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5м, осим у 
случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

Грађевинска линија објеката привредних 
делатности - ПД-02 

 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5м. 
У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса. 

 
Међусобна удаљеност објеката 

 

За све зоне за које је обавезна израда Планова детаљне 
регулације међусобна растојања објеката се могу и другачије 
прописати, уколико је решење оправдано и рационално, а 
урбанистички и архитектонски прихватљиво. 

 
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 је 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 

Изграђени објекти чије растојање од другог објекта 
високоградње износи мање од 3м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија. 

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

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 са суседном парцелом у 
случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност вишепородичних стамбених 

објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих више-

спратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности П+2, П+3 и П+4, 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. 

Међусобна удаљеност слободностојећих више-
спратних објеката и објеката који се граде у прекинутом 
низу, спратности П+5 и П+6, 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. Растојање се утврђује у односу на 
хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању од 
2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта постављеног на граници грађевинске 
парцеле у случају реконструкције и доградње не могу 
имати отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД-01 
 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле је за: 
• слободностојеће објекте од бочне границе 

парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 5м 
• слободностојеће објекте од задње границе 

парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 5м  
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Тип КД-041 
 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
 
Међусобна удаљеност објеката привредних делатности 
 
Тип ПД-02 
 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5м. 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
 
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 - 
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 
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 претходних тачака, 

• висина венца новог објекта са венцем усклађује 
се по правилу са венцем суседног објекта, 

• 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 мора се појавити 
на најмање 50% дужине сваке фасаде објекта, 

• 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 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, 

• за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 
 

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. 

 
Услови за реконструкцију и доградњу постојећих 

објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања. 

Постојећи објекти који се реконструишу, дограђују 
и сл. морају да испуњавају све услове дате овим планом 
уколико су у зонама за директну примену, одн. у 
складу са условима који ће се дефинисати плановима 
детаљне регулације уколико су у зонама за даљу 
планску разраду (урбанистички параметри, спратност). 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака интервенција на постојећим објектима 
јавних функција мора бити у складу са критеријумима 
и нормативима за одређену врсту објекта. 

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. 

За објекте који су проглашени за добра која 
уживају предходходну заштиту неопходно је да се мере 
техничке заштите, интервенције и други радови на 
објектима могу изводити само уз предходно издате 
услове и сагласности од стране надлежне Службе 
заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

 
 



54                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                   14.12.2016.  

 

Услови за нове објекте у оквиру зона изграђених 
објеката 

 
Код постојећих зона изграђених објеката (потпуно 

или делимично формираних), грађевинска линија према 
регулацији је дефинисана постојећим изграђеним 
објектима који се задржавају. 

Висину новог објекта у зони изграђених објеката 
ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

Нови објекат се може градити на растојању мањем 
од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност 
власника, односно корисника суседне парцеле. У том 
случају, на зиду новог објекта према суседу није 
дозвољено постављање било каквих отвора. 

На калканском зиду новог објекта у низу, односно 
новог једнострано узиданог објекта према суседном 
постојећем објекту на граници парцеле, а који има 
изграђен светларник, обавезна је изградња светларника 
исте величине и симетричног постојећем светларнику. 

У светларнику објеката у низу или двојних 
објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних 
просторија и степеништа. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Објекти чија је изградња забрањена су сви они 

објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури 
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
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), 

• излози локала – 0,9м, по целој висини у пешачким 
зонама, 

• 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, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

• 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. 
Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу 
на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону 

линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, 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. 

 
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. 

 
Доградња лифтова и степеништа 

 

Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 
степеништа) допуштена је код свих типова објеката под 
следећим условима: 

• Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
• Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
• Да не угрожава функцију и статичку стабилност 

постојећег и суседног објекта. 
• Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 
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 за парцеле намењене 
изградњи породичних стамбених објеката не може бити 
мања од 2,5м. 

• Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, 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.). 

• Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити организовани тако 
да не ометају функцију становања. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
• За паркирање возила за сопствене потребе 

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
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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. 

• 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, хотелијерску установу – једно 
ПМ на користан простор за десет кревета. 

• За паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и машина), власници 
објеката привредних делатности обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, тако да је број 
паркинг места једнак броју 50% радника из прве смене. 

• За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике обезбеђује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: здравствене, 
образовне и административне установе – једно ПМ на 
70м2 корисног простора, позориште или биоскоп – 
једно ПМ на користан простор за тридесет гледалаца. 

• За објекте јавних функција и објекте 
комерцијалних делатности у функцији туризма уколико 
не постоји могућност за паркирање возила на 
припадајућој грађевинској парцели, паркирање се може 
организовати 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. 

• За паркирање возила за објекте намењене спорту 
и рекреацији број паркинг места за сопствене потребе и за 
кориснике обезбеђује се на грађевинској парцели или у 
непосредној близини на површини опредељеној за 
паркирање и то: за спортску халу 1 ПМ на користан 
простор за 40 гледалаца за путничка возила, 1 ПМ на 
користан простор за 100 гледалаца за аутобусе. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају надземно 
на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању 
индекса заузетости (ИЗ), односно индекса изграђености 
(ИИ). Подземне гараже се не урачунавају у индексе. 

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

 
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 тргова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у простору 

и тако их и планирати и уређивати. Поред испуњења 
функционалности ови простори морају имати посебне 
амбијентално-архитектонске вредности. Партерно 
уређење тргова, коришћење материјала, боја, као и других 

елемената који се на њима јављају морају бити међусобно 
усклађени и јединствени за целину која чини трг.  

 
Уређење тргова и скверова 
 
На трговима и скверовима није дозвољена 

изградња спортско - рекреативних садржаја. 
Није дозвољена изградња дечјих игралишта осим 

ако су такви садржаји примерени месту и значају трга и 
ако је могуће обезбедити пуну сигурност деце. 

Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
На трговима и скверовима могу се организовати 

садржаји забаве и манифестација културе. 
 
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. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 
културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
 
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 до висине од 0,9м, или 
транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) 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 вишепородично становање 
се не ограђују. 

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. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција се 
не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога (школе, вртићи, атлетски 
стадион, базен, спортски центар и сл.). Ограда је 
транспарентна, максималне висине парапета до 0,4м и 
висине ограде до 2,2м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
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.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
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 у делу 2.2 
Општа правила уређења простора, Услови за уређење 
инфраструктуре и условима надлежних институција. 

 
3.5. Урбанистички услови парцелације, регулације 
       и изградње по урбанистичким целинама за 
       које није предвиђено доношење планова 
       детаљне регулације 

 

Урбанистички услови представљају: 
 
• посебна правила грађења за планиране намене 

површина по урбанистичким целинама за које није 
предвиђено доношење планова детаљне регулације и 
која се односе на појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.5.1. Урбанистичка подцелина 1.3.4 
 
3.5.1.1. Преовлађујућа намена: јавне функције - 

школство (Ш) 
 

Објекти су реализовани у складу са ДУП-ом ОШ 
Драгомир Марковић („Сл. лист општине Крушевац“, 
бр. 6/91, 5/03), који остаје у даљој примени. 

Објекти се задржавају као реализована целина. 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, унапређење и 
осавремењавање објеката.  

Свака даља интервенција је могућа у складу са 
ДУП-ом, који остаје у примени. 

За сваку нову изградњу која није у складу са ДУП-
ом потребна је израда урбанистичког пројекта. 

 
3.5.2. Урбанистичка подцелина 1.3.6 

 

3.5.2.1. Преовлађујућа намена: спорт и 
             рекреација СР-01 

 

Објекат Градских базена се задржава као реализована 
целина. 

 
Максимални индекс заузетости - ИЗ (%) 
20%  
 
Тип објеката 
 
Слободностојећи. 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака интервенција, односно реконструкција треба 
да настави започети концепт изградње. 

 
 
 

Спратност објеката 
 
Максимална спратност објекта затвореног базена је 

П+1. 
Максимална спратност локала у оквиру отвореног 

базена и објекта затвореног базена је П.  
 
Грађевинска линија 
 
Задржава се постојећа грађевинска линија објекта 

према регулационој линији улице Николе Тесле и 
улице Косовске. 

 
Међусобна удаљеност 
 
Међусобна удаљеност објеката према фактичком 

стању.  
 
Величина парцеле 
 
Планом је опредељена парцела за објекат јавне 

намене у поглављу плана 2.2 Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење и изградњу површина 
јавне намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама и зонама за делове плана за 
директну примену. 

 
Ширина фронта парцеле 
 
Задржава се постојећа ширина фронта парцеле 

према Косовској, Војводе Путника, Људевита Гаја и 
Мајке Југовића. 

 
Паркирање 
 
За паркирање користити постојећи паркинг простор 

поред затворених базена на истој катастарској парцели.  
 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
У оквиру парцеле постоје површине под зеленилом 

и слободне површине, које се даље партерно уређују: 
обнова зеленила, поплочавање и др.  

 
3.5.2.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 
– КД-02 

 

У оквиру објекта, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.).  

 
3.5.3. Урбанистичка подцелина 1.3.7 

 

3.5.3.1. Преовлађујућа намена: комерцијалне делатности 
КД-01 
 

Објекти су реализовани у складу са ПДР-ом измене 
и допуне дела ДУП-а Трг расинских партизана – I фаза 
и дела измењеног и допуњеног РП-а спортско 
рекреативног центра блок СХ1 – спортски терени и 
пословни простор („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
5/03), који остаје у даљој примени. 

Објекти се задржавају као реализована целина. 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака даља интервенција је могућа у складу са 
ПДР-ом, који остаје у примени. 
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3.5.4. Урбанистичка подцелина 2.2.1 

3.5.4.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 
 

Урб. подцелина 2.2.1 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободно- 
стојећи 50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Нова изградња, односно реконструкција треба да 

настави започети концепт изградње. 
Поштовати започету уличну матрицу, и даље је 

надограђивати. 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације. 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а чија 
је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе линије) 
се могу задржати у постојећој хоризонталној регулацији, а 
надградити до спратности утврђене планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

 
3.5.4.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 

комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге и 
др.), еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-02. 

Самостални објекат комерцијалних делатности може се 
изградити на парцелама уз улицу Душанову и Видовданску. 

На парцели је могућа изградња и помоћних објеката: 
гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., чија повр-
шина улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

 
3.5.4.3. Пратећа намена: спорт и рекреација  СР-01 
 
Објекат Градског стадиона се задржава као 

реализована целина. 
У оквиру намене спорта и рекреације реализоване 

су комерцијалне делатности из области услуга. 
 
Максимални ИЗ (%) 
75%  
 
Тип објекта 
 
Слободностојећи. 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Даља изградња, односно реконструкција и 
доградња треба да настави започети концепт изградње.  

Свака даља изградња рекламних паноа или 
стубова, стубова са рефлекторима и сл. мора бити у 
складу са условима надлежних предузећа који се 
односе на дозвољену висину и обележавање. 

 
Положај објекта 
 
Задржава се постојећа грађевинска линија објекта 

према регулационој линији улице Таковске и улице 
Шумадијске. 

 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбеђен је простор на 

сопственој парцели.  
Број паркинг места се утврђује као 1ПМ на 10 

гледалаца за путничка возила, 1ПМ на 100 гледалаца за 
аутобусе. 

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Остатак парцеле уредити као слободну и зелену 

површину. 
Зелене и слободне површине у оквиру парцеле, 

функционално и естетски уредити у складу са 
потребама простора. 

 
Грађевинска парцела 
 
Границу парцеле према грађевинској парцели са 

наменом привредних делатности уредити пројектом 
препарцелације, а према фактичком стању. 
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3.5.4.4. Пратећа намена: Привредне делатности 
ПД-02 

 
Максимални ИЗ (%) 
60% 
 
Тип објекта 
 
Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
 
Спратност објеката 
 
Максимална спратност објеката П+2.  
 
Висина објекта 
 
Максимална висина објеката до 18м.  
Изградња рекламних паноа или стубова, стубова са 

рефлекторима и сл. мора бити у складу са условима 
надлежних предузећа који се односе на дозвољену 
висину и обележавање. 

 
Положај објекта 
 
Задржава са постојећа грађевинска линија објеката 

према улици Балканској и улици Шумадијској. 
У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса. 

Задржава се постојећа удаљеност објеката. 
У случају нове изградње придржавати се услова 

датих у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбеђен је простор на 

сопственој парцели и јавној површини на којој је 
организовано паркирање.  

Број паркинг места треба да испуни услов да је 
једнак броју 50% радника из прве смене. 

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Остатак парцеле уредити као слободну и зелену 

површину. 
Зелене и слободне површине у оквиру парцеле, 

функционално и естетски уредити у складу са 
потребама простора. 

 
Помоћни објекат 
 
Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 

оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

 
Грађевинска парцела 
 
Границу парцеле према грађевинској парцели са 

наменом привредних делатности уредити пројектом 
препарцелације, а према фактичком стању. 

 

Остало 
 
У оквиру комплекса неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и индустријског отпада. 

 
3.5.4.5. Пратећа намена: тргови и скверови 
 
За тргове и скверове користити услове дате у 

поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила и 3.4. Општи 
урбанистички услови за парцелацију, регулацију и 
изградњу, Општи услови изградње.  

 
3.5.5. Урбанистичка подцелина 2.4.2 

 

3.5.5.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 

Урб. подцелина 2.4.2 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 
прекинути низ 250 10 

двојни 500 
(2х250) 

20 (2х10) 

непрекинути низ 200 6 
 

Нова изградња, односно реконструкција треба да 
настави започети концепт изградње. 

Поштовати започету уличну матрицу, и даље је 
надограђивати. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40% са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40% са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације. 

 
Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 

чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
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регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

 
3.5.5.2. Допунска намена: комерцијалне  
             делатности КД-02 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге и 
др.), еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-02. 

Самостални објекат комерцијалних делатности 
може се изградити на парцелама уз улице Хајдук 
Вељкову, Николе Тесле и Достојевског. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости 
на парцели. 

 
3.5.6. Урбанистичка целина 2.6 

 

3.5.6.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 

Урб. целина 2.6 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01, 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

слободно-
стојећи 50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Нова изградња, односно реконструкција треба да 

настави започети концепт изградње. 
Поштовати започету уличну матрицу, и даље је 

надограђивати. 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40% са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40% са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације.  

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене 
планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

 
3.5.6.2. Допунска намена: комерцијалне  
             делатности КД-02 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.2. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-02. 

Самостални објекат комерцијалних делатности 
може се изградити на парцелама уз улицу Косовску. 

На парцели је могућа изградња и помоћних објеката: 
гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., чија повр-
шина улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

 
3.5.6.3. Пратећа намена: социјална заштита (СЗ) – 

центар за социјални рад 
 
Максимални индекс заузетости - ИЗ (%) 
50%  
 
Тип објеката 
 
Слободностојећи. 
Свака интервенција, односно реконструкција треба 

да настави започети концепт изградње. 
 
Спратност објеката 
П+2 
 
Грађевинска линија 
Минимално растојање између регулационе и 

грађевинске линије је 5м.  
 
 



60                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                   14.12.2016.  

 

Међусобна удаљеност 
 
За сваку нову изградњу минимално удаљење 

објекта од бочних граница парцеле утврђује се на 3м. 
Изграђени део објекта чије је растојање од линије 

суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не може имати на 
суседним странама отворе пословних просторија. 
(дозвољени су само отвори помоћних просторија и 
степеништа, мин. парапета 1,6м). 

 
Величина парцеле 
 
Планом је опредељена парцела за објекат јавне 

намена у поглављу плана 2.2 Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење и изградњу површина 
јавне намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама и зонама за делове плана за 
директну примену. 

 
Ширина фронта парцеле 
 
Задржава се постојећа ширина фронта парцеле 

према улици Мајке Југовића. 
 
Паркирање 
 
Паркирање обезбедити на сопственој парцели. 
 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
У оквиру парцеле постоје површине под зеленилом 

и слободне површине, које се даље партерно уређују: 
обнова зеленила, поплочавање и др.  

 
3.5.7. Урбанистичка целина 2.7 

 

3.5.7.1. Преовлађујућа намена: јавне функције 
 
У оквиру овог комплекса налази се Општа болница 

Крушевац и комплекси осталих здравствених објеката 
намењених здравству – Завод за трансфузију, 
Дијагностички центар, Хигијенски завод. 

 
Објекти у оквиру комплекса 
 
Сви објекти у оквиру комплекса болнице и 

комплекса осталих здравствених установа се 
задржавају. 

На објектима су дозвољене интервенције у складу 
са потребама корисника простора. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Максимални индекс заузетости - ИЗ (%) 
 
Комплекс Опште болнице - 25% (постојећи – 13%) 
Комплекс осталих здравствених установа – 50% 

(постојећи – 40%).  
 
Тип објеката 
 
Слободностојећи 

Свака изградња, односно реконструкција треба да 
настави започети концепт изградње. 

На објектима у оквиру комплекса Опште болнице 
могуће су интервенције у складу са захтевима 
корисника објеката. 

Објекат Дијагностичког центра са као такав 
задржава, а могућа је доградња објекта за Трансфузију 
и Хигијенског завода. 

Даља разрада урбанистичким пројектом. 
 
Спратност објеката 
 
Максимална спратност објеката П+5. 
 
Грађевинска линија 
 
Задржавају се постојеће грађевинске линије 

објеката према регулационој линији улице Косовске и 
улице Војводе Путника. 

 
Међусобна удаљеност 
 
Међусобна удаљеност објеката се задржава према 

фактичком стању.  
За сваку нову изградњу потребна је израда 

урбанистичког пројекта, којим ће се утврдити међусобне 
удаљености. 

 
Величина парцеле 
 
Планом је опредељена је парцела за објекат јавне 

намена у поглављу плана 2.2 Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење и изградњу површина 
јавне намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама и зонама за делове плана за 
директну примену. 

 
Ширина фронта парцеле 
 
Задржава се постојећа ширина фронта парцеле 

према улици Николе Тесле и улици Косовској. 
 
Паркирање 
 
За паркирање користити постојеће паркинг 

просторе у оквиру комплекса Опште болнице и 
формиран паркинг простор у западном делу комплекса. 

У складу са потребама, нове паркинг просторе 
формирати у оквиру парцеле комплекса Опште болнице. 

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
У оквиру парцеле површине под зеленилом и 

слободне површине, које се даље партерно уређују: 
обнова зеленила, поплочавање и др.  

 
3.5.7.2. Пратећа намена: породично становање – типови 

ПС-01, ПС-02 
 

Урб. целина 2.12 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип Спрат-
ност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободно- 
стојећи 

50 

300 12 

двојни 
прекинути 

низ 

500 (2х250) 
250 

20 (2х10) 
10 
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Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне површине 
и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевин-
ским линијама за зоне за које није предвиђена израда 
плана детаљне регулације. 

 
Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а чија 

је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе линије) 
се могу задржати у постојећој хоризонталној регулацији, а 
надградити до спратности утврђене планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

 
3.5.7.3. Пратећа намена: Комерцијалне  
             делатности 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-02. 

Самостални објекат комерцијалних делатности 
може се изградити на парцелама уз улицу Пећку. 

На парцели је могућа изградња и помоћних објеката: 
гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., чија површина 
улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

 
 
 

3.5.8. Урбанистичка целина 2.8 
 

3.5.8.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 

Урб. целина 2.8 – Урбанистички параметри ПС 
 

Тип Спрат- 
ност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободно-
стојећи 50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Нова изградња, односно реконструкција треба да 

настави започети концепт изградње. 
Поштовати започету уличну матрицу, и даље је 

надограђивати. 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама за зоне за које није предвиђена израда плана 
детаљне регулације. 

 
Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 

чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене 
планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

 
3.5.8.2. Допунска намена: комерцијалне  
             делатности КД-02 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
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услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-02. 

Самостални објекат комерцијалних делатности 
може се изградити на парцелама уз улицу Пећку. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости 
на парцели. 

 
3.5.9. Урбанистичка целина 2.10 

 

3.5.9.1. Преовлађујућа намена: комуналне  
             делатности – гробље (Г) 

 

Објекти у оквиру гробља 
 
Постојећи објекти, верски објекат и објекти у 

функцији основне намене, у оквиру комплекса гробља 
се задржавају. 

На објектима су дозвољене интервенције у складу 
са потребама корисника простора. 

Изградња нових објеката, спратности П, а у 
функцији основне намене простора је дозвољена, у 
складу са потребама корисника простора. 

 
Простор за сахрањивање 
 
Oднос једноструких, двоструких и троструких 

гробних места планирати у приближном односу за 
једноструко гробно место од 8-10%, за двоструко 
гробно место од 75-80%, за троструко гробно место од 
12-15%.  

Стазе које повезују гробове, унутар гробних поља, 
планирати минималне ширине 1м, а главне пешачке 
стазе минималне ширине 2м.  

Бочни размак између гробова планирати 
минималне ширине 0,5м а размак између редова 
гробова минималне ширине 0,6м.  

Колско-пешачке стазе које повезују гробна поља 
планирати минималне ширине 3м.  

Стазе планирати од тврдог материјала, без 
препрека у кретању и уздужног нагиба који дозвољава 
кретање колица за превоз покојника 

Попречни нагиб пешачких стаза планирати 
максимално 2%.  

На стазама не смеју постојати било какве просторне 
баријере за кретање особа са инвалидитетом. 

  
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи      

110 x 240цм.  
Димензија двоструког гробног места износи        

200 x 240цм.  
Димензија троструког гробног места износи        

270 x 240цм.  

Дно гроба мора бити најмање 50цм изнад највише 
тачке подземне воде.  

Дубина гробног места у земљаним гробовима за 
један ниво сахрањивања не може бити мања од 150цм.  

За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места 
се повећава за 60цм. 

Код земљаних гробова треба осигурати најмање 
80цм земље изнад сандука са покојником. 

Нето димензија гроба представља величину саме 
укопне јаме и износи 80 x 200цм.  

 
Димензије гробница 
 
Величина породичне гробнице утврђује се 

техничком документацијом, која мора бити у складу са 
урбанистичким планом гробља. 

 
Димензије гробних места за друге вероисповести 
 
Величина гробног места за друге вероисповести 

утврђује се техничком документацијом, која мора бити 
у складу са урбанистичким планом гробља. 

 
Уређење гробних места 
 
Гробно место се уоквирује оквиром у димензијама 

датим у овим правилима. 
На гробним местима је забрањена изградња капела 

или сличних објеката. 
Споменици и надгробне плоче могу се постављати у 

складу са Градском одлуком која регулише ову материју. 
 
Опрема слободних површина  
 
У оквиру гробног поља, нарочито уз стазе са 

зеленилом или на мањим поплочаним проширењима, 
планирати потребан мобилијар (клупе, корпе за увело 
цвеће и друге отпатке и сл.). 

На проширеном делу гробља планирати чесме.  
 
Опрема слободних површина детаљно ће се 

разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља. 

 
Зеленило у оквиру простора за сахрањивање 
 
Зеленило у оквиру простора за сахрањивање је 

обрађено у поглављу плана 2.2. Општа правила 
уређења простора, Услови за уређење зеленила.   

 
Величина парцеле 
 
Планом је опредељена је парцела за објекат јавне 

намене у поглављу плана 2.2 Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење и изградњу површина јавне 
намене, попис парцела и опис локација по урбанистичким 
целинама и зонама за делове плана за директну примену. 

 
Ограђивање гробља 
 
Планирано проширење гробља оградити оградом у 

складу са постојећом. На колским и пешачким 
прилазима планирати капије које се могу закључавати. 
Ограда може бити жичана са зеленилом, или са 
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зиданим парапетом и стубовима, обликована према 
традиционалним елементима локалне архитектуре.  

 
Паркирање 
 
У оквиру комплекса гробља (на делу к.п. 2490/1 и 

2490/2 КО Крушевац) планира се изградња отвореног 
паркинг простора капацитета до 130 паркинг места за 
паркирање путничких возила, што ће се разрадити 
техничком документацијом. 

 
3.5.10. Урбанистичка целина 2.11. –  
            Урбанистичка подцелина 2.11.1 

 

3.5.10.1. Преовлађујућа намена: комерцијалне 
делатности КД-01 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, велики маркети, сервиси и сл.) које се 
организују на нивоу блока или дела блока. 

 
Урб. подцелина 2.11.1 – Урбанистички параметри КД 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

 
Тип објекта 

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

Нова изградња, односно реконструкција треба да 
настави започети концепт изградње у овој зони. 

 
Уређење зелених и слободних површина на 

парцели 
Остали део парцеле чине простори за паркирање, 

уређене слободне површине и зеленило. 
 
Помоћни објекат 
 
Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 

оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

 
3.6. Урбанистички услови парцелације,  
        регулације и изградње као смернице за  
        израду планова детаљне регулације 
  
Урбанистички услови представљају смернице за 

израду планова детаљне регулације. 
 
 

ПДР ЛАЗАРЕВ ГРАД 
 

3.6.1. Урбанистичка целина 1.5. 
 

3.6.1.1. Преовлађујућа намена: парк - меморијални 
парк 
 

Дозвољена је изградња објеката који су у функцији 
парка. 

 
Лазарев град, односно простор око цркве Светог 

Стефана – Лазарица са Крушевачким градом је 
споменик културе од изузетног значаја, тако да све 
интервенције на зеленилу и пејзажном уређењу морају 
бити у складу са условима Завода за заштиту 
споменика културе и Завода за заштиту споменика 
природе Републике Србије. 

За споменички комплекс Лазарев град потребно је 
систематско истраживање које ће обавити служба 
заштите са одговарајућим научним институцијама, а 
према посебним пројектима. 

 
3.6.1.2. Допунска намена: јавне функције – верски 

објекат (ЦР) и музеј (К) 
 

Правила грађења за ове објекте се утврђују и 
усклађују са студијом заштите за културно добро и 
заштићену околину културног добра Лазарев град, у 
складу са условима надлежних институција. 

На локацији Лазаревог града планирана је 
изградња нових објеката: Гостопримнице при храму 
Лазарица (за коју постоје услови Републичког завода за 
заштиту споменика културе) и обнова базилике у 
археолошком парку „Лазарев град“ (постоје темељи из 
6. века). 

 
3.6.1.3. Пратећа намена: породично становање – 

тип ПС-01 
 

За објекте породичног становања у непосредном 
контакту са комплексом Лазаревог града 

Задржава се постојећа регулација и диспозиција 
парцела, без могућности цепања или спајања парцела. 

Објекти у непосредном контакту са парком могу се 
адаптирати или санирати ради нормалног функционисања. 

Није дозвољена надградња или доградња 
постојећих објеката у непосредном контакту са парком. 

Максимална дозвољена спратност објеката за 
објекте уз улицу Цара Лазара је П+1+Пк. 

Није дозвољено постављање привремених објеката 
(трафика, тезги, рекламних комерцијалних паноа и сл.) 

Паркинге за посетиоце планирати у контактним 
зонама. 

 
Бесправно подигнуте помоћне објекте уклонити. 
 
За објекте породичног становања у блоку ограниченог 

улицама Владетином, Југовићевом и Трг Деспота 
Стефана 
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Урб. целина 1.5 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПС-01 П+1+Пк 

 
слободностојећи 

 
50 

 
300 

 
12 

 
прекинути низ 

 
250 

 
10 

 
двојни 

 
2 х 250 

 
2 х 10 

 
Поштовати започету уличну матрицу и даље је 

надограђивати. 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40% са највише 2 стамбене 
јединице. 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.1.4. Пратећа намена: Комерцијалне делатности 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-01. 

 
3.6.2. Урбанистичка подцелина 1.1.1 

 
3.6.2.1. Преовлађујућа намена: породично становање 

ПС-01 
 
Урб. подцелина 1.1.1 - Урбанистички параметри ПС 

 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-
01 
 

П+1+Пк 
 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути 
низ 

200 6 

 
 
 

Максимална дозвољена спратност објеката за 
објекте уз улицу Газиместанску је П+1+Пк. 

Максимална дозвољена спратност нових објеката у 
улици Миличиној П+Пк. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити 
минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено 
стање. Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне површине 
и зеленило. 

 
3.6.2.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-01. 

 
3.6.2.3. Пратећа намена: јавне функције – управа и 

администрација (АУ), тргови и скверови 
 
Постојећи објекат зграде Пореске управе се 

задржава. 
 
Свака интервенција на објекту мора бити у складу 

са условима надлежних институција. 
Правила грађења за објекте у урбанистичкој 

целини 1.5. и урбанистичку зону 1.1.1. се утврђују у 
усклађују са студијом заштите за културно добро и 
заштићену околину културног добра на подручју Плана 
детаљне регулације. 

 
За тргове и скверове користити услове дате у 

поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила и 3.4. Општи 
урбанистички услови за парцелацију, регулацију и 
изградњу, Општи услови изградње.  
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ПДР ЦЕНТАР 1 
 

 
 

3.6.3. Урбанистичка подцелина 1.4.1 
 
 

3.6.3.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02 

 
 

Урб. подцелина 1.4.1 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ВС-01 до П+2 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 450 12 
прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 
прекинути низ 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 

3.6.3.2. Породично становање ПС-01, ПС-02 
 

Урб. подцелина 1.4.1 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат-
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 

минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње. 

 
Остали део парцеле чине уређене слободне површине 

и зеленило. 
 
3.6.3.3. Допунска намена: комерцијалне  
             делатности КД-02 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони вишепородичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

 
3.6.4. Урбанистичка подцелина 1.1.3 

 

3.6.4.1. Преовлађујућа намена: јавне функције - 
управа и администрација (АУ) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Објекти јавних функција могу се градити, осим на 

планом дефинисаним локацијама и на другим локацијама у 
оквиру ове урбанистичке зоне у складу са потребама.  

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова, користе се и критеријуми 
и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри ће бити одређени даљом 
планском разрадом. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Уколико не постоји могућност за паркирање возила на 
припадајућој грађевинској парцели, паркирање се може 
организовати на другој грађевинској парцели (у 
радијусу од 200м) под условом да се гради истовремено 
са објектом коме служи. 
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3.6.4.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 
КД-01 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, пословни објекти и сл.) који се 
организују на нивоу блока или дела блока. 

 
Урб. подцелина 1.1.3 – Урбанистички параметри КД-01 

 
 

Тип 
Спрат-
ност 

Тип  
објекта 

 
макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 до П+3 
 

слободностојећи 
 

40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

 
3.6.4.3. Пратећа намена: комуналне делатности – 

пијаца 
 
Задржава се постојећи објекат комуналних 

делатности - пијаца.  
У оквиру објекта могу бити заступљене и друге 

компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, услуге и сл.).  

За изградњу објеката комуналних делатности - 
пијаца, поред урбанистичких услова, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Максимална спратност П+1. 
Остали урбанистички параметри и грађевинска 

линија ће бити одређени даљом планском разрадом. 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

нормативима за одређену врсту објеката. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката. 
Садржаји у оквиру зелене пијаце се могу 

организовати у једном или више објеката. 
За паркирање возила користи се јавни паркинг у 

улици Трг Деспота Стефана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПДР ЦЕНТАР 2 
 

 

3.6.5. Урбанистичка целина 1.6 
 

3.6.5.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-02, ВС-03, ВС-04 

 

Урб. целина 1.6 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 
прекинути низ 600 15 

ВС-03 до П+4 
слободностојећи 

50 
750 

20 непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 
40 

1.500 
25 

непрекинут низ 1.000 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени услов 
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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.5.2. Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање у реализованим целинама 
 

Намена се односи на реализоване објекте 
вишепородичног становања већих спратности у оквиру 
ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим целинама 
се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 
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3.6.5.3. Преовлађујућа намена: комерцијалне 
делатности КД-02 
 

У оквиру вишепородичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, угоститељство, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ВС-02. 

 

3.6.5.4. Допунска намена: породично становање ПС-01 
 

Урб. целина 1.6 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 П+1+Пк 
слободностојећи 

50 
300 12 

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. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње. 

Остали део парцеле чине уређене слободне површине 
и зеленило. 

 
3.6.5.5. Допунска намена: комерцијалне  
             делатности КД-02 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, угоститељство, објекти у функцији туризма и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-01. 

 
3.6.5.6. Пратећа намена: парк – парк суседства 

 

За парк суседства користити услове дате у 
поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила.   

Уређују се у складу са општим урбанистичким 
условима, с тим да нису дозвољени садржаји 
рекреације и забаве који имају негативан утицај на 
околне стамбене објекте.  

Није дозвољено увођење колског саобраћаја у парк 
и било каква изградња објеката.  

 

3.6.5. Урбанистичка подцелина 1.1.2 
 

3.6.5.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-03, ВС-04 
 

Урб. подцелина 1.1.2 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-03 до П+4 

слободностојећи 

50 

750 

20 непрекинути низ 600 

прекинути низ 600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 
40 

1.500 
25 

непрекинут низ 1.000 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

 
3.6.5.2. Преовлађујућа намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 

У оквиру вишепородичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  
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За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ВС-03. 

 
3.6.5.3. Преовлађујућа намена: Вишепородично 

становање у реализованим целинама 
 

Намена се односи на реализоване објекте више-
породичног становања већих спратности у оквиру ове 
зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, садржаји у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
3.6.5.4. Допунска намена: јавне функције - управа и 

администрација (АУ) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Објекти јавних функција могу се градити, осим на 

планом дефинисаним локацијама и на другим 
локацијама у оквиру ове урбанистичке зоне у складу са 
потребама. 

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова, користе се и критеријуми 
и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри ће бити одређени даљом 
планском разрадом. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне 
функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи. 

У оквиру објеката јавних функција могу се у 
приземним етажама организовати комерцијалне делатно-
сти (трговина, пословање, услуге, угоститељство и сл.) 
еколошки и функционално примерене зони у којој се граде. 

Однос јавних функција према пословању: до 
80%:20%. 

 

3.6.5.5. Допунска намена: Комерцијалне делатности 
КД-041 

 
Подразумева комерцијалне делатности у функцији 

туризма: хотеле, коначишта, хостеле, апартмане и сл. 

Урб. подцелина 1.1.2 – Урбанистички параметри КД – 041 
 

тип макс. 
спратност 

тип објекта макс. 
ИЗ % 

КД-041 П+5 
слободностојећи 
прекинути низ 
непрекинути низ 

60% 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта и смештајним капацитетима. 
У односу на садржај објекта одређује се потребан 

број паркинг и гаражних места и уређује се на 
грађевинској парцели. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, парки-
рање се може организовати на другој грађевинској 
парцели (у радијусу од 200м) под условом да се гради 
истовремено са објектом коме служи. 

 
3.6.5.6. Пратећа намена: тргови и скверови 

 

За тргове и скверове користити услове дате у 
поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила и 3.4. Општи 
урбанистички услови за парцелацију, регулацију и 
изградњу, Општи услови изградње.  

 
 
 

ПДР ЦЕНТАР 3 
 

3.6.6. Урбанистичка подцелина 1.4.2 
 

3.6.6.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02 

 

Урб. подцелина 1.4.2 - Урбанистички параметри ВС 
 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 450 12 

прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 600 15 

прекинути низ 600 15 
 

Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 
мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени услов 
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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  
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Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.6.2. Преовлађујућа намена: породично становање 

ПС-01, ПС-02 
 

Урб. подцелина 1.4.2 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 
 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.6.3. Допунска намена: комерцијалне  
             делатности КД-02 

 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони вишепоро-
дичног становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

 
3.6.7. Урбанистичка подцелина 1.1.4 

 

3.6.7.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање у реализованим целинама 
 

Намена се односи на реализоване објекте вишепо-
родичног становања већих спратности у оквиру ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри вишепородичног 
становања у овим целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних делатно-
сти (трговина, пословање, услуге, садржаји у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја гара-
жних и паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, 
места за контејнере, слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 

 
3.6.7.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 

Задржавају се постојећи објекти комерцијалних 
делатности. 

 
3.6.7.3. Пратећа намена: јавне функције - управа и 

администрација (АУ), култура (К) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Објекти јавних функција могу се градити, осим на 

планом дефинисаним локацијама и на другим локацијама у 
оквиру ове урбанистичке зоне у складу са потребама.  

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова, користе се и критеријуми 
и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри ће бити одређени даљом 
планском разрадом. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне 
функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Уколико не постоји могућност за паркирање возила на 
припадајућој грађевинској парцели, паркирање се може 
организовати на другој грађевинској парцели (у радијусу од 
200м) под условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи. 

 
3.6.7.4. Пратећа намена: комерцијалне делатности 

КД-01, КД-02, КД-041 
 

Задржавају се постојећи објекти комерцијалних 
делатности типа КД-01, КД-02 и објекат у функцији 
туризма – хотел као реализоване целине. 

Постојеће објекте комерцијалних делатности је 
могуће доградити, што ће се утврдити даљом планском 
разрадом. 

Урбанистички параметри и величина грађевинске 
парцеле ће бити одређени даљом планском разрадом. 

Садржаји се могу организовати у једном или више 
објеката. 

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели или у непосредној близини на 
јавној површини намењеној за паркирање. 
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ПДР ЦЕНТАР 4 
 

 

3.6.8. Урбанистичка подцелина 1.2.1 
 

3.6.8.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02 

 

Урб. подцелина 1.2.1 – Урбанистички параметри ВС 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 до П+2 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 600 15 
 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

 

3.6.8.2. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

Урб. подцелина 1.2.1 – Урбанистички параметри ПС 

 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 
П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 
500 

(2х250) 
20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 

минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.8.3. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зонама 
вишепородичног становања користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зонама породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

 
3.6.8.4. Допунска намена: вишепородично 

становање у реализованим целинама 
 

Намена вишепородичног становања се односи на 
реализоване објекте већих спратности у оквиру ове 
зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, садржаји у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
3.6.8.5. Пратећа намена: јавне функције–школство (Ш) 

 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинска парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката јавних функција. 
За паркирање возила корисници објекта користе 

јавни паркинг. 
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3.6.9. Урбанистичка подцелина 1.1.5 
 
3.6.9.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање у реализованим целинама 
 

Намена се односи на реализоване објекте 
вишепородичног становања већих спратности у оквиру 
ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри вишепородичног 
становања у овим целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, садржаји у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
3.6.9.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-01 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, пословни објекти и сл.), који се 
организују у делу блока. 

 
Урб. подцелина 1.1.5 – Урбанистички параметри КД 

 

Тип Спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

 
3.6.9.3. Допунска намена: Комерцијалне  
             делатности КД-041 

 

Подразумева комерцијалне делатности у функцији 
туризма: хотеле, хостеле, апартмане и сл.  

 
 
 

1.1.5 – Урбанистички параметри КД 
 

тип макс. 
спратност тип објекта макс. 

ИЗ % 

КД-041 П+5 
слободностојећи 
прекинути низ 
непрекинути низ 

60% 

 
За комерцијалне делатности користити услове дате 

у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима. 

У односу на садржај објекта у функцији туризма 
одређује се потребан број паркинг и гаражних места и 
уређује се на грађевинској парцели. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, парки-
рање се може организовати на другој грађевинској 
парцели (у радијусу од 200м) под условом да се гради 
истовремено са објектом коме служи. 

 
3.6.9.4. Пратећа намена: јавне функције - култура (К) 
 
Задржава се постојећи објекат јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинска парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 
За паркирање возила корисници објекта користе 

јавни паркинг простор у непосредној близини објекта. 
У оквиру објекта могуће је организовати садржаје 

комерцијалних делатности. 
Однос јавних функција према пословању: до 80% : 20%. 
 
 
 

ПДР ТРГ ФОНТАНА 
 

 

3.6.10. Урбанистичка подцелина 1.2.2 
 

3.6.10.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02 

 
Урб. подцелина 1.2.2 - Урбанистички параметри ВС 

 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 до П+2 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов обезбеђивања довољног броја гаражних и паркинг 
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места, приступних саобраћајница, стаза, места за 
контејнере, минимума слободних површина неопходних 
за организацију живота станара ових објеката и др. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 

3.6.10.2. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 

Урб. подцелина 1.2.2 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%)
Мин. 

П парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.10.3. Допунска намена: комерцијалне  
               делатности КД-02 

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони вишепо-
родичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-02. 

 
3.6.10.4. Вишепородично становање у  
                реализованим целинама 
 
Намена вишепородичног становања већих густина 

се односи на реализоване објекте већих спратности у 
оквиру ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, могу 
бити заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција или комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, садржаји у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
3.6.11. Урбанистичка подцелина 1.3.2 

 

3.6.11.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-02 

 

Урб. подцелина 1.3.2 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ (%)

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени услови 
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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 
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3.6.11.2. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 
Урб. подцелина 1.3.2 - Урбанистички параметри ПС 

 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

 
слободностојећи 50 

 
300 

 
12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.11.3. Допунска намена: комерцијалне  
               делатности КД-02 

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се урбанисти-
чки параметри дефинисани за ПС-02. 

 
3.6.11.4. Пратећа намена: јавне функције –школство 

 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинска парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено 

више објеката јавних функција. 
За паркирање возила корисници објекта користе 

јавни паркинг простор у непосредној близини објекта. 
 

3.6.12. Урбанистичка подцелина 1.1.6 
 

3.6.12.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање у реализованим целинама 
 

Намена вишепородичног становања већих густина 
се односи на реализоване објекте већих спратности у 
оквиру ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим целинама 
се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, садржаји у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја га-
ражних и паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, 
места за контејнере, слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 

 

3.6.12.2. Допунска намена: вишепородично становање 
ВС-02 

 

Урб. подцелина 1.1.6 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

 
Мин. 

ширина 
фронта 
парц. 
(м) 

 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 600 15 
 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 
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3.6.12.3. Допунска намена: породично становање ПС-
01, ПС-02 

 

Урб. подцелина 1.1.6 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.12.4. Допунска намена: Комерцијалне  
               делатности  

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони вишепородичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-02. 

 
3.6.12.5. Пратећа намена: јавне функције – управа и 

администрација (АУ) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Објекти јавних функција могу се градити, осим на 

планом дефинисаним локацијама и на другим локацијама у 
оквиру ове урбанистичке зоне у складу са потребама. 

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова одређених планом,          

користе се и критеријуми и нормативи за одређену 
врсту објекта. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Уколико не постоји могућност за паркирање возила 
на припадајућој грађевинској парцели, паркирање се може 
организовати на другој грађевинској парцели (у радијусу 
од 200м) под условом да се гради истовремено са објектом 
коме служи. 

У оквиру ове намене, могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.). 

 
3.6.12.6. Пратећа намена: Тргови и скверови 

 

За тргове и скверове користити услове дате у 
поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила  и 3.4. Општи 
урбанистички услови за парцелацију, регулацију и 
изградњу, Општи услови изградње.  
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3.6.13. Урбанистичка подцелина 1.3.1 
 

3.6.13.1. Преовлађујућа намена: јавне функције – 
школство (Ш), здравство (З) 

 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
За изградњу објеката из области јавних функција 

планом утврдити урбанистичке параметре и остале 
услове, уз критеријуме и нормативе за одређену врсту 
објекта. 

Грађевинску парцелу формирати према нормативима 
за одређену врсту објеката и фактичком стању. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

У оквиру парцеле површине под зеленилом и 
слободне површине се даље партерно уређују: обнова 
зеленила, поплочавање, уређење спортских терена у 
оквиру дворишта, уређења простора за паркирање и др.  

 

3.6.13.2. Допунска намена: вишепородично становање 
ВС-02 

 

Урб. подцелина 1.3.1 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта  
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 600 15 
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Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 
мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 

3.6.13.3. Допунска намена: Породично становање 
 

Урб. подцелина 1.3.1 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м.  

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

 
За породично становање користити услове дате у 

поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 
 

3.6.13.4. Допунска намена: Комерцијалне 
делатности КД-02 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони 
вишепородичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних дела-
тности на посебној парцели, у зони породичног становања, 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип  
ПС-02 
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3.6.14. Урбанистичка подцелина 1.3.3 
 

3.6.14.1. Преовлађујућа намена: јавне функције – 
дечија заштита (ДЗ), школство – дом за ученике 
средњих школа (Ш) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
За изградњу објеката из области јавних функција, 

поред урбанистичких услова, користе се и критеријуми 
и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри и грађевинска парцела 
биће одређени у даљој планској разради. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели или на јавној површини намењеној 
за паркирање у непосредној близини. 

 
3.6.14.2. Преовлађујућа намена: спорт и рекреација 

СР-01 
 

Задржавају се постојећи објекти за спорт и 
рекреацију. 

Свака интервенција на постојећим објектима мора 
бити у складу са критеријумима и нормативима за 
одређену врсту објекта. 

За изградњу објеката из области спорта и 
рекреације, поред урбанистичких услова, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри и грађевинска парцела 
биће одређени у даљој планској разради. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката за спорт и рекреацију. 

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели или на јавној површини намењеној 
за паркирање у непосредној близини. 

 
3.6.14.3. Допунска намена: породично становање 

ПС-01 
 

Урб. подцелина 1.3.3 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип Спрат-
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 П+1 
слободностојећи 

50 
300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 
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Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.14.4. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, угоститељство, објекти у функцији туризма и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-01. 

 
 
 

ПДР ТРГ КОСТУРНИЦА 
 

3.6.15. Урбанистичка подцелина 1.1.7 
 

3.6.15.1. Преовлађујућа намена: јавне функције - 
управа и администрација (АУ), култура (К) 
 

За изградњу објеката из области јавних функција, 
поред урбанистичких услова одређених планом, користе 
се и критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри ће бити одређени даљом 
планском разрадом. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи. 

Могуће је организовати паркирање у подземним 
гаражама. 

У оквиру објеката јавних функција могу се у 
приземним етажама организовати комерцијалне 
делатности (трговина, пословање, услуге, угоститељство и 
сл.) еколошки и функционално примерене зони у којој се 
граде. 

Однос јавних функција према пословању: до 80% : 
20%. 

 
3.6.15.2. Преовлађујућа намена: комерцијалне 

делатности КД-041 
 

Подразумева комерцијалне делатности у функцији 
туризма: хотеле, коначишта, виле, апартмане, хостеле и сл. 

 
Урб. подцелина 1.1.7 - Урбанистички параметри КД-041 

 

тип 
 

макс. 
спратност  

тип објекта макс. 
ИЗ % 

КД-041 До П+5 
слободностојећи 
прекинути низ 
непрекинути низ 

60% 

 
Спратност објекта ће се утврдити даљом планском 

разрадом у складу са околном постојећом и 
планираном градњом, али не може бити већа од П+5. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима. 

У односу на садржај објекта одређује се потребан 
број паркинг и гаражних места и уређује се на 
грађевинској парцели. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, парки-
рање се може организовати на другој грађевинској 
парцели (у радијусу од 200м) под условом да се гради 
истовремено са објектом коме служи. 

 
3.6.15.3. Допунска намена: вишепородично становање 

ВС–02, ВС-03, ВС-04 
 

Урб. подцелина 1.1.7 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 
прекинути низ 600 15 

ВС-03 До П+4 
слободностојећи 

50 
750 

20 непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 
непрекинути низ 

40 
1.500 
1.000 

25 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 
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За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.15.4. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 

У оквиру вишепородичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ВС-02. 

 
3.6.16. Урбанистичка подцелина 1.3.5 

 

3.6.16.1. Преовлађујућа намена: спорт и рекреација 
СР-01 
 

Постојећи садржаји, отворени тениски терени који 
чине део градског спортског центра, и балон сала се 
задржавају. 

Могућа је изградња објеката пратећих садржаја и 
садржаја комерцијалних делатности. 

Урбанистички параметри и грађевинска парцела 
биће одређени даљом планском разрадом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПДР ТРГ КОСТУРНИЦА СЕВЕР 
 

3.6.17. Урбанистичка подцелина 1.1.8 
 

3.6.17.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-02, ВС-03, ВС-04 

 

Урб. подцелина 1.1.8 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта  
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 600 15 

прекинути низ 600 15 

ВС-03 до П+4 

слободностојећи 

50 

750 

20 непрекинути низ 600 

прекинути низ 600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 
40 

1.500 
25 

непрекинут низ 1.000 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

 
3.6.17.2. Допунска намена: комерцијалне  
                   делатности КД-02 

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ВС-02. 
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3.6.18. Урбанистичка подцелина 1.2.3 
 

3.6.18.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02 

 

Урб. подцелина 1.2.3 – Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 до П+2 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 450 12 
прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 
прекинути низ 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени услов 
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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

 
3.6.18.2. Преовлађујућа намена: породично становање 

ПС-01, ПС-02 
 

Урб. подцелина 1.2.3 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%)

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 

стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.18.3. Допунска намена: комерцијалне  
делатности КД-02 

 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони 
вишепородичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-02. 

 
3.6.18.4. Допунска намена: вишепородично 

становање у реализованим целинама 
 

Намена вишепородичног становања већих густина 
се односи на реализоване објекте већих спратности у 
оквиру ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће даље 
уређивати кроз обезбеђивање потребног броја гаражних и 
паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места за 
контејнере, слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 
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ПДР ХАЈДУК ВЕЉКОВА СЕВЕР 
 

3.6.19. Урбанистичка подцелина 2.4.1 
 

3.6.19.1. Преовлађујућа намена: породично 
становање ПС-01, ПС-02 

 
Урб. подцелина 2.4.1 - Урбанистички параметри ПС 

 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.  
ширина 
фронта  
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 
прекинути низ 250 10 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 
 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.19.2. Допунска намена: комерцијалне  
                        делатности КД-02 

 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се урбанистички 
параметри дефинисани за ПС-02. 

 
3.6.19.3. Пратећа намена: вишепородично  
               становање у реализованим целинама 

 

Намена вишепородичног становања се односи на 
реализоване објекте вишепородичног становања у оквиру 
ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

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.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

ПДР КОЛОНИЈА 
 

3.6.20. Урбанистичка подцелина 2.3.1 
 

3.6.20.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-02, ВС-03, ВС-04 

 

Урб. подцелина 2.3.1 – Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 40 600 20 
непрекинути низ 45 600 15 
прекинути низ 45 600 15 

ВС-03 до П+4 
слободностојећи 40 750 25 
непрекинути низ 45 600 20 
прекинути низ 45 600 20 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 30 1.500 30 
непрекинут низ 35 1.000 25 

 
За све типове објеката, морају бити задовољени 

услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, садржаји у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 
Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 

Паркирање организовати у складу са општим 
урбанистичким условима, с тим што је могуће, обзиром 
на постојање отворених блокова вишепородичног 
становања у овој зони организовање подземних гаража. 

 
3.6.20.2. Преовлађујућа намена: реализоване 

целине вишепородичног становања већих спратности 
 

Намена се односи на реализоване објекте 
вишепородичног становања већих спратности и 
густина у оквиру ове зоне (П+3, П+4 и П+13). 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности типа КД-02 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
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гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
3.6.20.3. Допунска намена: породично становање  

ПС-01 

Урб. подцелина 2.3.1 – Урбанистички параметри 
ПС 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 П+1+Пк 
слободностојећи

50 
300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 
 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

 
3.6.20.4. Допунска намена: реализоване целине 

вишепородичног становања ВС-02 
 

Намена се односи на реализоване објекте 
вишепородичног становања мањих спратности и 
густина у оквиру ове зоне (П+3) – објекти у улици 
Душановој, блок између ул. Ј. Дучића и Гогољеве). 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности типа КД-02 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових објеката 
и др. 

 
3.6.20.5. Пратећа намена: јавне функције: школство 

(Ш), дечија заштита (ДЗ) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинска парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

За паркирање возила корисници објекта користе 
јавни паркинг простор у непосредној близини објекта. 

 
3.6.20.6. Пратећа намена: комуналне делатности – 

пијаца 
 

Задржава се постојећи објекат комуналних 
делатности - пијаца. 

У оквиру објекта могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, услуге и сл.).  

Свака интервенција на постојећим објектима мора 
бити у складу са критеријумима и нормативима за 
одређену врсту објекта. 

За изградњу објеката комуналних делатности - 
пијаца, поред урбанистичких услова, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Максимална спратност П+1. 
Остали урбанистички параметри и грађевинска 

линија ће бити одређени даљом планском разрадом. 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

нормативима за одређену врсту објеката. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката. 
Садржаји у оквиру зелене пијаце се могу 

организовати у једном или више објеката. 
За паркирање возила уредити јавни паркинг 

простор у непосредној близини објекта.  
 
3.6.20.7. Пратећа намена: парк суседства 

 

За парк суседства користити услове дате у 
поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила.   

Уређују се у складу са општим урбанистичким 
условима, с тим да нису дозвољени садржаји 
рекреације и забаве који имају негативан утицај на 
околне стамбене објекте.  

Није дозвољено увођење колског саобраћаја у парк 
и било каква изградња објеката.  

 
 
 

ПДР КОЛОНИЈА ЈУГ 
 

3.6.21. Урбанистичка подцелина 2.3.2 
 

3.6.21.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-03, ВС-04 

 

Урб. подцелина 2.3.2 – Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-03 До П+4 слободностојећи 40 750 25 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 30 1.500 30 

 
У оквиру објеката вишепородичног становања и као 

самостални објекти у оквиру ове зоне, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
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комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони становања.  

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
За вишепородично становање користити услове 

дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

Паркирање организовати у складу са општим 
урбанистичким условима, с тим што је могуће, обзиром 
на постојање отворених блокова вишепородичног 
становања у овој зони организовање подземних гаража. 

 
3.6.21.2. Вишепородично становање у 

реализованим целинама 
 

Намена се односи на реализоване објекте 
вишепородичног становања већих спратности у оквиру 
ове зоне (П+4, П+5). 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

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.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће даље 
уређивати кроз обезбеђивање потребног броја гаражних и 
паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места за 
контејнере, слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 

 
3.6.21.3. Пратећа намена: јавне функције: дечија 

заштита (ДЗ)  
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинска парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката јавних функција. 
За паркирање возила уредити паркинг на 

сопственој парцели или на паркингу у непосредној 
близини објекта. 

 
 
 

ПДР РАСАДНИК СЕВЕР 
 

3.6.22. Урбанистичка подцелина 2.4.3 
 

3.6.22.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање у реализованим целинама 
 

Намена се односи на реализоване објекте 
вишепородичног становања већих спратности у оквиру 
ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања и 
као самостални објекти у оквиру ове зоне, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
3.6.22.2. Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање ВС-02 
 

За објекте вишепородичног становања уз улицу 
Косовску 

 
Изградња у деловима зоне који нису реализовани у 

потпуности треба да прати започети концепт изградње. 
 

Урб. подцелина 2.4.3 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 600 15 

прекинути низ 600 15 

 
За вишепородично становање користити услове 

дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.22.3. Преовлађујућа намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ВС-02. 

 
3.6.22.4. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-01 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, велики маркети, пословни објекти и 
сл.), који се организују у делу блока. 
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Урб. подцелина 2.4.3 – Урбанистички параметри КД 
 

Тип спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

На парцели је могућа изградња помоћних објеката, чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

Дозвољена је изградња посебних објеката који се 
не урачунавају у корисну БРГП, као што су рекламни 
стубови и сл., који морају бити позиционирани на 
парцели у оквиру грађевинских линија.  

 
3.6.22.5. Пратећа намена: јавне функције – 

школство (Ш), дечија заштита – кухиња дечије 
установе (ДЗ) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Урбанистички параметри биће одређени даљом 

планском разрадом. 
Грађевинску парцелу формирати према нормативима 

за одређену врсту објеката и фактичком стању. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката јавних функција. 
У оквиру парцеле површине под зеленилом и 

слободне површине се даље партерно уређују: обнова 
зеленила, поплочавање, уређење спортских терена у 
оквиру дворишта, уређења простора за паркирање и др.  

 
 
 
 

ПДР ПАРК БАГДАЛА 
 

3.6.23. Урбанистичка целина 2.5  
 

3.6.23.1. Преовлађујућа намена: парк - градски парк 
 

За градски парк користити услове дате у 
поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила.  

У парку Багдала постоји више објеката спорта и 
рекреације а планира се употпуњавање постојећих као 
и изградња нових спортско-рекреативних садржаја у 
складу са општим урбанистичким условима. 

 

3.6.23.2. Допунска намена: комерцијалне 
делатности КД-03 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма и сл.) у 
функцији допунске намене у градском парку. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се обављају. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. 

Максимална дозвољена спратност је П+1. 
Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних 

делатности планира у специфичном окружењу, остале 
урбанистичке параметре одредити приликом даље планске 
разраде. 

 
3.6.23.3. Допунска намена: Комерцијалне делатности 

КД-041 
 

Подразумева комерцијалне делатности у функцији 
туризма - хотел. 

 
Урб. целина 2.5 – Урбанистички параметри КД-041 

 

тип макс. 
спратност 

тип објекта макс. 
ИЗ % 

КД-041 П+5 слободностојећи 60% 

 
За комерцијалне делатности користити услове дате 

у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима. 

На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката, чија површина улази у максимални индекс 
заузетости на парцели. 

 
3.6.23.4. Допунска намена: спорт и рекреација  
               СР-03 

 

Садржаји спорта и рекреације остварују се у 
отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена, бициклистичке, трим и шетачке 
стазе, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном, терени за мини голф и др.  

Урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. 

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл., спратности П. 

 
3.6.23.5. Пратећа намена: јавне функције - верски 

објекат (ЦР) 
 

Верски објекат 
 
Максимална дозвољена спратност је П+1, 

максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 
износи 30%. 

Најмање 30% верског комплекса мора бити 
хортикултурно уређен. 
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Простор за окупљање верника обезбедити у оквиру 
грађевинске парцеле, 

Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру 
грађевинске парцеле. 

У комплексу се поред верског објекта, могу градити и 
други објекти који су у функцији верског објекта. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. 

 
3.6.23.6. Пратећа намена: школство (Ш) 

 

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. 
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, 
максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 
износи 25%. 

Грађевинска парцела биће одређена даљом 
планском разрадом. 

 
3.6.23.7. Пратећа намена: социјална заштита (СЗ) 

 

Задржавају се постојећи објекти који чине 
Геронтолошки центар на постојећој локацији и 
површини планираној за проширење.  

Поред радова на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
дозвољава се изградња нових објеката. 

Максимална спратност објеката је П+2, 
максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 
износи 50%. 

Грађевинска парцела биће одређена даљом 
планском разрадом. 

 
3.6.23.8. Пратећа намена: комуналне делатности - 

резервоар за водоснабдевање (РЗВ) 
 

Задржавају се постојећи објекти резервоара за 
водоснабдевање и више мањих објеката пратећих 
садржаја, максималне спратности П, који су у функцији 
основног објекта.  

Поред радова на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
дозвољава се изградња нових објеката, максималне 
спратности П+1, искључиво у функцији главног објекта.  

Остали урбанистички параметри и грађевинска 
парцела биће одређени даљом планском разрадом. 

 
3.6.23.9. Пратећа намена: спорт и рекреација СР-01 
 
Постојећи садржаји (фудбалско игралиште са 

трибинама и атлетском стазом и помоћни терен) који 
чине део градског спортског центра се задржавају. 

Могућа је изградња објеката пратећих садржаја и 
садржаја комерцијалних делатности, максималне 
спратности П+1. 

Остали урбанистички параметри и грађевинска 
парцела биће одређени даљом планском разрадом. 

ПДР ЦАРА ЛАЗАРА – БАЛШИЋЕВА 
 

3.6.24. Урбанистичка целина 2.9 
 

3.6.24.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање ВС-01, ВС-02 
 

Урб. целина 2.9 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 450 12 

прекинути низ 45 500 15 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле биће 
одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

3.6.24.2. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 

Урб. целина 2.9 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат-
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%)

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта  
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 
 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минимална ширина фронта парцеле 10м, индекс 
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заузетости до 40%, индекс изграђености до 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.24.3. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони вишепородичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

 
3.6.24.4. Пратећа намена: спорт и рекреација СР-02 

 

Садржаји спорта и рекреације остварују се у 
затвореним објектима, намењеним мањем броју корисника 
различитих категорија, и ту спадају: спортске сале са 
мањим трибинама са теренима за различите врсте 
спортова, отворени терени за различите врсте спортова и 
остали могући спортски садржаји на отвореном. 

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели. 

 
Урб. целина 2.9 - Урбанистички параметри СР 

 

Тип  
објекта 

Спрат- 
ност 

Макс. ИЗ  
(%) Број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на користан простор за 
10 гледалаца за путничка 
возила 

 
3.6.24.5. Пратећа намена: привредне делатности  

ПД-02 
 

Подразумева привредне делатности које се 
организују на нивоу блока или дела блока и чине 
јединствен комплекс. 

Као објекти компатибилне намене могући су 
објекти комерцијалних делатности са урбанистичким 
параметрима привредних делатности типа ПД-02. 

 
Урб. целина 2.9 – Урбанистички параметри ПД 

 

тип макс. 
спратност

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
За привредне делатности користити услове дате у 

поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и др., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

У оквиру комплекса предвидети заштитно 
зеленило (компактни засади листопадне и четинарске 
вегетације). 

 
3.6.24.6. Пратећа намена: јавне функције – дечија 

заштита (ДЗ) и здравство (З) 
 

Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
За изградњу објеката из области јавних функција 

утврдити урбанистичке услове, уз критеријуме и 
нормативе за одређену врсту објекта. 

Грађевинску парцелу формирати према 
нормативима за одређену врсту објеката и фактичком 
стању. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

У оквиру парцеле постоје површине под зеленилом 
и слободне површине, које се даље партерно уређују: 
обнова зеленила, поплочавање, уређења простора за 
паркирање и др.  

 
 
 
 

ПДР ЖЕЛЕЗНИЧКА 1 
 

3.6.25. Урбанистичка подцелина 2.11.2 
 

3.6.25.1. Преовлађујућа намена: комерцијалне 
делатности КД-01 

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, велики маркети, пословни објекти, 
сервиси и сл.), који се организују на нивоу блока или 
дела блока. 
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Урб. подцелина 2.11.2 – Урбанистички параметри КД 
 

Тип спратност макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 
 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, 
тремови и др., чија површина улази у максимални 
индекс заузетости на парцели. 

Дозвољена је изградња посебних објеката који се 
не урачунавају у корисну БРГП, као што су рекламни 
стубови и сл., који морају бити позиционирани на 
парцели у оквиру грађевинских линија.  

 
3.6.25.2. Допунска намена: породично становање ПС-01 

 

Урб. подцелина 2.11.2 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат-
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 П+1+Пк 
слободностојећи 

50 
300 12 

двојни 
прекинути низ 

500 (2х250) 
250 

20 (2х10) 
10 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 2х8м. 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

3.6.25.3. Допунска намена: комерцијалне  
               делатности КД-02 

 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-01. 

 
 
 
 
 

ПДР ЖЕЛЕЗНИЧКА 2 
 

3.6.26. Урбанистичка целина 2.12. 
 

3.6.26.1. Преовлађујућа намена: комерцијалне 
делатности КД-01, КД-041 

 

Комерцијалне делатности КД-01 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, велики маркети, пословни објекти, 
сервиси и сл.), који се организују на нивоу блока или 
дела блока. 

 
Урб. целина 2.12 – Урбанистички параметри КД 
 

Тип спратност макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Планом детаљне регулације се могу утврдити и 
веће спратности објеката комерцијалних делатности. 

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, 
тремови и др., чија површина улази у максимални 
индекс заузетости на парцели. 

Дозвољена је изградња посебних објеката који се 
не урачунавају у корисну БРГП, као што су рекламни 
стубови и сл., који морају бити позиционирани на 
парцели у оквиру грађевинских линија.  
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Комерцијалне делатности КД-041 
 

Подразумева комерцијалне делатности у функцији 
туризма: хотеле, апартмане и сл. 

 
Урб. целина 2.12 – Урбанистички параметри КД-041 

 

тип макс. 
спратност тип објекта макс. 

ИЗ % 

КД-041 До П+5 
 

слободностојећи 
 

60% 

 
Спратност објекта ће се утврдити даљом планском 

разрадом у складу са околном постојећом и 
планираном градњом, али не може бити већа од П+5. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима. 

У односу на садржај објекта одређује се потребан 
број паркинг и гаражних места и уређује се на 
грађевинској парцели. 

Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, парки-
рање се може организовати на другој грађевинској 
парцели (у радијусу од 200м) под условом да се гради 
истовремено са објектом коме служи. 

 
3.6.26.2. Пратећа намена: породично становање ПС-01 

 

Урб. целина 2.12 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%)

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.  
ширина 
фронта  
парц.  

(м) 

ПС-01 П+1+Пк 
слободностојећи 

50 
300 12 

двојни 
прекинути низ 

500 (2х250) 
250 

20 (2х10) 
10 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости  40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м.  

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

3.6.26.3. Пратећа намена: комерцијалне делатности 
КД-02 
 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-01. 

 
 
 

ПДР ЖЕЛЕЗНИЧКА 3 
 

3.6.27. Урбанистичка подцелина 2.13.1 
 

3.6.27.1. Преовлађујућа намена: комерцијалне 
делатности КД-01 

 

Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-
пословни центри, велики маркети, пословни објекти, 
сервиси и сл.), који се могу организовати на нивоу 
блока или дела блока, уз улицу Железничку, Бријанову 
и делом Југ Богданову. 

 
Урб. подцелина 2.13.1 – Урбанистички параметри КД 

 

Тип спратност макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина  
парцеле  

(м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, 
тремови и др., чија површина улази у максимални 
индекс заузетости на парцели. 

Дозвољена је изградња посебних објеката који се не 
урачунавају у корисну БРГП, као што су рекламни стубови 
(макс. висине 30м) и сл., који морају бити позиционирани 
на парцели у оквиру грађевинских линија. 
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3.6.27.2. Допунска намена: комерцијалне 
делатности КД-02 
 

Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 
угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) који се могу организовати уз улицу Југ Богданову 
и Газиместански трг. 

Максимална спратност објеката је П+3, 
максимални индекс заузетости (Из) 40%. 

Положај грађевинских линија и величина 
грађевинских парцела биће одређен даљом планском 
разрадом. 

 
3.6.27.2. Пратећа намена: вишепородично 

становање у реализованим целинама 
 

Намена вишепородичног становања у реализованим 
целинама се односи на реализовани објекат у оквиру ове 
зоне. 

Постојећи урбанистички параметри се задржавају. 
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.  

 
 
 
 

ПДР ЖЕЛЕЗНИЧКА 4 
 
3.6.28. Урбанистичка подцелина 2.13.2 

 

3.6.28.1. Преовлађујућа намена: привредне  
               делатности ПД-02 

 

Подразумева привредне делатности које се организују 
на нивоу блока или дела блока и чине јединствен комплекс 
или више појединачних груписаних локација. 

Као објекти компатибилне намене могући су 
објекти комерцијалних делатности са урбанистичким 
параметрима привредних делатности ПД-02. 

 
Урб. подцелина 2.13.2 – Урбанистички параметри ПД 

 

Тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
За привредне делатности користити услове дате у 

поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и др., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

У оквиру комплекса предвидети заштитно зеленило 
(компактни засади листопадне и четинарске вегетације). 

У оквиру комплекса неопходно је предвидети 
посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и индустријског отпада. 

 
3.6.28.2. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 

Подразумева комерцијалне делатности (различити 
облици пословања и сл.) у функцији допунске намене у 
оквиру привредних делатности. 

Комерцијалне делатности се могу организовати у 
склопу објекта привредних делатности или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПД-02. 

 
3.6.28.3. Пратећа намена: породично становање ПС-01 

 

Урб. подцелина 2.13.2 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип објекта 
Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П  

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 П+1+Пк 
слободностојећи 

50 
300 12 

двојни 
500 

(2х250) 
20 

(2х10) 
 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње. 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

3.6.28.4. Пратећа намена: комерцијалне делатности 
КД-02 
 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  
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За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности у зони породичног становања, на посебној 
парцели користе се урбанистички параметри дефинисани 
за ПС-01. 

На грађевинским парцелама уз комерцијалне објекте, 
могу да се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија површина 
улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

 
3.6.28.5. Пратећа намена: привредне делатности 

ПД-03 
 

Подразумева привредне делатности (мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони у којој се 
налазе. 

Дозвољене су све групе привредних делатности које не 
угрожавају преко дозвољене границе квалитет становања 
буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем и др. 

Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

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

На грађевинским парцелама уз производне објекте, 
могу да се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија површина 
улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним објектима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

 
Урб. подцелина 2.13.2 - Урбанистички параметри ПД 

 

Тип 
Спрат- 
ност Тип објекта Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПД-03  П+1 слободностојећи 40 300 12 

 
3.6.28.6. Пратећа намена: јавне функције –  
железничка станица (ЖС) и аутобуска  
станица (АС) 
 
За изградњу објеката из области јавних функција, 

поред урбанистичких услова одређених планом, користе се 
и критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Дозвољена спратност објеката је П+2, макс. индекс 
изграђености (ИЗ) 50%. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
нормативима за одређену врсту објеката јавне 
функције. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Постојећи објекат зграде Железничке станице се 
задржава. Свака интервенција на објекту мора бити у 
складу са условима надлежних институција. 

 

ПДР ПИОНИРСКИ ПАРК 
 

3.6.29. Урбанистичка подцелина 2.2.2 
 

3.6.29.1. Преовлађујућа намена: парк - градски парк 
 

За градски парк користити услове дате у 
поглављима плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила.  

У Пионирском парку дозвољена је изградња 
објеката у складу са општим урбанистичким условима, 
осим објеката за такмичарски спорт и игралишта са 
асфалтном подлогом за рекреативно бављење спортом. 

 
3.6.29.2. Пратећа намена: јавне функције – дечија 

заштита (ДЗ) 
 

Задржава се постојећи објекат јавних функција. 
За изградњу објеката из области јавних функција, 

поред урбанистичких услова, користе се и критеријуми 
и нормативи за одређену врсту објекта. 

Урбанистички параметри и грађевинска парцела 
биће одређена у даљој планској разради. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

Садржаји јавних функција могу се организовати у 
једном или више објеката. 

Положај грађевинске линије биће одређен даљом 
планском разрадом. 

 
3.6.29.3. Пратећа намена: породично становање ПС-01, 

ПС-02 
 

Урб. подцелина 2.2.2 - Урбанистички параметри ПС 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип  
објекта 

Макс.
ИЗ  
(%)  

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ПС-01 
ПС-02 

 П+1+Пк 
П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 
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3.6.29.4. Пратећа намена: вишепородично  
становање ВС-02 

Урб. подцелина 2.2.2 - Урбанистички параметри ВС 

 

Тип Спрат- 
ност Тип објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 слободностојећи 50 600 20 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

Морају бити задовољени услов 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. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле биће 
одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.29.5. Пратећа намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге, 
угоститељство и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони вишепоро-
дичног становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности, у зони породичног становања, на посебној 
парцели користе се урбанистички параметри дефинисани 
за ПС-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
 

4.1. Подручја за директну примену плана 
  
Свака изградња објеката и извођење грађевинских и 

других радова за подручја за које није предвиђено 
доношење плана детаљне регулације, мора бити у 
складу са правилима грађења и уређења прописаних 
овим Планом. 

 
4.2. Подручја за које је одређена израда планова 

детаљне регулације 
 

Овим Планом су одређени обухвати зона за које се 
обавезно доноси план детаљне регулације. 

Планови детаљне регулације се доносе у границама 
опредељеним овим планом. 

Изузетно, планови детаљне регулације могу се 
радити ради уређења и изградње површина јавне 
намене, а посебно за саобраћајнице за које се укаже 
потреба промене регулације и решавање имовинских 
односа.  

План детаљне регулације се може донети и на 
основу одлуке надлежног органа у складу са законом. 

Даном ступања на снагу одлуке о изради Планова 
детаљне регулације ступа на снагу и забрана изградње 
у обухвату Плана детаљне регулације до доношења 
плана. 

 
4.3. Планови детаљне регулације који остају у 

примени 
 

Након ступања на снагу овог плана планови 
детаљне регулације, који су донети у претходном 
периоду, а побројани су у списку који следи, 
примењиваће се као његова даља разрада. 

На планове који су дати у овом списку не односи 
се рок за израду, дат у тачки 3.2. Рокови за израду 
планова детаљне регулације. 

По указаној потреби измене ових планова, њихови 
називи, границе и смернице за израду биће преузети из 
овог плана генералне регулације. 

Планови детаљне регулације који остају у даљој 
примени: 

• ПДР „Центар 2“ („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.8/16) 

• ПДР „Парк Багдала“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.8/16) 

• Измена ПДР-а дела блокова А3 и А4 у 
стамбено пословном комплексу Расадник 1 („Сл. лист 
града Крушевца“, бр.6/15) 

• ПДР „Народни универзитет“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.6/15) 

• ПДР стамбено пословног блока „Колонија“ 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр.3/15)  

• Измена плана детаљне регулације стамбено 
пословног блока ограниченог улицама Немањином, 
дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
Косовских јунака – блок Ц2 („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.7/14)  

• ПДР стамбено пословног блока „Трг 
Костурница – Север“ („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.8/12)  
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• ПДР комплекса између улица Југ Богданове, 
Железничке и Газиместанског трга („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.6/11)  

• ПДР стамбено пословног комплекса између 
улица Косовске, Топличине, Обилићеве, Таковске и 
Ћирила и Методија („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.14/08) 

• ПДР „Лазарев град“ („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.8/08) 

• ПДР стамбено пословног комплекса између 
улица Чолак Антине, Таковске, Кошијског потока, 
Чупићеве и Балканске („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.7/07) 

• ПДР „Цара Лазара са контактним зонама“ („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр.3/07), део у обухвату овог 
плана генералне регулације 

• ПДР пословног блока у улици Југ Богдановој 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр.9/06) 

• ПДР стамбеног комплекса „Лазарица 2“ („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр.2/05) – део у обухвату 
подручја одређеног за израду планова детаљне 
регулације овог плана генералне регулације 

• ПДР стамбено пословног блока ограниченог 
улицама Немањином, Косовском, Владетином, дела 
Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
косовских јунака („Сл. лист општине Крушевац“, 
бр.2/05) 

• ПДР стамбено пословног блока између улица 
Радомира Милошевића, Драгољуба Димитријевића, 
Благоја Паровића и Радничког самоуправљања („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр.11/04) 

• ПДР измене и допуне дела ДУП-а Трг 
Расинских партизана – I фаза и дела измењеног и 
допуњеног РП-а спортско рекреативног центра блок 
СХ1 – спортски терени и пословни простор („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр.5/03) 

• ДУП „ОШ Драгомир Марковић“ („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 6/91, 5/03) 
 

4.4. Планови детаљне регулације чија је израда 
у току 
 

Планови детаљне регулације чија је израда у току, 
морају се ускладити са одредбама овог плана генералне 
регулације. 

 
4.5. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 

Након ступања на снагу овог плана планови 
детаљне регулације, регулациони планови и 
урбанистички пројекти који су донети у претходном 
периоду, а побројани су у списку који следи, стављају 
се ван снаге. 

Планови детаљне регулације који се након 
усвајања ПГР-а стављају ван снаге: 

• ПДР стамбеног комплекса Лазарица 2 („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр.2/05) – део у обухвату 
плана генералне регулације за директну примену плана 

• ПДР измене и допуне РП стамбено пословног 
комплекса Расадник 1 у делу зоне А – блокови А1 и А2 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 3/03)  

Регулациони планови који се након усвајања ПГР-а 
стављају ван снаге: 

• РП стамбено пословног блока између улица 
Обилићеве, Топличине, Косовске и Немањине („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 3/02, 5/03) 

• РП између улица Глигорија Дикића, 
Страхињићеве, Цара Лазара, Мијатов чаир и Старог 
гробља („Сл. лист општине Крушевац2, бр. 2/00, 5/03) 

• РП стамбено пословног комплекса Расадник 1 - 
део („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 9/98, 5/03) 

• РП стамбено пословни блок Чешаљ („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 

• РП пословног блока у улици Милоја Закића – 
пешачка зона у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр.4/96, 5/03) 

• РП стамбено пословног комплекса ограничен 
улицама Топличином, Обилићевом, Тргом Костурница 
и Косанчићевом („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
6/02, 5/03) 

• РП Трг расинских партизана („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 6/01, 5/03) 

• РП комплекса парка Багдала („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 

• РП Пионирски парк („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 

• РП стамбеног блока између улице Глигорија 
Дикића, Првомајске, Војводе Путника и Владимира 
Савића („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 7/96, 7/03) 

• ДУП (измене и допуне) спортско рекреативног 
центра Крушевац – блок СХ – спортски терени и 
пословни простор („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
7/96, 5/03) 

• ДУП стамбено пословног блока између улица 
Косанчићеве, Топличине и Обилићеве у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 6/95, 5/03) 

• ДУП (измене и допуне) стамбеног комплекса 
Багдалски венац („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
5/95, 5/03) 

• ДУП (измене и допуне) Багдала 2 („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 9/91, 5/03) 

• ДУП Бивоље 2 (део) („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 8/91, 5/03) 
 

Урбанистички пројекти који се након усвајања 
ПГР-а стављају ван снаге: 

 
• УП стамбеног блока између улица Мирка 

Томића, дела Таковске, Чолак Антине у дела улице 
ЈНА („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 1/03, 5/03) 

• УП блокова А3 и А4 у стамбено пословном 
комплексу Расадник 1 у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 2/00, 5/03) 

• УП за простор између улица Доситејеве, Аце 
Алексића, Косанчићеве и Трга расинских партизана 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 4/97, 5/03) 

• УП за простор између улица Чупићеве, ЈНА и 
Кошијског потока („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
4/97, 5/03) 

• УП за изградњу стамбено пословног блока 
између улица Чупићеве, Кошијског потока, Таковске и 
Шуматовачке („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 5/01, 
5/03) 
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• УП стамбеног блока између улица Таковске, 
Бранка Перишића, Стојана Милошевића и делом Трга 
октобарске револуције („Сл. лист општине Крушевац“, 
бр. 2/00, 5/03) 

• УП за доградњу ОШ Јован Поповић (Сл. лист 
општине Крушевац бр. 10/87, 7/03) 

 
4.6. Израда урбанистичких пројеката 

 

Овим Планом су одређене локације за израду 
урбанистичких пројеката. 

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. 

 
4.7. Израда пројеката парцелације и  
       препарцелације 

 

Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 
у складу са законом ради формирања грађевинских 
парцела. 

 
4.8. Графички прилози 

 

Саставни део Плана су следећи графички прилози, 
у размери 1:2500 

 
1. Постојећа намена површина 
2. Планирана претежна намена површина 
3. План саобраћајница и регулационо нивелациони 

план 
4. План површина јавне намене 
5. План спровођења  
6. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 

за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне 
регулације 

 
7. План водовода 
8. План фекалне канализације 
9. План атмосферске канализације 
10. План електроенергетике 
11. План телекомуникација 
12. План топлификације 
13. План гасификације 
 
Анекс: Геодетске скице аналитичко графичких 

елемената нових тачака регулационих линија у делу 
плана који је у директној примени, у размери 1:1000. 

 
4.9. Прелазне одредбе 

 

Након ступања на снагу овог плана генералне 
регулације, а у границама његовог обухвата, примењиваће 
се само одредбе овог плана и планова детаљне регулације 
који су из њега проистекли, без обзира да ли су овим 
планом остављени на снази или су донети након њега. 

У складу са Законом, овај план, као и планови који 
су остављени на снази или су донети на основу њега, 
као и њихови делови, могу се мењати искључиво на 
начин и у поступку који је исти као и поступак њиховог 
доношења. 

Сви радови у обухвату плана на објектима за које 
је потребно одобрење надлежног органа, а налазе се у 
подручјима за које је одређена израда ПДР-ова, могући 
су уколико се не мења волумен објекта.  

Могуће је извести и реконструкцију крова без 
повећања корисног простора. 

 
4.10. Ступање на снагу плана 

 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-696/2016  ПРЕДСЕДНИК 
    Јасмина Палуровић, с.р.
   

 
 
395 
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 
лаколној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист  града 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела је  

 
П Л А Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “СТАРИ АЕРОДРОМ, 

ФАЗА 3“ У КРУШЕВЦУ 
 

А -  ОПШТИ ДЕО  
 
УВОД 
 
У области развоја привредних делатности за 

простор града је од значаја активирање планираних 
потенцијалних праваца развоја у циљу повећања 
запослености и привлачења инвестиција.  

Квалитетна организација привредних активности 
према захтевима тржишта, интересима инвеститора и 
могућностима локалне заједнице подразумева пре свега 
да постојећи ресурси (неизграђене површине), као што 
је ова,  буду стављене у функцију као један од 
потенцијала развоја ширег подручја. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита 
простора Плана ће се заснивати на принципима 
одрживог развоја у складу са основним правцима 
просторног развоја града, општом наменом простора, 
основним функционалним садржајима, наменом за 
површине јавне и остале намене, поделом на 
урбанистичке целине и зоне према њиховим основним 
карактеристикама као и ближим условима и правилима 
за примену Плана. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 
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1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
  
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
  
Правни основ 
 
• Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 

бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 
 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) 
 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гл. РС“, бр. 64/15) 
 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
"Стари аеродром - фаза 3" у Крушевцу I Бр. 350-492/16  
(„Сл. лист  града Крушевца бр. 9/2016)    
  

• Одлука о не приступању изради стратешке 
процене утицаја измене Плана детаљне регулације 
"Стари аеродром - фаза 3 на животну средину, бр. 350-
508/2016 од 07.09.2016.г. („Сл. лист  града Крушевца 
бр.11/2016)      
 

Плански основ 
 
• Генерални план Крушевца 2021 ("Сл.лист 

општине Крушеваца " 4/2005), 
 

1.2. Извод из планских докумената вишег реда 
 

Извод из генералног плана  Крушевац 2021 
 
Простор обухваћен Планом је у оквиру урбанистичке 

зоне 13. „Специфичност ове урбанистичке зоне је 
разнородност садржаја (простор ранијег градског 
аеродрома, на коме су планирани садржаји мешовите 
намене, ... простора сточне пијаце као комерцијалне 
функције чија се релокација препоручује,... Због значаја 
простора урбанистичке зоне 13 обавезна је израда 
планова детаљне регулације.“ 

Планом намене предметно подручје опредељено је 
за мешовиту намену и зеленило-парк. 

„Простор опредељен као „мешовита намена“ 
односи се на простор који има две или више намена 
које су међусобно усклађене и не ометају једна другу. 
Мешовита намена карактеристична је за централне 
градске зоне, зоне центра појединих области и зоне где 
се уз становање обавља одређена делатност.“ 

 
 

Извод из Генералног плана Крушевац 2021. - Плана намене простора 
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1.3. Опис обухвата Плана са пописом 
       катастарских парцела 
 

Опис обухвата плана 
 
Подручје обухваћено Планом, налази у оквиру  

потеза "Стари аеродром" (његов југозападни део), на 
удаљености око 3км од центра Крушевца. Предметно 
подручје  директно се наслања на државни пут Ib реда 
бр. 38 - Бруски пут  и Улицу Жртава фашизма,  као и на 
један мањи  део стамбеног насеља Мудраковац. У 
непосредној близини планског подручја  је још један 
важан путни правац - Ул. Аеродромска и  комплекс 
Васпитно поправног дома у Крушевцу.  

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације обухвата површину од 10ха и 20ари. 

 
Опис границе ПДР-а са пописом катастарских 

парцела 
 
Граница предметног плана почиње укрштајем 

државног пута Ib реда бр.38 - Бруски пут (део 
к.п.бр.2655/1) и Улице Жртава фашизма, иде јужном 
границом пута (део к.п.бр. 2638/2) ) и даље наставља 
(северном) границом кат.парцела бр.438/3, 438/4, 438/5, 
438/6, 438/7, 438/8, 438/2 и 438/1 све КО Мудраковац. 
Одавде граница скреће ка северу и наставља (западном) 
границом кат.парцела бр.439, 441/11 и 441/8 КО 
Мудраковац, затим спољном границом к.п.бр. 441/2 и 
441/1 обе КО Мудраковац одакле скреће ка истоку и 
наставља (северном) границом к.п.бр.441/6, 441/7 и 

441/3 КО Мудраковац све до тромеђе к.п.бр.440/13, 444 
и 442/6 КО Мудраковац. Граница одавде скреће ка 
северу и наставља (западном) границом к.п.бр.442/6, 
442/5, 443/1, 443/2, 443/3 и 445/3 КО Мудраковац. 
Граница на даље скреће ка истоку и наставља 
(северном) границом к.п.бр.445/3, 445/33, 445/32, 
445/31, 445/30, 446/9, 446/8, 446/10, 446/6, 446/5, 445/11, 
445/34, 445/7, 445/8 , 447/4 и 1308/2 све КО Мудраковац 
све до укрштаја са Ул.Аеродромском (сече пут део 
к.п.бр.2637/5 КО Крушевац). Одавде граница  скреће ка 
западу сече к.п.бр.2637/3  и 2637/1обе КО Крушевац  
све до пресека са државним путем  Ib реда бр.38 - 
Бруски пут (део к.п.бр.2655/1), одакле скрећа ка југу и 
наставља западном границом к.п.бр.2655/1 све до 
почетне тачке границе Плана. 

Катастарске парцеле у обухвату плана припадају 
КО Крушевац и КО Мудраковац и то: 

-Катастарској Општини Крушевац, припадају 
катастарске парцеле бр.: 2655/1(део), 2637/1(део), 
2637/2, 2637/3(део), 2637/5(део), 2638/1,  и 2638/2(део). 

-Катастарској Општини Мудраковац припада 
катастарска парцела бр.: 444. 

Називи улица у оквиру Плана усклађени су са 
Решењем о одређивању назива нових, измени назива 
постојећих и утврђивању списка улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца („Сл.лист 
општине Крушевац“, бр. 4/04)                

Уколико у међувремену дође до промене у 
катастарском операту, за границу обухвата Плана 
важиће стање дато у графичком делу Плана. 

 
 
 

 

шири приказ обухвата ПДР-а "Стари аеродром - фаза 3 " у Крушевцу 
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2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Природне карактеристике планског 
      подручја 

 

Рељеф - Земљиште обухваћено Планом је равно, што 
изузетно погодује изградњи планираних садржаја и креће 
се од коте 167,70 (на југу) до коте 166,65 (на севеару) и од 
коте 167,15  (на западу) до коте 166,47 (на истоку).  

Геолошки услови - Терен је хомоген у  погледу састава, 
стања и својстава. При истраживању на локацији 
дефинисана су два слоја: глина приповршинска и 
шљунак у подини. 

Хидрогеолошки услови - су означени констатованом 
подземном водом са нивоа од 3,8м до 4,2 испод коте 
терена. 

Инжењерско-геолошки услови - у погледу састава 
терена су уједначени. Од егзодинамичних процеса 
издвојени су у глини елувијални процеси који су у вези 
са честим процесом забаривања предметне локације. 
Присутно је хемијско распадање стенских маса, 
посебно због сезонских забаривања тла. На тај начин у 
површинским деловима седимената долази до 
оксидације, карбонизације и растварања (присуство 
оксида у глини). 

напомена: Наведени подаци преузети су из 
Елабората геотехничких карактеристика локације 
(к.п.бр.2638/1 КО Крушевац) урађен од стране Друштва 
за геолошка истраживања и инжењеринг 
"Геоинжењеринг".д.о.о. Ниш.  

Сеизмологија - на основу извршене микросеизмичке 
регионализације, од стране Републичког Сеизмолошког 
завода основни степен сеизмичког интезитета износи VIII 
степени Меркалијеве скале. 

Доминантни ветрови - се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

Вегетација - на предметној локацији нема 
примерака аутохтоне вегетације. Земљиште је обрасло 
самониклом вегетацијом, углавном коровом и травом.  

                          
2.2. Стечене каратеристике планског подручја 

 

2.2.1. Грађевинско подручје 
 

Грађевинско подручје представља целокупно 
подручје обухваћено Планом, односно граница 
грађевинског подручја се поклапа са границом Плана.  

 
2.2.2. Намена површина и објеката 

 

Највећи део Плана заузимају површине за остале 
намене које су слободне и неизграђене. 

У границама Плана површину јавне намене чини 
саобраћајница: Ул. Жртава фашизма, Ул. Бруски пут и 
Ул. Аеродромска. Осим изведених саобраћајница  нема  
других објеката за јавне намене.  

Постојећи приступни пут, Ул. Шаначка (из Ул. 
Аеродромске)  настао је спонтано од стране корисника 
простора у окружењу и користи се у фактичком стању 
као приступ до парцела корисника изграђених 
стамбених објеката.  

Уз државни пут Ib реда бр. 38 - Бруски пут  
реализовани су објекти инфраструктуре:  

- траса магистралног водовода Ø 1000 
- траса фекалног колектора Ø 400 
- траса гасовода ниског и  средњег притиска у 

истом рову 
 
Основне урбане одлике простора Плана су: 
-  неизграђеност простора  
- добра саобраћајна повезаност са окружењем 

(Бруски пут, Ул. Жртава фашизма,  Ул. Аеродромска) 
- делимично изграђена инфраструктурна мрежа  
- нерационално коришћење простора  

 
 
2.2.3. Подела на урбанистичке целине према урбанистичким показатељима 
          и другим карактеристикама 

 

На основу анализе постојећег стања као и карактеристикама простора на самом терену, исти је сагледан  као 
јединсвена целина А. 

 

Ознака 
урб.целине 

Површина 
урб.целине 

(м2) 
намена површина БГП  

(м2) 
БРГП 
(м2) Из (%) 

А 89579,0 
Саобраћајне површине - - 0% 

Неизграђене слободне површине - - 100% 
 
 
 

2.3.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 
намене 
 

У границама Плана  површину јавне намене чини 
државни пут Ib реда бр. 38 - Бруски пут,   Ул.Аеродромска 
и Ул. Жртава фашизма. Осим изведених саобраћајница  
нема  других објеката и садржаја јавне намене.  

 
 

2.3.1. Јавно и остало зеленило 
 

У границама Плана нема опредељених и 
реализованих простора под јавним зеленим 
површинама. 

Остало зеленило је заступљено у виду неуређених 
травнатих површина са превасходно самониклом 
вегетацијом и шибљем.  
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2.4. Трасе, коридори и капацитети 
       инфраструктуре 

 

2.4.1.Саобраћај и саобраћајне површине 
 

Простор обухваћен Планом детаљне регулације 
оивичен је делом улице Бруски пут (са западне стране) 
која се поклапа са државним путем првог Б реда број 38 
Крушевац (Макрешане) – Блаце - Белољин (деоница 
03803, почетни чвор  3802 Крушевац (Јастребац) на км 
8+588, завршни чвор 3803 Разбојна на км 40+579), 
улицом Шаначком (са северне стране) и  делом улице 
Жртава фашизма (са јужне стране). 

Генералним планом улица Бруски пут је 
дефинисана као део примарне саобраћајне мреже града 
Крушевца, док је улица Жртава фашизма део 
секундарне саобраћајне мреже града Крушевца. 

Траса приступног пута (Ул.Шаначка) из Ул. 
Аеродромске користи се у фактичком стању без 
успостављене регулације и без савременог застора, 
односно као приступни пут до парцела корисника у 
окружењу.   

У Границама Плана нема изграђених објеката јавне 
намене и јавних паркинг простора. На постојећим 
саобраћајницама забрањено је паркирање на  коловозу. 

 
2.4.2. Водопривредна инфраструктура, 
          хидротехничке инсталације и објекти 

 

Водовод 
 
На западној страни локације постоји магистрални 

довод из фабрике за пречишћавање воде у Мајдеву, 
димензија Ø1000мм. На овај магистрални довод, према 
плану развоја водоводне мреже ЈКП „Водовод 
Крушевац“ планира се прикључење нове водоводне 
мреже ТПЕ 225 (којом се реконструише постојећи 
водоводни развод од АЦ цеви Ø 150мм), од улице 
Жртава фашизма до раскрснице улица Бруски пут и 
Кнеза Милоша, у зони бензинске пумпе НИС. 

 
Канализација одпадних вода 
 
Паралелно уз Ул. Бруски пут изведена је траса 

фекалног колектора Ø400мм, која одводи одпадне воде из 
дела града који се налази дуж Бруског пута, до Липовца. 
Исти ће се упустити у планирани кошијски колектор 
отпадних вода који је део примарне канализационе мреже 
Града Крушевца са одводом до централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода.  

 
Одводњавање 
 
Примарна мрежа атмосферских колектора је 

изведена у улицама Аеродромској и Бруском путу (Ø 
1000мм). Одвод из ових улица је изведен према 
природним реципијентима, реци Расини (атмосферска 
канализација улице Аеродромске) и Кошијском потоку 
(атмосферска канализација Бруског пута, слив Западне 
Мораве). 

У улици Жртава фашизма је приликом изградње 
саобраћајнице изграђена атмосферска канализација, 
димензија Ø 600 мм, са одводом у систем упојних бунара, 
са контактом са водоносним слојем на дубини од око 10 м. 

Треба напоменути да је локација која је обухваћена 
планском документацијом карактеристична по плитком 
водонепропусном слоју. Ово има за последицу да се са 
сливне површине скупља велика количина процедних 
вода и долази до забаривања у најнижим деловима 
локације, а који се налазе у зони дуж Бруског пута. 
Услед тога је потребно предвидети мере за снижавање 
нивоа процедних вода у критичним деловима локације. 

 
2.4.3. Електроенергетика 

 

У границама предметног плана постоје следећи 
електроенергетски објекти и водови: у Улици Жртава 
фашизма постоји НН мрежа која је приказана у оној 
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 

 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.5.  Енергофлуиди - снабдевање топлотном енергијом 

 

У границама Плана изведена је траса градског 
гасовода средњег притиска од челичних цеви и траса 
гасовода ниског притиска од полиетиленских цеви , обе у 
оквиру заштитног појаса инфраструктурног коридора (уз 
Ул.Бруски пут). Расположиви капацитет гасовода је 
довољан за све планиране кориснике у границама Плана. 

 
2.5. 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 у границама Плана, као ни у његовој 
непосредној околини, нема евидентираних нити 
заштићених  непокретних културних добара, односно 
споменика културе и не постоји евидентирано 
археолошко налазиште. 

"Планско подручје се не налази у оквиру 
заштићеног подручја за који је спроведен или покренут 
поступак заштите, на њему нема заштићених 
природних добара и није у обухвату еколошке мреже" - 
наведено у условима Завода за заштиту природе 
Србије, 03 бр. 020-200/2 од 18.10.2016.год. 

 
 
Б -  ПЛАНСКИ ДЕО  
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

3.1. Циљеви, основни програмски елементи, 
концепција уређења и изградње 
 

Квалитетна организација привредних активности 
према захтевима тржишта, интересима инвеститора и 
могућностима локалне заједнице подразумева пре свега 
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да постојећи ресурси (неизграђене површине), као што 
је ова, буду стављене у функцију као један од 
потенцијала развоја ширег подручја. 

У том смислу,  реализацијом планираних садржаја, 
очекује се развој производних и услужних програма за 
које постоје реалне потребе на тржишту и 
интересовање ивеститора.  

Достигнутим нивоом изградње ангажовано је само 
0,97ха што представља 9,5 % од укупне површине 
обухвата Плана и то искључиво у виду саобраћајних 
површина, док је 90,5% простора неизграђено. Обзиром 
на постојеће просторне могућности створени су 
позитивни услови за даљу реализацију садржаја у 
складу са   планираном наменом.  

Планирана намена површина подрaзумева 
организацију објеката и садржаја привредне делатности 
на највећем делу планског подручја. У границама плана 
планирано је формирање јединственог привредног 
комплекса у којем је могућа реализација објеката и 
садржаја дозвољене намене. У складу са овом наменом 
планирају се и објекти пратећих садржаја,  интерне 
саобраћајнице, манипулативне површине, простори за 
паркирање и уређене зелене површине. 

Предност се даје еколошки прихватљивим 
технологијама у циљу заштите животне средине и у 
складу са прописима и нормативима за поједине 
области и делатности, поштујући заштитне коридоре 
дуж саобраћајница различитог ранга и заштиту 
постојећег инфраструктурног појаса. 

Карактер делатности, заштита окружења у контакту са 
комплексом, противпожарна заштита и расположиви 
простор за дугорочни развој условили су и обавезу плани-
рања  зелених површина. Као противтежа овим садржајима 
планиране су зелене површине како унутар самог комплекса 
тако и ван њега, у виду већих зелених повшина и то: 

• парк -  зеленило у површини од 1ха и 73ара (на 
крајњем југу локације). 

• појас зеленила (заштитни појас инфраструктурног 
коридора) у површини од 55,35 ари, (изнад траса 
инфраструктурних водова уз Ул. Бруски пут). 

• линерано зеленило уз саобраћајницу у површини 
од 1ха05ара 

Ове зелене површине од 2ха39ара представљају 
главни фактор у вршењу функције санитарне заштите и 
унапређења заштите животне средине. 

Планирано је задржавање постојеће трасе Ул. 
Жртава фашизма и трасе постојећег приступног пута из 
Ул.Аеродромске уз успостављање новог појаса 
регулације (већи саобраћајни профили), као и 
дефинисање појаса регулације новопланиране 
саобраћајнице (из Ул. Жртава фашизма до локације 
будућег комплекса). 

Планом је предвиђено трајно дефинисање 
регулације, односно стварање услова за одређивање 
површина јавне намене као и унапређење развоја 
инфраструктурних система и објекта како би се 
постигло ефикасније функционисање и рационалније 
коришћење грађевинског земљишта.  

 

3.2. Подела простора на карактеристичне 
       целине са планираном наменом површина и 
       објеката и могућим компатибилним 
       наменама  

 

3.2.1. Подела подручја на карактеристичне 
урбанистичке целине 
 

На основу анализе постојећег стања и сагледавања 
потенцијала простора за даљи развој планираних 
садржаја и интервенција, а у складу са дефинисаним 
наменам Генералним планом Крушевца 2021, 
предметни простор подељен је у две целине:  

• целина А1- привредне делатности 
• целина А2 - парк   
 
3.2.2. Планирана намена површина са билансом 

површина 
 

• Целина А1  
 
намена - У оквиру ове целине планирана  је 

реализација објеката и садржаја привредних  
делатности. 

Планирана намена подрaзумева  изградњу објеката 
и садржаја: производње, пословања, администрације, 
складиштења, сервисирања и комерцијале.  

У оквиру ове целине, уз Бруски пут, обавезно је 
успостављање заштите инфраструктурног коридора 
које се формира у виду уређене зелене површине 
(заштитни појас зеленила).  

Површина урбанистичке целине А1 је 6ха 21ар.  
 
Могуће компатибилне намене 
 
Дозвољена је изградња објеката и садржаја 

компатибилних намена:  
• помоћних објеката (гараже, радионице, оставе, 

портирнице, надстрешнице, тремови, трафостанице),  
• посебних објеката (билборди, рекламни панои, 

рекламни стубови, јарболи, пумпне станице, вентилационе 
и расхладне куле, рецикуларне пумпе и сл.) 

Интерне саобраћајнице, манипулативне површине, 
простори за паркирање путничких и теретних возила, 
зелене површине, пејзажно уређење, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на 
свим површинама. 

Дозвољене су све групе делатности, које не утичу 
негативно на становање и реализоване намене у 
контактним подручјима, посебно у погледу стварања 
буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и 
других штетних дејстава. 

Предност се даје еколошки чистим технологијама у 
циљу заштите животне средине и у складу са прописима и 
нормативима за поједине области и делатности. 

 
• Целина А2 

 
намена - парк  
 
Парковска површина планирана је за активно 

коришћење становника у окружењу. Зеленило у оквиру 
ове површине има доминатну улогу, уз допуну 
садржаја за одмор, спорт, рекреацију, игру деце, трим и 
шетне стазе.  
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Додатно уређене простора парка подразумева 
постављање мобилијара и урбане опреме, и  могу се без 
посебних услова реализовати у оквиру ове целине.  

Површина урбанистичке целине А2 је 1ха 73ара.  
 
• Целина А3 
 
намена - заштитни појас инфраструктурног коридора 

Заштитни појас се формира у циљу заштите 
постојећих и планираних траса комуналне 
инфраструктуре. Површина појаса инфраструктурног 
коридора се озелењава и формира се у виду појаса 
зеленила у површини од 0.55ха.   

У оквиру заштитног појаса  инфраструктурног 
коридора забрањена је свака изградња објеката.  

 
 
 

Површина остварених урбанистичких параметара и капацитета 
 

Урбани- 
стичка 
целина 

П урб. 
целине  

(м2) 
намена БГП  

(м2) 
БРГП 
(м2) Из (%) спратност 

А1 62.125,0 

производња, пословање, администрација, 
складиштење 37.275 43.859 до 60% од П до П+2 

саобраћајне и манупулативне површине 18.637 - до 30% - 
површине под зеленилом 6.212 - мин. 10% - 

А2 17.304,0 
површине под зеленилом 12.114  мин.70% - 

платои, стазе, спортски терени 5.191  макс.30% - 

А3 5.535,0 заштитни појас инфраструктурног коридора- 
зеленило 5.535 - 100% - 

Саобраћајне 
површине 17.036,0 

саобраћајне и пешачке површине 15.979  

линеарно зеленило 1.057  
Обухват 
Плана 102.000,0 

 
 

Биланс површина (однос постојећег и планираног стања) 

биланс површина постојеће планирано 

 П (м2) % П (м2) % 

површине јавне намене 

саобраћајне и пешачке површине  9.707 9,5 15.979 15,7 
затитни појас инфраструктурног 
коридора   / / 5.535 5,4 

линеарно зеленило / / 1.057 1,0 

укупно површине јавне намене: 9.707 9,5 22.571 22,1 

површине за остале намене 

неизграђене и неуређене површине 92.293 90,5 / / 
производња,пословање, 
администрација, складиштење / / 37.275 36,5 

саобраћајне и пешачке површине, 
платои, спортски терени  / / 23.828 23,3 

парковске и зелене површине у 
комплексу / / 18.326 18,1 

укупно површина за остале намене:  92.293 90,5 79.429 77,9 

Укупна површина Плана 102.000 100% 102.000 100% 
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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) 
 

Као површине јавне намене опредељене су: јавне 
саобраћајне површине и заштитни појас инфраструктурног 
коридора.   

Јавне површине  опредељене су путем: 
• пописа катастарских парцела  
• регулационих елемената (ширина регулационог 

појаса, регулационе линије) 
• нумеричких елемената за геодетско обележавање 

(аналитичко-геодетски елементи за пренос на терен) 
• планом површина за јавне и остале намене 
 
Саобраћајне и  пешачке површине 
 
Ул. Шаначка - продужетак постојеће трасе уз 

успостављање новопланираног појаса регулације 
пешачка комуникација - веза Улице Бруски пут са Ул. 
Шаначком и локацијом привредног комплекса 

Ул. Бруски пут - део путног земљишта од изведеног 
тротоара до краја ножице насипа пута 
новопланирана саобраћајница - веза Ул. Жртава фашизма 
и локације планираног привредног комплекса.  

Ул. Жртава фашизма - новопланирани појас 
регулације на делу укрштаја  са Ул. Бруски пут уз увођење 
још једне саобраћајне траке у зони раскрснице и 
задржавање изведеног попречног профила у продужетку 
трасе.   

 
Заштитни појас инфраструктурног коридора 
 
Заштитни појас променљиве регулације успоставља 

се у виду појаса зеленила изнад изведених и планираних 
траса комуналне инфраструктуре  

 
Процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 
 

површине јавне намене површина 
(планирано) 

проценту-
ално 

учешће/% 

Саобраћајне и пешачке  јавне 
површине 

1ха 59а 79м2 15,7% 

Затитни појас 
инфраструктурног коридора 

55а 35м2 5,4% 

Линеарно зеленило  10а 57м2 1,0% 

Остало грађевинско земљиште  7ха 94а 29м2 77,9% 

УКУПНО 10ха 20а 00м2 100,0 % 
 
 
3.3.2. Попис парцела за јавне површине 

 

Површине јавне намене одређене су Планом као 
припадајуће катастарске парцеле или делови парцела 
које чине јавну површину и одвојене су регулационом 
линијом од површина за друге јавне и остале намене. 

 
 
 

Ул. Шаначка 
Грађевинска парцела јавне намене бр.1 састоји се 

од делова кат.парцела бр.: 2637/1, 2637/2, 2637/3 све КО 
Крушевац.   

 
заштитни појас  инфраструктурног коридора   
Грађевинска парцела јавне намене бр. 2 састоји се 

од делова кат.парцела бр.: 2638/1 и 2638/2 обе КО 
Крушевац.   

 
путно земљиште (део Ул. Бруски пут) 
Грађевинска парцела јавне намене бр.3 састоји се 

од делова катастарских парцела бр.: 2638/1, 2638/2 и 
2637/2 све КО Крушевац 

 
новопланирана саобраћајница  
Грађевинска парцела јавне намене бр.4 састоји се 

од дела катастарске парцеле бр.: 2638/2. 
 
Ул. Жртава фашизма 
Грађевинска парцела јавне намене бр.5 састоји се 

од дела катастарске парцеле бр.: 2638/2.   
Све наведене катастарске парцеле припадају КО 

Крушевац. 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 

3.4.1. Услови за уређење саобраћајница са 
нивелацијом терена 
 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

У функционалном смислу улица Бруски пут, улица 
Жртава фашизма и улица Шаначка представљају 
ободне саобраћајнице за посматрани простор, којима се 
одвија транзитни саобраћај, а такође служе и за 
непосредни приступ до парцела корисника, док све 
остале улице служе као приступне саобраћајнице и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

У складу са потребом повезивања саобраћајница у 
јединствен саобраћајни систем на целом подручју "Старог 
аеродрома" и раније опредељеним саобраћајним 
концептом, планирана је изградња и продужетак постојеће 
трасе пута - Ул. Шаначка, која је позиционирана уз северну 
границу плана. Саобраћајница је планирана са новим 
појасом регулације.  

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Све ободне улице служе за одвијање транзитног 

саобраћаја, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника  (осим улице Бруски пут). 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од надлежног 
управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница  
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предвиђено 

је да се улица Бруски пут задржава са постојећим 
елементима, и то: 

• Улица за двосмеран саобраћај са две коловозне 
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траке са по две саобраћајне траке, ширине коловоза 2 X 
6.5м са разделним острвом ширине 3.0м, са појасом 
зеленила од 1.5м и бициклистичком стазом са једне стране 
од 2.5м као и тротоарима од 1.5м и 2.0м; 

За остале ободне улице предвиђене су следеће измене: 
• Улица Шаначка за двосмеран саобраћај са две 

саобраћајне траке, ширине коловоза 6.0 м, са обостраним 
тротоарима ширине 2.0 м; 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су планиране 
са следећим елементима: 

• планирана саобраћајница (од улице Жртава 
фашизма, паралелна са улицом Бруски пут) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 7.0 м, 
са обостраним тротоарима ширине 2.0м; 

Планира се и реконструкција постојеће трокраке 
раскрснице улице Бруски пут са улицом Жртава фашизма 
(на стационажи км 10+440,42) и то додавање још једне 
саобраћајне траке у улици Жртава фашизма. 

Приступ на (са) ободних саобраћајница треба да буде 
строго контролисан и то: 

• приступ на (са) улице Бруски пут није дозвољен 
осим у зони раскрсницe са улицом Жртава фашизма, са 
свим дозвољеним смеровима; 

• приступ на (са) улице Жртава фашизма је 
дозвољен, са свим дозвољеним смеровима на (са) 
локације. 

• приступ на (са) улице Шаначке је дозвољен, са 
свим дозвољеним смеровима на (са) локације. 

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 могуће је 
свим ободним саобраћајницама. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално кретање 
са моторним саобраћајем, осим у улицама где је предвиђена и 
изграђена посебна бициклистичка стаза, и то: 

• улица Бруски пут. 
За кретање пешака предвиђене су посебне површине 

(тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница као 

и интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
предвиђају се прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. (дато у тачки 3.8. Услови којима се површине и 
објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом). 

 
Паркирање 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени и 
врсти делатности која се обавља.  

- Број потребних паркинг места се одређује на 
основу намене и врсте делатности и то по једно 
паркинг место (ПМ) на следећи начин:  

- пословни, комерцијални и административни 
објекти - 1ПМ на 70м2 корисног простора 

- магацински и производни објекти -1ПМ на 
200м2 корисног простора   

- за организовани превоз запослених, број 
потребних паркинг места за аутомобиле се може 
смањити уз услов да се обезбеде паркинг места за 
аутобусе. За свако предвиђено паркинг место за 
аутобусе, број потребних паркинг места за путничке 
аутомобиле се може смањити за максимално 5 паркинг 
места. Број паркинг места за путничке аутомобиле 
може бити максимум 30% мањи од захтеваног броја 
паркинга без обзира на број паркинг простора за 
аутобусе. 

Паркирање на коловозу свих јавних саобраћајница 
на простору плана није дозвољено. 

 
Услови ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-20065/16-1 од 

11.10.2016. године 
Према Условима ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-

20065/16-1 од 11.10.2016. године за израду предметног 
Плана детаљне регулације, „при повезивању стамбене 
зоне, стамбено-пословне зоне, индустријске зоне и др. 
на државни пут потребно је, где год је могуће, 
предвидети паралелну сервисну саобраћајницу која ће 
повезивати целокупну локацију дуж путног правца, у 
циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на предметном 
путу и смањења конфликтних тачака“. 

 
- Просторним, односно урбанистичким планом, 

на основу члана 78. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гл.РС бр.101/2005), одређују се деонице јавног 
пута, односно објекта са додатним елементима (шири 
коловоз, тротоар, раскрснице, простор за паркирање, 
јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе, и сл.) 
објекти и опрема која одговара потребама насеља. 

- приликом изградње напред наведених додатних 
елемената не сме се нарушити континуитет трасе 
предметног државног пута. 

- Да ширина саобраћајних трака буде 
дефинисана у складу са важећим прописима и законима 
из ове области.  

Трошкови изградње додатних елемената јавног 
пута сноси општина, односно град који је захтевао 
изградњу тих елемената. 

 
Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и 

појас контролисане градње, на основу члана 28. 29 и 30. 
Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС" бр. 101/2005) 
тако да први садржај објекта високоградње морају бити 
удаљени минимално 40,00м од ивице земљишног 
појаса аутопута, 20,00м од ивице земљишног појаса 
државног пута I реда, 10,00м од ивице земљишног 
појаса државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета 
безбедног одвијања саобраћаја на предметном 
државном путном правцу. Ширина земљишног појаса 
примењује се и у насељима, осим ако је другачије 
одређено просторним, односно урбанистичким планом. 

У заштитном појасу и појасу контролисане изградње 
забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија 
отпада и смећа. 

Планском документацијом мора бити адекватно 
решено прихватање и оводњавање површинских вода, 
уз усклађивање са системом одводњавања предметног 
државног пута. 
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Сходно члану 31. Закона о јавним путевима („Сл. 
гл. РС“, бр. 101/2005), ограде и дрвеће поред јавних 
путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног 
пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

Планским документом разрешити проблематику 
постојећег и перспективног пешачког, стационарног, 
бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и 
заштита постојећих и евентуално нових инсталација. 

Уколико планирате изградњу бициклистичких и 
пешачких стаза поред предметних путева потребно је 
предвидети их: 

• са адекватном – стандардима утврђеном 
грађевинском конструкцијом, 

• која задовољава одредбе у тачки 5.2 
Правилника о условима која са аспекта безбедности 
саобраћаја морају испуњавати путни објекти и други 
елементи јавног пута (“Сл. гл. РС”, број 50/2011), 

• са размотреним и пројектно разрешивим свим 
аспектима коришћења и несметаног приступа 
бициклистичкој и пешачој стази од стране инвалидних 
– хендикепираних особа, 

•  са обезбеђеним приступима бициклистичке и 
пешачке стазе до постојећих или пројектом утврђених 
бициклистичких и пешачких прелаза на предметном 
путу, 

• са саобраћајном анализом постојећег и 
перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја и 
саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања 
постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је 
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или 
упозоравајућу светлосну сигнализацију.  

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно 
безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним 
карактеристикама и просторним потребама, у складу са 
чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима (“Сл. гл. 
РС”, број 101/2005).  

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. 
став 2. Закона о јавним путевима (“Сл. гл. РС”, број 
101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга, и други 
слични објекат, као и телекомуникационе и електро 
водове, инсталације, постројења и слично, по претходно 
прибављеној сагласности управљача јавног пута 
који садржи саобраћајно–техничке услове.  

Инсталације се могу планирати на катастарским 
парцелама које се воде као јавно добро путеви – 
својина Републике Србије и на којима се ЈП “Путеви 
Србије”, Београд воде као корисник, или је ЈП “Путеви 
Србије”, Београд правни следбеник корисника. 

 
Општи услови за постављање инсталација: 
• предвидети двострано проширење државног 

пута на пројектовану ширину и изградњу додатних 
саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 
постојећих и изградње додатних раскрсница, 

• траса предметних инсталација мора се 
пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод предметних путева. 
 

Услови за укрштање инсталација са путем: 
• да се укрштање са путем предвиди искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на пут, у прописаној заштитној цеви, 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног 
коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране, 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1,35 m, 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,00 m. 

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 7,00 m од највише 
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим 
температурним условима. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем: 
• предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице 
путног канала за одводњавање), изузетно ивице 
реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 

• на местима где није могуће задовољити услове 
из претходног става мора се испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа предметног пута. 

• не дозвољава се вођење предметних инсталација 
по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
или локације које могу бити иницијалне за отварање 
клизишта. 
 

Нивелација 
У нивелационом смислу водило се рачуна да 

падови буду такви да се атмосферска вода одведе са 
саобраћајница и да земљани радови буду минимални, 
како би вредност инвестиција била јефтинија. 

Нивелационим решењем дефинисани су 
нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова.  

Нивелационо решење саобраћајница у границама 
Плана условљено је начином прикључка приступних 
саобраћајница на саобраћајнице Ул. Жртава фашизма, 
Ул. Бруски пут, Ул. Шаначке и  Ул. Аеродромске. 

Ободне саобраћајнице: Ул. Жртава фашизма, Ул. 
Бруски пут и Ул. Аеродромска у потпуности задржавају 
постојеће нивелационо решење на које су повезани 
контактни објекти, платои и парцеле које су већ 
формиране у нивелационом смислу.  Новопланирана 
Ул.Шаначка у једном делу се насипа да би се 
обезбедили сви услови повољни у нивелационом 
смислу са аспекта одвођења површинских 
атмосферских вода. Планирано је пројектовање 
атмосферске канализације у деловима улица где није 
могуће само површинско одвођење вода. 

Новопланиране саобраћајнице приказане су графички 
као саобраћајно, регулационо и нивелационо решење са 
апсолутним котама у тачкама осовине прелома 
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саобраћајнице, уздужним падовима и растојањима. 
Уздужни падови се крећу од 0.4% до 2.03%. 

Може се закључити да све саобраћајнице 
испуњавају прописане техничке услове, па су самим 
тим техничке оправдане и могуће.  

Попречни падови постојећих саобраћајница се 
задржавају, а за новопланиране саобраћајнице  падови 
су једнострани мин. вредности 2.5 %. Вредности 
подужних падова су мах 2 %. Колске површине се 
денивелишу у односу на пешачке и слободне површине  
ивичњацима дим.12 - 15 цм, осим на местима улаза. 

Попречни падови пешачких комуникација су у 
вредностима око 2.0% ка коловозу и опремају се  у 
максималној могућој мери  атмосферским колекторима. 

Сва нивелациона решења су уклопљена у терен и  
у контактне комуникације у нивоу. 

Нивелационо решење са котама дато је  у 
апсолутним вредностима преко К.Н.В.( кота надморске 
висине), као и падовима израженим у процентима.  

Из срачунатих просечних падова терена на  овом 
подручју може се закључити да се предвиђена намена 
површина уклопила  и узела у обзир природне услове – 
конфигурацију терена. 

 
3.4.2. Услови за уређење и изградњу 
           водопривредне инфраструктуре,  
           хидротехничких инсталација и објеката 

 

Водовод 
У зони постојећег магистралног водовода Ø1000 

(Ø1058 мм) формира се заштитини појас у коме није 
дозвољено градити никакве објекте. Овај заштитини 
појас је укупне ширине 7.0м (по 3.0м са сваке стране 
спољне ивице цевовода, односно 3,5м од осовине цеви). 

Укида се траса постојећег цевовода АЦ150мм у 
зони Бруског пута и гради се нови цевовод минималних 
димензија ТПЕ 225мм, а према графичком прилогу бр.5 

У новопланираним саобраћајницама се поставља 
секундарна водоводна мрежа. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи Ø100мм, а стварне 
димензије ће се добити одговарајућим хидрауличким 
прорачунима. 

 
Канализација отпадних вода 
Нивелационо све новопланиране саобраћајнице 

гравитирају према новопланираном кошијском 
колектору отпадних вода те је тако концепцијски 
планирана канализација отпадних вода у оквиру 
локације. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа колектора отпадних вода, са одводом према 
кошијском колектору. Минимална димензија уличне 
канализације износи Ø200мм, а стварне димензије ће се 
добити одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

 
Одводњавање 
Нивелационо је могуће атмосферске воде са 

локације одвести до прикључног шахта који се налази у 
склопу формираног кружног тока на углу улица Кнеза 
Милоша, Николе Пашића и Аеродромске, (веза ПДР 
„Стари аеродром – фаза 1). 

Дуж Бруског пута у склопу реконструкције улице 
изграђена је атмосферска канализација која је 
нивелационо постављена више у односу на површину 

која је предмет овог плана и на њу је могуће 
прикључити атмосферске воде са локације, 
прихватањем атмосферских вода ретензијом и 
накнадним препумпавањем, уз сагласност Републичке 
дирекције за путеве. 

Дуж рагулационе линије која је паралелна са 
Бруским путем формира се примарни колектор на 
локацији. Његова минимална димензија је Ø600мм, у 
свему према графичком прилогу бр. 5 - Синхрон план 
инфраструктуре. 

На овај колектор се прикључује атмосферска 
канализација улице Жртава фашизма (димензија 
постојећег колектора Ø600мм), чиме ова мрежа постаје 
део градске атмосферске канализације. 

У осталим саобраћајницама се формира секундарна 
мрежа минималних димензија Ø300мм. 

Стварне димензије мреже ће бити одређене 
одговарајућим хидрауличким прорачунима, са меродавном 
двогодишњом кишом за подручје Града Крушевца. При 
прорачуну се у обзир мора узети и узводна сливна 
површина која није обухваћена овим планом. 

 
3.4.3.  Услови за уређење и изградњу 
           електроенергетских водова и објеката 

 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу бр. 5 - Синхрон план инфраструктуре 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у 
складу са законима, важећим   техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

Потребне једновремене снаге за планирани 
простор рачунамо према потреби од 120W по м2 бруто 
развијене површине планираног простора и уз фактор 
једновремености К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg  =  p x S x k 
 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног простора и (p) 
потребна снага по м2 бруто развијених површина 

На основу претпостављених површина новопланираних 
објеката, потребна је једновремена снага  

 
Pj=1584kW 

 
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 
1584kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге 
до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске водове 
10кV  

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

 
Подземни водови 
Сви планирани подзмени каблови се полажу у 

профилима саобраћајних површина према 
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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 
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  0,2м 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 (СРПС 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. 

 
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. 

 
3.4.4.   Услови за уређење и изградњу 
             телекомуникационе инфраструктуре 

 

Овим Планом предвиђена је изградња нове ТК 
мреже за новопланиране објекате.  

Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 
саобраћајних површина према регулационим елементима 
датим на графичком прилогу бр. 5 - Синхрон план 
инфраструктуре. 

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 (СРПС 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 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. 
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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 телекомуникационог 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од 
најмање 0,5 м. Укрштање телекомуникационог 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 телекомуникационог 
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. 

 
3.4.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 

Снабдевање објеката, на предметној локацији, 
топлотном енергијом за грејање, припрему санитарне 
топле воде и хлађење планирано је из следећих извора: 
обновљиви извори енергије и природни гас.   

У оквиру планског подручја, планирано је 
лоцирање МРС у целини А1,  чиме се омугућава развој 
дистрибутивне потрошачке мреже капацитета 250 
Sm³/h (тип Г-160) на гасовод средњег притиска 
(челични) који је положен дуж тротоара Бруског пута 
(према графичком прилогу бр.5).  

Заштита гасовода у односу на околину и околине у 
односу на гасовод, регулише се класом разреда 
гасовода. Класе разреда гасовода дефинисане су 
дебљином зида цеви гасовода у односу на максимални 
радни притисак гасовода и простор у коме се полаже 
гасовод. 

Планирана траса гасовода до МРС-а дата је у 
графичком прилогу бр. 5 

На местима укрштања са другим инсталацијама, 
као допунска мера заштите, предвиђа се уградња 
армирано-бетонских плоча,  у случају да није могуће 
остварити потребну дубину укопавања. 

 
3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним 

површинама и површинама остале намене 
 

Општи услови уређења зеленила у обухвату плана 
 
Зеленило као намена, сматра се компатибилном са 

свим осталим наменама.  
Уређење зеленила на нивоу Плана обухвата 

уређење и планирање зеленила јавних површина и 
зеленила ограниченог коришћења на површинама за 
остале намене:  

• урбанистичка целина А1- привредни комплекс   
• урбанистичка целина А2 - парк 
• урбанистичка целина А3 - зеленило специфичног 

карактера (заштитни појас изнад инфраструктурног 
коридора)  

• линеарно зеленило јавних саобраћајних површина 

За све зелене површине важе општа правила 
уређења и грађења која се примењују приликом 
подизања зеленила и то: 

• Начин уређења и избор зеленила морају да 
буду у складу са планираном наменом простора.  

• Садња се може вршити само на основу 
пројекта. 

• Сви радови на уређењу и реконструкцији 
слободних површина изводе се на основу  пројеката 
пејзажног уређења. Пројекат може да садржи и 
елаборат о фитосанитарној заштити, као и друге 
елаборате и услове надлежних институција, уколико је 
потребно. 

• Техничком документацијом дефинисати услове 
за правилну садњу, заштиту садница, растојања од 
објеката и комуналних инсталација, безбедност 
корисника простора, густине садње и сл. 

• При избору врста избегавати инвазивне и 
неиспитане егзоте.  

• Зеленило мора да испуњава еколошке захтеве у 
погледу избора вегетације резистентне на услове 
окружења, као и у функцији доприноса оптималним 
условима  заштите животне средине.  

• Дефинисати услове за садњу само одраслих 
негованих садница са јасно израженим 
карактеристикама које задовољавају квалитете везане 
за здравствено и физичко стање и димензије.  

• У зеленој површини може се постављати 
одговарајућа опрема и мобилијар на начин који не 
угрожава зеленило. 

• Зеленило изнад планиране и постојеће 
комуналне инфраструктуре мора бити на растојањима 
прописаним за одређене инсталације. 

• На зеленим површинама није дозвољена 
изградња објеката високоградње који нису у директној 
функцији простора.  
 

3.5.1. Зеленило у оквиру јавних површина 
 

Урбанистичка целина А3 - зеленило специфичног 
карактера (заштитни појас инфраструктурног коридора)  

Зона коју чини  планирани инфраструктурни 
коридор је због своје основне намене специфична у 
погледу пејзажног уређења. Осим општих правила 
уређења за зеленило у овој целини важе и следећа 
правила: 

• Изнад и у непосредној близини коридора се не 
смеју садити врсте које могу да угрозе саме 
инсталације. 

• Не смеју се градити вртно-архитектонски 
елементи и постављати мобилијар који на било који 
начин угрожава функционисање и одржавање 
инсталација. 

Линеарно зеленило јавних саобраћајних површина 
обухвата тракасте површине (зелене баште) и дрвореде 
дуж саобраћајница.  

Поред општих правила уређења за зеленило  у 
оквиру регулације јавних саобраћајница важе следећа 
правила: 

• Дрворед и друго линеарно зеленило не сме да 
угрожава одвијање колског и пешачког саобраћаја. 

• Дрворед се формира на основу ширине 
профила и оријентације улице. 

• Избор врсте, густина садње, положај на 
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тротоару и сл. морају да буду у функцији засене  
тротоара, заштите околних објеката од буке и издувних 
гасова, као и спречавања формирања тунела у коме се 
задржава загађење које стварају аутомобили. 

• Не смеју се користити стабла која имају 
коренов систем који подиже застор, као и врсте са 
широком крошњом, ломљивим гранама, плодовима и 
сл. Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове или које изазивају алергије. 

 
3.5.2. Зеленило у оквиру површина остале намене 

 

Урбанистичка целина А1 – зеленило у оквиру 
привредног комплекса  

Зеленило има превасходно заштитну, хигијенско-
санитарну и декоративну улогу. Композиционо решење и 
избор врста условљени су организацијом простора у 
оквиру комплекса, као и захтевима технолошког процеса.  

Поред општих правила уређења за зеленило у овој 
целини важе  још и следећа правила: 

• На парцели обезбедити минимално 10%  
зелених површина. 

• Зеленило формирати као зеленило са улогом 
заштите од буке, аерозагађења,  ветра, гасова, прашине, 
вибрација и сл). 

• Према контактним зонама, нарочито према зони 
становања формирати  тампон зеленила са адекватним 
избором садног материјала ради заштите исте. 

• Код избора биљног материјала, пажњу посветити 
врстама са хигијенско-санитарном улогом. Осим 
уобичајних правила (отпорне на услове окружења), треба 
се трудити да буду укључене и биљке са посебним 
"санитарним деловањем" (фитоцидне врсте)  и потпуно 
искључене биљке које имају алергена својства. 

• Декоративним зеленилом нагласити главне 
улазе и важне саобраћајне комуникације ( цветне леје, 
топијарне форме и сл.).  

• У оквиру слободних зелених површина 
дозвољено је планирати просторе за одмор опремљене 
одговарајућом опремом и мобилијаром. 

Урбанистичка целина А2 – парк 
Ова урбанистичка целина опредељена је за разраду 

Урбанистичким пројектом. Урбанистичка целина А2 је 
планирана као парковска површина. С обзиром на 
величину (1,7ха) и положај има карактер парка који је 
намењен становницима у окружењу за свакодневно 
активно коришћење. Озелењавање ове површине треба 
да се заснива на правилном распореду декоративне 
високе вегетације и партерног уређења.  

 
3.6. 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 или електроенергетска мрежа. 
(Правилник о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу "Сл. гл.РС“, бр. 22/2015). 

 

3.7. Услови и мере заштите простора 
       обухваћеног Планом 

 

3.7.1. Услови и мере заштите непокретних 
          културних добара 

 

Увидом у постојећу документацију - Елаборат 
заштите културног и градитељског наслеђа израђен за 
потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 
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. 

 
3.7.2. Услови и мере заштите природних добара 
"Планско подручје се не налази у оквиру 

заштићеног подручја за који је спроведен или покренут 
поступак заштите, на њему нема заштићених 
природних добара и није у обухвату еколошке мреже" - 
наведено у условима Завода за заштиту природе 
Србије,  03 бр.020-200/2 од 18.10.2016.год. 

 
3.7.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
У складу са чл. 10 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације ''Стари аеродром - фаза 3" у Крушевцу                     
(I број: 350-492/16 усвојеној на седници одржаној 
26.08.2016. године) и на основу Одлуке о не 
приступању изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације ''Стари аеродром - фаза 3" у 
Крушевцу на животну средину IV Број: 350-508/2016 
од 07.09.2016. не приступа се изради Стратешке 
процене утицаја на животну средину. 

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите 
животне средине морају бити поштоване назначене мере 
заштите које се могу постићи применом датих урбани-
стичких параметара, комуналним опремањем земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 

 
Ваздух 
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 прихватљи-
вијих енергената, обновљивих извора енергије и 
увођење енергетске ефикасности; 

• обострано/једнострано озелењавање саобраћајница 
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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.  

Мере заштите у поступку регулисања начина 
прикупљања комуналног отпада који се не рециклира 
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне 
средине. 

Прикупљање комуналног отпада вршиће се 
постављањем контејнера за сакупљање комуналног 
отпада.  

• Власник/власници објеката који ће се градити 
су обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде 
у оквиру парцеле на којој се објекат налази 

• Локација мора да омогући несметани приступ 
возила за одвоз смећа. Контејнери морају бити 
постављени у заштићеним нишама. 

Евакуацију комуналног и индустријског отпада 
вршити у складу са важећим прописима. 

 
3.7.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
Потребно је континуирано спроводити мере 

заштите и одбране од природних непогода, које настају 
као последица климатских, хидролошких  и сеизмичких 
карактеристика на овом простору. 

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). 
Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају 
да буду реализовани и према прописима и техничким 
нормативима за изградњу објеката у сеизмичким 
подручјима. 

 
3.7.5. Услови и мере заштитe од пожара 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
• просторним распоредом планираних намена 

формиране су неопходне удаљености  и прописане 
минималне удаљености од објеката или између објеката 
(дато у правилима грађења) које служе као 
противпожарне преграде, 

• саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих урбанистичких целина, 

• 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 
урадити главни пројекат заштите од пожара 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију особа и материјалних добара из 
објеката док слобоне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију особа и 
материјалних добара. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  

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), 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), и осталим важећим прописима из ове 
области. 

Саставни део Плана су и претходни 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.217-216/16 од 05.10.2016 год.  

 
3.7.6. Услови и мере заштитe за прилагођавање 

потребама одбране земље 
Према Условима издатих од стране Министарства 

одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру бр. 2977-2 од 07. 10.2016. наводи се да 
"нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље". 

 
3.8. 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 
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 треба је да имају 
нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб уличних 
тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања 
износи 2%; 
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• избегавати различите нивое пешачких простора, а 
када је промена неизбежна, савладавати је и рампом 
поред степеништа; 
 

3.9. 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. 

 
3.10. Мере енергетске ефикасности изградње 

 

При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 
повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих 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.). 

 
Опште мере за унапређење енергетске  
ефикасности:  
• рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

• побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града,  

• 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; 

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

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

3.11. Локације за које је обавезна израда пројекта 
парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса 
 

Израда пројекта парцелације односно препарцела-
ције обавезна је за формирање грађевинских парцела 
јавне намене : 

• за новопланирани појас регулације у Ул.Жртава 
фашизма 

• за новопланирани појас регулације Ул.Шаначке 
• за део појаса регулације Ул. Бруски пут 
• за појас регулације новопланиране саобраћајнице  
• за заштитни појас инфраструктурног коридора 

 
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 даљу разраду Урбанистичким пројектом 
опредељена је урбанистичка целина А2 -парк. 

Планом нису предвиђене локације за које се 
спроводи урбанистичко-архитектонски конкурс.  

 
Смернице за израду урбанистичког пројекта 

 

• целина А2 - парк  
 
При уређењу треба користити савремене и трајне 

елементе пејзажне архитектуре и опреме за дечија 
игралишта. С обзиром да парк треба да задовољи 
потребе корисника различитог узраста и интересовања, 
планирати мање тематске целине (одмор, рекреација, 
игра деце). Садржаје треба повезати платоима и стазама 
од савремених материјала  који задовољавају услове 
безбедног коришћења и лаког одржавања. Опрему за 
игру деце планирати према узрасним групама. 
Архитектонски и пејзажни елементи треба да буду 
стилски усклађени и прилагођени намени, са 
заједничким обликовним и колоритним елементима. 
Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге у 
стварању повољних микроклиматских услова.   

 
Поред општих правила уређења за зеленило у овој 

урбанистичкој целини важе и следећа правила: 
 
• Учешће зеленила без застора од плоча, асфалта 

и сл. не сме да буде мање од 70%. 
• Основни садржај парка су простори за: одмор, 

рекреацију (мали спортски терени, трим стазе, шетне 
стазе и сл.), игру деце и др. 

• Парк се организује  тако да зоне различитих 
садржаја нису у конфликту. 

• Најповољнији положаји у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова планирају се за простор 
за игру деце. 

• Зоне треба да буду компактне и повезане 
међусобно као и са улазима у парк. 

• Колски саобраћај није дозвољен у парку, осим 
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у специфичним случајевима за потребе доставе, 
опремања, хитне помоћи, пожарног возила и сл. 

• Паркинг за посетиоце обезбедити на ободу 
парка. 

• Парк мора да буде лако доступан и особама са 
посебним потребама. 

• Прилазе, улазе, централне садржаје, значајне 
визуре и сл. истакнути декоративним шибљем и 
цветним врстама. 

• Планирати подизање баријера у виду зелених 
компактних  засада листопадне и четинарске вегетације 
свуда по ободу парка ( нарочито према простору који је 
планиран за привредне делатности и Ул.Жртава 
фашизма  (заштита од буке и аерозагађења). 

• Парк мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.). 

• Делови или парк у целини може се ограђивати 
зеленом оградом или чврстом оградом чија ће се 
висина и материјализација дефинисати даљом 
пројектном разрадом. 

• У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, чесме и сл.). 

• Није дозвољена градња грађевинских објеката 
(свлачионице, оставе за реквизите и сл.) осим опремања 
и уређивања простора парка зеленилом, планираним 
садржајима и вртно-архитектонским елементима. 
 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

4.1.Општа правила на простору Плана 
 

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.  

- Хоризонтална регулација, односно положај 
објекта дефинише се грађевинском линијом у односу 
на: 

• регулациону линију, 
• бочне границе парцеле и 
• унутрашњу (задњу) границу парцелe. 
 
-  Регулациона и грађевинска линија дефинисана је 

у графичком делу плана (граф.прилог бр.3)  у 
зависности од планиране намене и ранга саобраћајнице. 

- Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

- Подземна грађевинска линија (делови објекта,) 
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 
инфраструктура или саобраћајна површина. 

- Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

 

Општа правила за парцелацију, 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 
аналитичко-геодетским елементима преломних тачака.  

- Новоформирана регулациона линија, дата у плану, 
уколико се не поклапа са постојећом катастарском 
границом парцеле, представља нову границу парцеле, 
односно поделу између јавне површине и површина за 
остале намене. 

- Минимална површина и ширина  парцеле за 
целине у којима је дозвољена изградња објеката 
дефинисана је у оквиру правила грађења за ту целину. 

- Дозвољена је препарцелација и парцелација 
катастарских парцела уз услов задовољавања 
минималне површине прописане планом и 
обезбеђивање приступа. 

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

- 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 утврђеним 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.  

- 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. 

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kV и 1х1000kVA  мора имати димензије 6м 
x 5м, а за снаге 2x630 kV, 7м x 6м. 

 
4.2. Правила грађења за урбанистичку 
       целину А1 

 

1. врста и намена објеката који се могу 
градити  

- Дозвољена је изградња објеката и садржаја 
привредних делатности: производње, пословања, 
администрације, складиштења, сервисирања и 
комерцијале.  

- Дозвољене су све групе делатности, које не утичу 
негативно на становање и реализоване намене у 
контактним подручјима, посебно у погледу стварања 
буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и 
других штетних дејстава. 
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- Предност се даје еколошки чистим технологијама 
у циљу заштите животне средине и у складу са 
прописима и нормативима за поједине области и 
делатности. 

 
2. компатибилне намене  
- Дозвољена је изградња објеката и садржаја 

компатибилних намена:  
• помоћних објеката (гараже, радионице, оставе, 

портирнице, надстрешнице, тремови, трафостанице),  
• посебних објеката (билборди, рекламни панои, 

рекламни стубови, јарболи, пумпне станице, 
вентилационе и расхладне куле, рецикуларне пумпе и сл.) 

- Посебни објекти се не урачунавају у корисну 
БРГП и морају бити позиционирани на парцели у 
оквиру грађевинских линија, изузев рекламних стубова, 
јарбола који се могу поставити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије. 

- Посебни објекти постављају се тако да не 
представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката или комуналну 
инфраструктуру. 

- Интерне саобраћајнице, манипулативне површине, 
простори за паркирање путничких и теретних возила, 
зелене површине, пејзажно уређење, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на 
свим површинама. 

 
3. намена објеката чија је изградња забрањена  
  
-  Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Забрањена је изградња на свим постојећим и 

планираним јавним површинама или коридорима 
постојеће и планиране инфраструктуре.  

- Забрањује се изградња објеката чија би намена 
негативно утицала на реализоване намене у контактним 
подручјима, односно који користе токсичне и опасне 
материје, стварају буку, вибрације,прашину  и неугодне 

мирисе, гасове,  отпадне воде и друга штетна дејства, 
ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта. 

- Забрана изградње објеката важи и за све објекте 
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. 

- Посебна забрана изградње објеката важи за 
следеће делатности: 

• Погони и постројења тешке индустрије и то: 
o прерада нафте и нафтних деривата (рафинерије и 

сл.) 
o све делатности из домена металургије (црна и обојена) 
o тешка хемијска индустрија (производња 

синтетичких смола; производња  
o вештачких влакана; производња боја и 

лакова; производња пољопривредних хемикалија и 
неорганских киселина) 

• Наменска индустрија (производња оружја и 
експлозивних материјала)  

• Прерада и рециклажа опасног отпада 
• Складиштење и прерада материјала који имају 

јонизујуће зрачење 
• Складиштење комуналног отпада (депоније) 
- Забрањена је изградња било којег постројења који 

је у обавези да поседује интегрисану  дозволу 
(интегрисана контрола и спречавање загађења) - тзв 
"IPPC" дозвола а све у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04). 

 
4. правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
- На простору Плана нема изграђених објеката 
 
5. услови за формирање грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 
- Минимална површина парцеле за реализацију 

планираних садржаја је 1500,0м2 
- Минимална ширина парцеле је 30м 
 

 

 
 

Комерцијално-пословни и производни комплекси - величина парцеле 
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6. положај објекта у односу на регулацију  
- Минимално растојање између грађевинске и 

регулационе линије је 10.0 метара, у односу на утврђену 
регулацију заштитног појаса инфраструктурног коридора. 

- Растојање између грађевинске и регулационе 
линије државног пута Ib реда бр. 38 (Ул. Бруски пут) је 
промењиво али не може бити мање од 20.0м 

- Минимално растојање између регулационе и 
грађевинске линије  је 20,0м у односу на утврђену 
регулацију Ул. Шаначке. 

- Планирани објекат/објекти се постављју предњом 
фасадом на грађевинску линију, односно унутар 
простора у оквиру које је могућа изградња.  

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 

 
7. положај објекта у односу на границе 

грађевинске парцеле 
 
- Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је половина висине вишег објекта, а не мање од 
6,0м због формирања противпожарног пута уз обавезну 
садњу најмање једног реда дрвореда. 

 

 

Комерцијално-пословни и производни комплекси - позиционирање објеката 

 
 
8. највећи дозвољен индекс заузетости 
-  Дозвољени индекс заузетости парцеле је до 60%. 
  
9. типологија објеката 
-  Основни тип изградње је слободностојећи објекат. 
- Уколико се укаже потреба, у оквиру планиране 

површине за изградњу (унутар грађевинских линија) 
могућа је изградња и више појединачних 
слободностојећих објеката планиране намене. У том 
случају међусобно растојање објеката је минимално 
трећина висине вишег објекта, али не мање од 5,0м 

 
10. највећа дозвољена  спратност  објекта 
- У зависности од врсте и намене објекта његова 

вертикална регулација дефинисана је прописаном 
спратношћу и то за: 

o производне, пословне, административне, 
комерцијалне, као и остале непроизводне објекте  може 
бити  од  П до П+2  

o магацине, складишта је П до П+Пк 
- Спратност објеката свих врста може бити и већа 

услед посебних технолошких услова (машинска 
опрема, специфични технолошки процеси и сл.) и 
утврђује се локацијским условима према чл. 65. 
Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу („Сл. гл. РС“, бр. 22/15) 

- Објекти могу имати подрумску или сутеренску 
етажу, ако нема сметњи геотехничке и хидротехничке 
природе. 

 
11. вертикална регулација 
- Највећа дозвољена висина објекта је 15,0м у 

односу на завршну коту интерних  саобраћајница 
унутар комплекса. 

 
12. кота пода приземља 
- Кота пода приземља се одређује у односу на коту 

нивелете јавног пута, односно према нултој коти 
објекта. Нулта кота је тачка пресека линије терена и 
вертикалне осе објекта. 

- Кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног пута на који 
се комплекс прикључује. 

- Кота приземља може бити највише 1,2м виша од 
нулте коте објекта уколико не постоје посебни 
техничко-технолошки захтеви. 

- Уколико постоји потреба  за већом висином коте 
пода приземља услед посебних техничко-технолошки 
захтеви ( утоварно-истоварне рампе, транспортне траке 
и лифтови, посебни захтеви због технологије и опреме 
у производњи и сл.) иста ће се утврдити накнадно за 
сваки конкретни случај. 
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13. услови за изградњу других објеката на парцели  
 - Дозвољена је изградња помоћних објеката (гараже, 

радионице, оставе, портирнице, надстрешнице, 
тремови, трафостанице). 

- Дозвољена је изградња  посебних објеката које се не 
урачунавају у корисну БРГП, као што су: рекламни 
стубови и билборди, јарболи, водоводни торњеви, 
вентилационе и расхладне куле, рецикуларне пумпе и сл. 

 
14. услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели и простора за паркирање 
 
- Свака грађевинска парцела мора имати приступ 

на јавну саобраћајну површину.  
- Обавезно је обезбедити противпожарни пут 

минималне ширине 3,5м за једносмерну комуникацију, 
односно минимално 6,0м за двосмерно кретање. 

- Потребне саобраћајне и манипулативне површине 
у оквиру комплекса могу бити различите у зависности 
од врсте објеката и примењене технологије. Параметри 
за планирање ових површина су до 30% у односу на 
површину парцеле.  

- За потребе паркирања возила за сопствене 
потребе власници објекта обезбеђују простор за 
паркирање на сопственој парцели, ван површине јавног 
пута. 

- Паркирање и гаражирање возила планира се на 
парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља.  

- Број потребних паркинг места се одређује на 
основу намене и врсте делатности и то по једно 
паркинг место (ПМ) на следећи начин:  

• пословни, комерцијални и административни 
објекти - 1ПМ на 70м2 корисног простора 

• магацински и производни објекти -1ПМ на 
200м2 корисног простора   

• за организовани превоз запослених, број 
потребних паркинг места за аутомобиле се смањује уз 
услов да се обезбеде паркинг места за аутобусе. За 
свако предвиђено паркинг место за аутобусе, број 
потребних паркинг места за путничке аутомобиле се 
може смањити за максимално 5 ПМ. Број паркинг 
места за путничке аутомобиле може бити максимум 
30% мањи од захтеваног броја паркинга без обзира на 
број паркинг простора за аутобусе. 

• планирати места за паркирање мотоцикли и 
бицикли и то:  

број места за мотоцикле - минимално 5% од 
потребног броја паркинг места   

број места за бицикле - минимално 30 % од 
потребног броја паркинг места 

 
15. услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре  
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа односно имаоца 
јавних овлашћења. 

- Планом су одређене трасе планираних инфра-
структурних водова, а њихова међусобна удаљеност и 
место полагања дефинисаће се главним пројектом уз 
поштовање параметара датих Планом. 

16. услови за уређење зелених и слободних 
површина на парцели 

- Зелене површине уређује се у складу са општим 
условима уређења зеленила датих у тачки 3.5.Услови за 
уређење зеленила на јавним површинама и површинама 
остале намене и условима датих  у тачки  3.5.2. Зеленило у 
оквиру површина остале намене.  

 
17. правила за архитектонско обликовање објеката 
- Основни захтеви у погледу архитектонског 

обликовања објеката,  степен разуђености габарита 
објекта, тип крова, кровна конструкција, материјал за 
обраду спољних делова објекта, обрада спољних отвора 
и сл. препуштају се избору инвеститора. 

- Планираном изградњом остварити урбану и 
архитектонску хармоничност комплекса. 

- Обзиром да су објекти по својој намени 
производни, административни, складишни и сл. 
препорука је да исти имају једноставнију форму, што 
није обавезујуће уколико се задовоље параметри дати 
овим планом. 

- Складиштење материјала и робе (на отвореном) 
не сме бити организовано у делу парцеле према јавним 
површинама,  главним улазима у парцелу и објекте, већ 
мора бити визуелно заклоњено. 

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

- Избор и врста крова (коси, раван), кровне 
конструкције и кровни покривач прилагодити условима 
изградње и намени објеката.  

- За изградњу објеката користити тврде, инертне и 
ватроотпорне материјале, односно дозвољено је 
коришћење свих врста материјала који подлежу 
важећим стандардима, технички и биолошки 
исправних. 

- За обраду објеката (отвори, фасаде и сл.) потребно је 
користити материјале који одговарају будућој намени 
објеката, тј. дозвољено је коришћење свих врста материјала 
(природни и вештачки), који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправних. 

- Обавезна је примена одговарајућих стандарда, 
техничких прописа и система за грађевинску структуру 
и конструкцију. 

 
18. ограђивање парцеле 
-  Ограда парцеле се поставља на регулациону 

линију, односно по граници парцеле тако да ограда, 
стубови ограде и капије буду на земљишту власника 
ограде. 

- Грађевинска парцела може да се ограђује зиданом 
или транспарентном оградом висине до 2.2м. 

- 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. 

- Капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије.  

- Уколико постоје технолошки или безбедоносни 
захтеви за ограђивање појединачних објеката или 
делова комплекса могуће је ограђивање заштитном 
транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2м. 
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 инжењерскогеолоши услови   
За потребе израде техничке документације извршена 

су инжењерскогеолошка испитивања. Елаборат 
геотехничких карактеристика локације (к. п. бр. 2638/1 КО 
Крушевац) урађен је од стране Друштва за геолошка 
истраживања и инжењеринг "Геоинжењеринг".д.о.о. Ниш. 
Бушење је извршено на три истражне бушотине.  

На основу резултата свих истраживања, испитивања и 
прорачуна приказаних у Елаборату као и њихове анализе у 
вези испитивања општих геотехничких карактеристика и 
услова локације закључено је следеће. 

- "Општи геотехнички услови и геомеханички 
показатељи својства темељног тла оцењени су 
повољно. Потребно је извршити све радове на 
спречавању забаривања локације као предуслов 
пројектовања и изградње објеката, као и предвидети 
издизање пода будућих објеката" 

Елаборат геотехничких карактеристика локације 
чини саставни део ПДР-а (документациона основа). 

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). 

 
19. фазна изградња 
- Дозвољено је фазно уређење и  изградња уз обавезу 

да свака фаза мора да обезбеди несметано функционисање 
комплекса, дела комплекса или објекта. 

 
4.3. Правила грађења за урбанистичку целину А2 
Ова урбанистичка целина се разрађује 

Урбанистичким пројектом. Смернице за израду 
Урбанистичког пројекта дате су у тачки 3.11. 
Локације за које је обавеза израда пројекта 
парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
4.4. Правила грађења за урбанистичку целину А3 

 

1. врста и намена објеката који се могу градити  
- Дозвољена је изградња планиране комуналне 

инфраструктуре.  
- Инфраструктурни објекти се постављају у оквиру  

дефинисаног појаса регулације инфраструктурног 
коридора (целина А3). 

- У оквиру заштитног појаса инфраструктурног 
коридора дозвољено је постављање рекламних паноа и 
билборда искључиво под условом да се ничим не угрожава 
постојећа или планирана комунална инфраструктура. 

- Међусобна удаљеност, положаји и заштитни 
појасеви инфраструктурних водова дефинисани су у 
тачки 3.4.Услови за уређење и изградњу комуналне 
инфраструктуре. 

 
2. намена објеката чија је изградња забрањена  
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном за ову целину. 
 
3. услови за уређење зелених површина 
- Површина појаса инфраструктурног коридора се 

озелењава и формира у виду појаса зеленила у 
површини од 55ара.35м2.   

- Услови уређења овог појаса зеленила (врста 
зеленила, начин уређења и сл.) дат је у тачкма 
3.5.Услови за уређење зеленила на јавним и 
површинама остале намене и условима датих у тачки  
3.5.1. Зеленило у оквиру површина јавне намене. 

 
4.5. Смернице за спровођење Плана 

 

Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 
простора и изградња објеката у планском обухвату на 
основу планских решења и правила грађења и уређења, 
као и важећим Законом о планирању и изградњи.  

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, кроз 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, 
уређење и опремање простора, а преко својих 
надлежних органа и јавних предузећа. 

 
Изградња у складу са одредбама плана   
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

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

- Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
Спровођење плана вршиће се:  
- издавањем локацијских услова (директно на 

основу правила уређења и грађења из овог плана, тј. у 
случајевима када План представља основ за издавање 
локацијских услова). 

- урбанистичко-техичким документима: пројектом 
парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских 
радова под условима датим у Плану. 

- урбанистичким пројектом под условима  датим у 
тачки 3.11. (Локације за које је обавезна израда пројекта 
парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса).  

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. 

 
Други елементи од значаја за спровођење Плана  
- 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. 

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
овим планом која је у супротности са истим 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 и допуне 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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АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ  
КООРДИНАТЕ ЗА ПРЕНОС ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 
 

33    7527405.080    4824022.438 
                 34    7527392.023    4824025.081           
                 37    7527393.409    4824029.247  
                 38    7527439.764    4824021.431     
                 39    7527444.260    4824036.851           
                 40    7527454.137    4824034.868           
                 41    7527454.014    4824031.692           
                 42    7527454.895    4824028.637           
                 43    7527456.689    4824026.014           
                 44    7527459.215    4824024.086           
                 45    7527462.220    4824023.048           
                 47    7527505.491    4824015.485           
                 48    7527548.763    4824007.923           
                 49    7527592.035    4824000.360           
                 50    7527635.307    4823992.797    
                 51    7527654.306    4823989.844           
                 52    7527673.305    4823986.891           
                 53    7527679.079    4823986.041           
                 54    7527684.844    4823985.126           
                 55    7527690.597    4823984.144           
                 56    7527696.339    4823983.096           
                 57    7527702.068    4823981.982           
                 58    7527705.968    4823981.185           
                 59    7527707.784    4823980.802           
                 60    7527713.487    4823979.557           
                 61    7527719.174    4823978.246           
                 62    7527724.846    4823976.871           
                 63    7527730.502    4823975.430           
                 64    7527743.701    4823971.795           
                 65    7527756.798    4823967.807           
                 66    7527765.321    4823965.002           
                 67    7527773.792    4823962.047           
                 68    7527800.000    4823952.650           
                 69    7527825.449    4823943.533           
                 70    7527867.954    4823928.257           
                 71    7527883.653    4823922.641           
                 72    7527899.346    4823917.006           
                 73    7527902.825    4823915.828           
                 74    7527906.345    4823914.783           
                 75    7527909.903    4823913.871           
                 76    7527913.493    4823913.095           
                 77    7527917.109    4823912.455           
                 78    7527920.140    4823912.025           
                 79    7527923.182    4823911.688           
                 81    7527962.498    4823907.959           
                 83    7527967.070    4823909.121   
            84    7527968.797    4823910.779           
                 85    7527969.668    4823912.353           
                 86    7527970.109    4823914.097           
                 87    7527970.091    4823915.896           
                 88    7527969.616    4823917.631           
                 89    7527395.568    4823990.053           
                 90    7527386.056    4823957.668           
                 91    7527370.542    4823904.564           

                 92    7527355.027    4823851.459           
                 93    7527344.931    4823817.019           
                 94    7527334.835    4823782.579           
                 95    7527322.759    4823741.533           
                 96    7527320.104    4823730.635           
                 97    7527315.512    4823713.436           
                 98    7527310.921    4823696.238           
                 99    7527306.885    4823680.384           
                100    7527302.850    4823664.530           
                101    7527300.510    4823655.341           
                102    7527298.171    4823646.151           
                103    7527296.885    4823643.200           
                104    7527294.727    4823640.810           
                105    7527291.921    4823639.231           
                106    7527288.759    4823638.626           
                107    7527285.568    4823639.058           
                108    7527284.412    4823639.223           
                109    7527279.354    4823642.905           
                110    7527281.089    4823654.610           
                111    7527285.573    4823667.874           
                112    7527290.058    4823681.139           
                113    7527298.454    4823709.755           
                114    7527306.850    4823738.371           
                115    7527308.762    4823744.122           
                116    7527316.999    4823768.895           
                117    7527323.853    4823794.525           
                118    7527330.647    4823816.400           
                119    7527334.825    4823831.980           
                120    7527341.005    4823847.299           
                121    7527347.185    4823862.618           
                122    7527352.952    4823882.240           
                123    7527355.307    4823898.435           
                124    7527366.726    4823938.617           
                125    7527370.182    4823951.106           
                126    7527380.413    4823984.421           
                127    7527383.519    4823994.723           
                128    7527387.558    4824009.229           
                129    7527278.094    4823647.244           
                141    7527333.851    4823739.482           
                142    7527327.677    4823716.354           
                143    7527319.716    4823686.094           
                144    7527314.460    4823665.368           
                145    7527309.204    4823644.643           
                146    7527308.803    4823641.906           
                147    7527309.168    4823639.164           
                148    7527310.270    4823636.627           
                149    7527312.024    4823634.488           
                150    7527314.298    4823632.912           
                151    7527316.916    4823632.020           
                152    7527321.957    4823631.051           
                153    7527325.999    4823629.645           
                154    7527312.455    4823632.383           
                155    7527293.752    4823636.330           
                156    7527345.240    4823622.951           
                157    7527384.469    4823615.084           
                158    7527400.543    4823612.340           
                159    7527428.210    4823606.502           
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                160    7527448.646    4823601.666           
                161    7527468.623    4823596.330           
                162    7527466.673    4823587.998           
                173    7527335.376    4823616.078           
                174    7527329.368    4823617.184           
                175    7527321.903    4823618.275           
                176    7527310.592    4823619.151           
                177    7527299.879    4823620.003           
                178    7527297.068    4823620.285           
                179    7527294.394    4823620.664           
                180    7527291.484    4823621.160           
                181    7527279.970    4823623.296           
                182    7527277.482    4823623.668           
                183    7527274.976    4823623.448           
                184    7527272.591    4823622.649           
                185    7527270.457    4823621.316     

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-700/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 
  
 
396 
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 
лаколној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),     

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донeла је  

 
П Л А Н 

 
 ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“ТРГ КОСТУРНИЦА“ У КРУШЕВЦУ 
 
I – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 

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); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планиранја ("Службени гласник РС", бр. 64/15); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
"Трг Костурница" - 350-636/2010 од 27.12.2010.г. 
("Службени лист града Крушевца", бр. 7/10). 

Плански основ за израду Плана детаљне 
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 

  
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
 
Подручје обухваћено Планом обухвата делове 

урбанистичких целина 1.1 и 1.3 у оквиру централне 
градске просторне зоне. За ову целину ГУП је 
дефинисао следеће одреднице: 

"Окосицу ове зоне чине три трга: Трг мира на 
северозападном делу зоне, Трг косовских јунака и Трг 
Костурница на југоисточном делу зоне. Поменути 
тргови, заједно са контактним, Трг младости и Трг 
фонтана, формирају линеарни градски центар" 

"У овој зони налази се: део градског спортског 
центра.." 

"Изградњу новог и обнову постојећег стамбеног 
фонда усмерити на повећање укупног квалитета 
становања. На овом простору планирати гаражне и 
паркинг просторе, ради решења мирујућег саобраћаја у 
градском центру где је концентрација корисника простора 
највећа, као и очување и формирање зелених простора." 

"Даљи развој и унапређење градског центра захвата 
ширу зону градског језгра. Градски центар задржава 
карактеристике линијског центра који почиње од Лазаревог 
града са црквом Светог Стефана-Лазарицом и 
Газиместанског трга, наставља улицом Газиместанском до 
Трга косовских јунака, затим улицама Видовданском и 
Доситејевом до Трга Костурница.  

Концепт планираног развоја постојећег центра 
усмерен је на унапређење постојећих намена и уређење 
простора који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева развој 
комерцијалних делатности и јавних функција као 
носиоца централитета и даљи развој становања 
средњих и високих густина кроз унапређење стандарда. 
Садржаје јавних функција ускладити са потребама и 
захтевима јавних институција." 

"Трг Костурница својим обликом и положајем 
означава почетак, односно крај суштинског градског 
језгра, дајући му тежиште које нужно формира 
линијски центар кроз саобраћајну везу са трговима 
градског центра. Планира се његов даљи развој и 
уређење достојно значаја који носи. 

Даљи развој подразумева пре свега планирање 
намена из области: јавних функција (управне и јавне 
институције, објекти друштвеног стандарда јавног и 
приватног сектора: наука, култура, образовање, 
здравствена и социјална заштита и др.) и 
комерцијалних делатности (трговина, угоститељство, 
пословање). 

Мешовита намена простора која се очекује у 
централној градској зони, па тако и на Тргу 
Костурница, подразумева и намену становање високих 
и средњих густина. Неопходно је да намена становања 
у односу са планираним централним делатностима буде 
пажљиво планирана, обзиром на сложено комбиновање 
садржаја на овом простору. Јавни тргови и одговарајуће 
квалитетно решење мирујућег саобраћаја системом 
јавних гаража и паркинг простора (за кориснике 
контактних подручја и кориснике којима је центар 
града циљ путовања) су претпоставка реализације 
планираних садржаја." 
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Просторна зона 1 – Централна градска зона 

 
Ознака 
урб. 

целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 
намена тип намена тип намена тип 

1.1. централне 
функције 

ЦФ-01 становање, 
густине 100-
200ст/ха 

ВС-01 
ВС-02 

комуналне 
делатности 

пијаца (П) 

становање, 
преко 
200ст/ха 

ВС-03 
ВС-04 
ВС-05 

становање до 
100ст/ха 
 

ПС-01 
ВС-01 

1.3. спорт и 
рекреација 

СР-01 
СР-02 

становање, 
100-200ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 
ВС-02 

јавне 
функције 

школство 
(Ш) 

становање до 
100ст/ха 
 

ПС-01 здравство 
(З) 

комерцијалне 
делатности 

КД-01 
КД-02 
КД-03 
 

дечија 
заштита 
(ДЗ) 

 

"Тип ЦФ-01 планиран је у градском центру и чине га различити садржаји из области јавних функција: управа и 
администрација (АУ), култура (К) и др., и комерцијалних делатности – типови: КД-01, КД-02 и КД-041. 

Као допунске намене централним функцијама планирано је вишепородично становање средњих и високих 
густина." 

"У даљем урбанистичком планирању успоставити стандарде за реконструкцију целих блокова и обезбеђивање 
простора за мирујући саобраћај." 

"Тип СР-01 остварује се у затвореним и отвореним објектима, намењеним већем броју корисника различитих 
категорија, и ту спадају: спортске хале, затворени базени, стадиони и сл. 

 

Урбанистички параметри Спорта и рекреације типа СР-01 
 

Тип објекта Спратност Макс. ИЗ (%) Број паркинг места 

СР-01 П+1 30 
1 ПМ на 10 гледалаца за путничка возила 

1 ПМ на 100 гледалаца за аутобусе 
 
За паркирање возила обезбедити простор на сопственој парцели или у непосредној близини на јавној 

површини намењеној за паркирање." 
"Тип СР-02 остварује се у затвореним објектима, намењеним мањем броју корисника различитих категорија, и 

ту спадају: спортске сале без трибина са теренима за различите врсте спортова. 
 

Урбанистички параметри Спорта и рекреације типа СР-02 
 

Тип објекта Спратност Макс. ИЗ (%) Број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на 10 гледалаца за путничка 
возила 

 
За паркирање возила обезбедити простор на сопственој парцели." 
"Вишепородични стамбени објекти су стамбени објекти са 4 и више стамбених јединица. 
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Урбанистички параметри Вишепородичног становања у Централној градској зони (урбанистичке целине, 1.1 
до 1.6) 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 
прекинути низ 600 15 

ВС-03 До П+4 
слободностојећи 

50 
750 

20 непрекинути низ 600 
прекинути низ 600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

слободностојећи 
40 

1.500 
25 

непрекинут низ 1.000 

ВС-05 од П+7 
до П+8 слободностојећи 35 2.500 35 

 
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."  

"На грађевинским парцелама у централној градској зони није дозвољена изградња помоћних објеката."  
"Тип КД-01 подразумева комерцијалне делатности (трговачко-пословни центри, велики маркети, сервиси и сл.) у 

функцији претежне намене, затим у функцији допунске или пратеће намене у оквиру привредно радних зона, односно у 
функцији допунских намена у оквиру других зона, уз услов да се организују на нивоу блока или дела блока. 

Урбанистички параметри Комерцијалних делатности типа КД-01 

Тип спратност макс. 
ИЗ (%) 

мин. површина 
парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 

"Тип КД-04 подразумева комерцијалне делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане и сл.  

Урбанистички параметри Комерцијалних делатности типа КД-041 

тип диспозиција 
макс. 

спратност тип објекта 
макс. 
ИЗ % 

КД-041 
све зоне осим 
Рубних зона 

П+5 
- слободностојећи 
- прекинути низ 
- непрекинути низ 

60% 

 
Планско подруче предвиђено је за опремање комплетном комуналном инфраструктуром. 
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1.3. Опис обухвата плана са пописом катастарских 
парцела 

Граница Плана почиње у западном делу комлекса 
од Ул. Косовске (к.п.2453/6) и иде према истоку у 
смеру казаљке сата, ивицом тротоара између тениских 
терена и Хале спортова до к.п.2453/42, ломи се према 
југу границом к.п.2453/42 и 2453/16 до тромеђе 
к.п.2453/16, 2453/1 и 2453/15. Даље се ломи према 
североистоку и северу границама к.п. (које остају у 
комплексу): 2453/1, 2453/43, 2222/10, 2345/4, 2184/8, 
2184/6, 2184/1, 2184/2, 2185/1, 2187/1, 2187/4, 2188/1, 
2191/1, пресеца к.п.2192, даље 2194/2, 2196/7, 2196/2, 
2197 и 2198 до Ул. Ћирила и Методија (к.п.2344). 
Граница даље пресеца улицу и наставља према 
североистоку северном границом к.п. 2344 (улица) и 
даље границом к.п.1582/1 (трг) до Ул.Обилићеве 
(к.п.2328), наставља у истом правцу пресецајући 
к.п.1582/1  до Ул. Косанчићеве и даље до Ул. 
Доситејеве (к.п.2334) коју пресеца и на том месту се 
ломи према југоистоку пресецајући к.п.2343/1 (Трг 
Костурница) све до раскрснице са ул. Поручника 
Божидара (к.п.2340), Хајдук Вељкове (к.п.2342) и 
Николе Тесле (к.п.2657/2). Затим се граница ломи 
према југозападу и наставља левом страном к.п. 2657/2 
(ул. Николе Тесле), тангира раскрснице са ул. 
Илинденски устанак (2434/1) и ул. Миће Поповића 
(2437/4) и даље у истом правцу до раскрснице ул. 
Николе Тесле (2446/14) и ул. Чеховљеве (2442/1). Од те 
раскрснице граница се ломи према северозападу, 
пресецајући к.п. 2446/2 ивицом жардињера поред 
затворених базена (ближа ивица објекта базена), до к.п. 
2455/2.  

Граница наставља према западу јужном границом 
к.п.2455/2 до ул. Косовске (к.п.2455/3 и 2453/6), где 
скреће према северу границом наведених парцела до 
места одакле је и почела.    

Планом су обухваћене следећа катастарске парцеле 
у оквиру КО Крушевац и то:  

2453/15, 2453/3-део, 2455/2, 2453/1, 2453/43, 
2222/6, 2222/10, 2345/4, 2184/8, 2184/6, 2345/2, 2183/8, 
2183/7, 2183/6, 2183/5, 2183/9, 2183/4, 2183/3, 2183/2, 
2183/1, 2182/2, 2182/1, 2184/4, 2184/1, 2184/2, 2185/1, 
2187/1, 2187/4, 2188/1, 2191/1, 2192-део, 2193, 2194/2, 
2190, 2196/7, 2196/3, 2196/2, 2194/1, 2197, 2198, 2344-
део, 2173/2, 2186/4, 2186/3, 2186/2, 2186/1, 2189, 2343/1-
део, 1583, 1582/1-део, 2447/2, 2343/2, 2447/1, 2447/4, 
2446/2-део, 2446/4, 2455/4, 2447/3, 2657/2-део, 2179/2, 
2179/1, 2180/3, 2180/4, 2180/1, 2178/1, 2178/2, 2177/1, 
2177/2, 2180/2, 2176/1, 2176/2, 2175/1, 2175/2, 2174/1, 
2174/2, 2181/2, 2181/1, 2181/4, 2173, 2172, 2171 и 2170.  

Површина обухвата Плана је 10,47ха. 
 
1.4. Опис постојећег стања 

 

1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 

Обухват Плана налази се у подручју умерено 
континенталне климе, на надморској висини од око 
160м.  

Терен има благу североисточну експозицију, 
односно земљиште обухваћено Планом је релативно 
равно, са перманентим нагибом од југа ка северу и 

креће се од коте 164,00 (на југозападу) до коте 161,50 
(на североистоку). 

Доминатни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

На основу извршене микросеизмичке регионализације, 
од стране Републичког Сеизмолошког завода основни 
степен сеизмичког интезитета износи VIII степени 
Меркалијеве скале. 

 
1.4.2. Стечене карактеристике подручја 

 

Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 

 

Укупан простор карактерише велика површина 
неизграђеног земљишта са спонтано насталим 
пешачким стазама. На овом простору евидентиран је 
одређен број помоћних објеката који су у мањој или 
већој мери девастирани и нису у функцији, као и 
објекат Института за крмно биље који је класификован 
као добро које ужива претходну заштиту.  

На изграђеном делу Плана углавном су заступљени 
објекти породичног становања спратности од П до 
П+2+Пк као и помоћни објекти. Опремљеност и 
уређеност овог простора је неадекватна. Све парцеле 
немају колски прилаз. Већи број објеката који се налази 
уз главне саобраћајнице, има комерцијалне садржаје у 
приземним деловима. Ради се о објектима који 
нарушавају примарну уличну регулацију стварањем 
низа хаотичних, неадекватних амбијената дуж ових 
прометних улица.  

Простором доминира и неколико објеката 
вишепородичног становања: један спратности П+2+Пк 
и три објекта спратности П+6, са евидентним 
проблемом паркирања возила. 

На јужном делу планског подручја изграђени су 
објекти намењени спорту (шест тениских терена и 
балон сала) који су део формираног спортског центра, 
трговински објекат ("Макси" маркет), као и јавни 
паркинг капацитета око 180 паркинг места и уређено 
зеленило објекта затворених базена.  

Северни део простора чини парковска површина. 
Основна карактеристика подручја је непланска 

изградња у  делу изграђеног простора,  као и  
неуређеност и нерационалност коришћења простора са 
аспекта урбане економије. 

Подручје Плана карактерише велики контраст 
појединих урбаних склопова, у погледу њихове 
изграђености, уређености и опремљености. Групације 
збијених пословних и помоћних објеката мале 
спратности и лошег квалитета, стоје наспрам 
појединачних раштрканих грађевина различитих 
висина и намене који простору даје слику 
хетерогености-неуређености. Велики део земљишта је 
неуређен и неизграђен. Истовремено, облик и величина 
катастарских парцела није адекватна у погледу 
реализованих објеката и намена на њима. 

Урбане одлике подручја обухваћеног Планом су 
недовољна, неуједначена и углавном неквалитетна 
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изграђеност, непостојање јавних објеката, делимична, 
неадекватна и нерационална инфраструктурна мрежа, 
нерационално коришћење простора кроз низак и 
неуједначен степен  и коефицијент заузетости  и 
искоришћености земљишта, неповезаност постојеће 
парковске површине са парком Багдала, хетерогена 
структура урбаних склопова, неусклађеност постојећих 
намена у односу на дугорочно дефинисане развојне 
потребе утврђене планском документацијом вишег реда 
(постојање стамбених и пољопривредних објеката, као 
и великих површина неуређеног земљишта на рачун 
централних функција, спорта и рекреације и зелених 
површина). 

У контанктним зонама објекти од функционалног 
утицаја на подручје Плана су постојећи и планирани 
садржаји спортског комплекса са парковским 
комплексом Багдала са југозападне стране, школски 
комплекс у улици Ћирила и Методија са западне 
стране, тржни центар "Фонтана" и црква Светог Ђорђа 
преко пута улице Доситејеве са северне стране, 
започета реализација пословних објеката на 
североистоку, као и решење и започета реализација 
Регулационог плана "Расадник 1" са јужне и 
југоисточне стране. Предложеним решењем су ови 
садржаји испоштовани и уграђени  у нови квалитетнији 
просторни оквир. 

 
У обухвату Плана заступљене су:  
површине јавне намене: 
- саобраћајнице, 
- саобраћајне површине (јавни паркинг код објекта 

затворених базена, паркинг дуж улице Косовске), 
- парковске површине, 
- терени спортско-рекреативног комплекса.  
површине остале намене: 
- становање и стамбено ткиво, 
- комерцијалне делатности, 
- зелене и неуређене површине, 
- спортско-рекреативни терени. 
 

1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
документација достављена од стране Одељења за 

урбанизам и грађевинарство бр.350-571/2010 од 
13.08.2015. године: 

- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-1305/2014, 
за к.п.бр. 2453/15 КО Крушевац, 

- Информација о локацији бр. 350-366/2014, за 
к.п.бр. 2183/2 и 2183/3 све КО Крушевац, 

- Информација о локацији бр. 350-399/2014, за 
к.п.бр. 2181/1, 2181/2, 2181/4, све КО Крушевац. 

- Решење о грађевинској дозволи бр. РОП-КРУ-
11277-ЦПИ-2/2016; интерни бр. 351-944/2016, од 
15.07.2016.г. 

- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-671/2015-
01, 

- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-
592/2015-01. 
 

1.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
 

1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
Подручје обухваћено Планом оивичено је делом 

улице Николе Тесле, од улице Чеховљеве до улице 

Хајдук Вељкове, делом улице Доситејеве од Тржног 
центра "Фонтана" до улице Николе Тесле, Тргом 
Костурница, делом улице Косовске, делом улице 
Ћирила и Методија, са великом концентрацијом 
школских објеката. 

Генералним урбанистичким планом улица 
Доситејева, улица Николе Тесле и улица Косовска су 
дефинисана као део примарне саобраћајне мреже. 
Њима пролази већи број линија јавног градског и 
приградског саобраћаја, уз пар аутобуских стајалишта 
на простору Трга Костурница. Улица Ћирила и 
Методија је део секундарне саобраћајне мреже. Улица 
Трг Костурница је део терцијалне саобраћајне мреже. 

Улица Доситејева, улица Николе Тесле, улица 
Ћирила и Методија и улица Косовска представљају 
ободне саобраћајнице за посматрани простор. Овим 
улицама се одвија транзитни саобраћај а такође служе и 
за непосредни приступ до парцела корисника, док  
улица Трг Костурница служи искључиво за непосредни 
приступ до парцела корисника, то јест опслужује 
групацију објеката ниске спратности као и 
новоизграђене стамбене објекте спратности П+6. 

Све ободне улице у обухвату Плана су са 
савременим коловозним застором. 

Улица Трг Костурница има делимично постављен 
коловозни застор без подужних тротоара. Остали део 
подручја, у непосредном окружењу Института за 
Крмно биље и унутрашњости Плана, опслужен је 
неадекватним некатегорисаним путевима. 

Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. За кретање пешака 
изграђене су посебне површине (тротоари) као и стазе. 

На радијусима укрштања саобраћајница (у зони 
пешачких прелаза) су делимично изграђене посебне 
рампе за повезивање тротоара и коловоза, па је отежано 
кретање особа са посебним потребама, инвалидитетом, 
деци и старим особама. 

Паркирање возила се врши делимично на 
парцелама корисника, док је између објеката 
затворених базена и "Макси" маркета изграђен јавни 
паркинг капацитета око 180 паркинг места, у улици 
Косовској изграђен је јавни паркинг капацитета 22 
паркинг места, а у улици Ћирила и Методија постоји 
улично паркирање капацитета 48 паркинг места. 

Пешачки саобраћај се углавном одвија непосредно 
уз примарне, секундарне и терцијалне саобраћајнице, у 
зони зелене површине Трга Костурница, у зони 
спортских садржаја и њиховог повезивања (Хала 
спортова - затворени и отворени базени - улица Николе 
Тесле). 

 
1.5.2. Хидротехничке инсталације 
• Водовод 
Примарна улична водоводна мрежа је изграђена у 

ободним саобраћајницама које представљају границе 
плана. У улицама Доситејевој и Николе Тесле је 
изграђена водоводна мрежа од ЛГ цеви ø200мм и 
ø150мм, у улици Косвској мрежа од АЦ цеви ø300мм, а 
у улици  Ћирила и Методија мрежа од ВПЛ цеви 
ø100мм. Ови водоводи представљају  примарни прстен 
водоснабдевања на који је могуће прикључити све 
будуће садржаје који се планирају у оквиру планске 
документације. У  улици Трг Костурница је  изграђена 
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водоводна мрежа од ВПЛ цеви ø100мм која снабдева 
новоизграђене стамбене објекте спратности П+6 као и 
групацију објеката ниске спратности. Изграђен је крак 
водоводне мреже од улице Косовске до Завода за 
Крмно биље од ТПЕ цеви ø100мм и ø63мм. 

Развод водова по улицама дат је у графичком 
прилогу и Претходним условима издатих од стране 
ЈКП "Водовод Крушевац". 

• Канализација отпадних вода 
Фекални колектори су изграћени у граничним 

саобраћајницама комплекса који се обрађује планском 
документацијом: у улицама Николе Тесле, Доситејевој, 
Ћирила и Методија  фекални колектори ø200мм.  На 
постојећу канализацију је могуће прикључити интерну 
канализацију која ће се градити у оквиру простора 
обухваћеним планом. У  улици Трг Костурница је  
изграђена канализациона мрежа ø200мм. 

• Одводњавање 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

двају регулисаних водотока: Кожетинском и Кошијском 
потоку. Кожетински поток пролази тежишним правцем 
локације у смеру југоисток - северозапад и регулисан је 
бетонским цевима ø800 и ø1000мм. Услед планираних 
објеката који се налазе на траси колектора потребна је 
делимична реконструкција трасе. Овом примарном 
реципијенту гравитирају атмосферски колектори изграђени 
у улицама Косовској и делу улице Ћирила и Методија. 
Сливу Кошијског потока гравитирају атмосферски 
колектори изграђени у делу улице Николе Тесле,  
Доситејевој и на Тргу Костурница. Новопланирана 
атмосферска канализација у оквиру простора обухваћеног 
планском документацијом се може прикључити на 
формирану мрежу атмосферске канализације. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС10/0,4kV „Трг 
расинских партизана“, снаге 1х400 kVА, ТС10/0,4kV 
„Симовић“, снаге 1х1000 kVА, ТС10/0,4kV „Радомир 
Јаковљевић“, снаге 1х630 kVА, ТС10/0,4kV „Делта 
Макси“, снаге 1х630 kVА, кабловски вод 35kV „Центар 
– Крушевац3“, кабловски вод 35kV „Крушевац4(1) - 
Центар“, кабловски вод 35kV „Крушевац4(2) - Центар“, 
кабловски вод 10kV „Центар – Трг расинских 
партизана“, кабловски вод 10kV „Центар – Аце 
Алексић“, кабловски вод 10kV „Крушевац 3 – 
Спортски комплекс“, кабловски вод 10kV „Крушевац 3 
– Дом пензионера“, кабловски вод 10kV „Трг 
расинских партизана - Симовић“, кабловски вод 10kV 
„Симовић – Технички школски центар“, кабловски вод 
10kV „Радомир Јаковљевић - Мимихип“, кабловски вод 
10kV „Радомир Јаковљевић – Делта макси“, кабловски 
вод 10kV „Делта макси – Расадник Ц4а“, кабловски вод 
10kV „Делта макси - Базени“ и кабловски вод 10kV 
„Спортски комплекс – Косовска Ц1“ 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном НН 
мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
стубовима са Ал-Че проводницима и са СКС-ом. 

Постојећа ТС10/0,4kV, кабловски водови 10kV, 
кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

1.5.4. Телекомуникације 
 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 

 

Преко постојеће локације, изведен је дистрибу-
тивни гасовод ниског притиска (1 до 3 bar) од 
полиетиленских цеви, као и део градске топловодне 
мреже, температурног режима 110/70ºС.   

Капацитети оба система довољни су за снабдевање 
топлотном енергијом свих корисника на датој локацији,  
могу се реализовати изградњом прикључака. 

 
1.6. Зеленило 

 

Јавно зеленило присутно је као парковско зеленило 
у оквиру сквера на Тргу Костурница. Зеленило сквера 
чини углавном високо лишћарско дрвеће, ниже форме 
украсних четинара и украсно шибље које задовољава 
основне естетске услове и услове виталности зеленила. 

Уређено зеленило постоји и између објеката 
затворених базена и паркинга испред спортског центра. 
Заступљено је и зеленило  у оквиру парцела са 
индивидуалним становањем. Остали део подручја 
обухваћеног Планом није адекватно уређен у смислу 
зелених површина. 

 
1.7. Преглед евидентираних и заштићених објеката, 

амбијенталних целина и споменика културе и природе 
 

На подручју плана евидентирана непокретна 
културна добра која уживају предходну заштиту су: 

• Стара зграда Института за крмно биље; 
• Споменик Мајка Србија и мајка Грчка. 

 
1.8. Оцена катастарских подлога за израду 

плана 
 

У складу са чл. 40. Закона 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) о 
врсти и начину прибављања катастарских подлога за 
потребе израде планске документације извршено је 
прибављање подлоге. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско топографски план који је израдилo 
овлашћено предузеће за обављање такве врсте 
делатности, са приказаним стањем и који је оверен од 
стране Републичког геодетског завода – СКН. 

 
1.9. Преглед предходних услова и података 

издатих од стране надлежних институција 
• ЈКП Водовод Крушевац, бр.177/2 од 05.01.2016. 

године; 
• Електродистрибуција, д.о.о. Крушевац, бр. 

05.01.3-265175/1 од 30.11.2015.г.; 
• Телеком Србија, извршна јединица Крушевац, 

бр. 429906/2-2015 од 26.12.2015.г.; 
• ЈКП Градска топлана Крушевац, бр. 10378 од 

15.12.2015.г.; 
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• Завод за заштиту споменика културе Краљево, 
бр. 1668/2-15 од 05.04.2016.г.; 

• Министарство унутрашњих послова - сектор за 
ванредне ситуације одељење у Крушевцу, бр. 07/19 
217-224/15 од 26.11.2015.г.; 

• ЈП "Србијaгас" Нови Сад, бр. 06-03/4791 од 
19.02.2016.г.; 

 
 

II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 

2. ПЛАНИРАНА КОНЦЕПЦИЈА И ПОДЕЛА  
    НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 

 

2.1. Просторна, функционална и визуелна 
концепција подручја плана са окружењем 

 
Предложеним концептом остварена је просторна, 

визуелна и физичка повезаност постојећег, реконстру-
исаног трга са новим тргом. 

Композиција објеката са утврђеним регулационим 
линијама у предњем делу трга уводи у поменути 
простор. Бочни улази у сам трг и поредак објеката у 
задњем делу простора указују на формирање кружног 
трга, као центра културних догађања. 

Трансформација облика тргова, као и линије 
продора бочно од објекта који ужива предходну 
заштиту, указује на променљивост активности. 
Дрвореди као и подни застори треба да нагласе 
повезаност мањих насталих простора. Створена је 
комбинација више мањих тргова и услови да се 
преласком из једног у други простор стварају нови 
призори и утисци. 

Први трг, на улазу у комплекс, (реконструисан 
постојећи трг) чини увод у простор. Други је дубински 
трг испред објекта под заштитом, са променом облика 
и својим карактеристикама. Трећи је широки 
полукружни иза објекта под заштитом и испред јавних 
објеката такође са променом облика и својом наменом 
из кога се протеже линијска форма- зелени коридор 
поред спортских објеката у правцу зеленог појаса парка 
Багдале. 

Оваквим концептом остварена је организација 
јединственог простора намењеног пешацима за 
различите намене. Сва три трга су другачија и сваки је 
издвојен за себе као целина. Сваки трг добија своје 
фасаде. 

Створени су услови решења уласка у трг из свих 
праваца, из контанктних зона становања уским 
продорима у сам трг или пак кроз разне пролазе и 
пасаже кроз објекте, надстрешнице и сл. 

Објекти јавне намене, комерцијалне делатности, 
пословни простори и нови садржаји објекта под 
заштитом, својим габаритима, односно регулационом и 
грађевинском линијом наглашавају контуру кружног 
трга и уводе у линијски део пешачког коридора богато 
озелењеног који воде ка спортским садржајима и даље 
ка парку "Багдала". 

 
2.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке целине 
На основу анализе постојећег стања и сагледавања 

потенцијала простора за даљи развој, планираних 

интервенција и дефинисане намене планом вишег реда, 
подручје обухвата плана подељено је у шест 
урбанистичких целина. Целине су  на основу својих 
карактеристика подељене на одређене подцелине. 

 
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА СА БИЛАНСОМ 

ПОВРШИНА 
 

Урбанистичка целина А 
  
планирана намена - централне функције  
На овом простору планирано је формирање мрежа 

пешачких комуникација и зелених површина. 
Ова урбанистичка целина у функционалном 

смислу обухвата разноврсне и комплементарне 
садржаје. Поред уређења градског трга на ком је 
планирано да се одвијају различите активности, како 
годишње, тако и периодичне и дневне, са објектом које 
ужива предходну заштиту, планирани су и објекти 
различитих садржаја из области јавних функција: 
управа и администрација, наука и култура, потом 
комерцијалне делатности: трговина, угоститељство, 
пословање и сл., као и нови садржај објекта који ужива 
предходну заштиту (галерија).  

Хоризонтална и вертикална регулација предметног 
подручја формирана је уз максимално уклапање са 
вертикалном регулацијом контанктних зона, како већ 
изграђеног простора, тако и простора за које је усвојена 
планска документација и чија је реализација започета. 
Из тих разлога од реперног објекта, (спратности 
П+1+Пк), који је у средишту централног трга, објекти 
"расту", односно спратност им се повећава ка 
периферији предметног плана и на тај начин даје се 
јачи ефекат централном делу, односно тргу.  

Планиран је и објекат комерцијалне делатности у 
функцији туризма-хотел, који својим обликом и 
волуменом обликује трг са северо-источне стране, 
наглашава атрактивност саме локације и својом 
формом отвара визуре и уводи у трг.  

Планирано је увођење интерне саобраћајнице и 
изградња паркинг простора из улице Николе Тесле, 
којом ће се обезбедити колски приступ и приступ за 
економско снабдевање подземној гаражи испод 
планираног трга, објектима јавних функција, хотелу и 
грађевинским парцелама према улици Николе Тесле.  

Планирана је изградња паркинг простора и 
приступ за економско снабдевање подземној гаражи 
испод планираног трга, објектима јавних функција, 
преко новоформиране саобраћајнице на западној 
страни целине. 

Ова целина подељена је на две подцелине А1 и А2.   
 
Подцелина А1  
 
детаљна намена - централне функције (ЦФ-01). 
Планирани су објекти јавних функција (градски 

архив, мултидисциплинарни центар, научни центар, 
едукативни центар, управа и администрација и сл.) који 
својим габаритима, односно регулационом и 
грађевинском линијом наглашавају контуре трга. 

Планирана је промена намене објекта које ужива 
предходну заштиту у објекат културе-галерију и 
његово доминантно позиционирање на уређеном тргу. 
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У оквиру објекта јавних функција у овој 
подцелини није дозвољено становање као допунска 
односно компатибилна намена. 

Грађевинска линија, хоризонтална и вертикална 
регулација су обавезујуће, ради постизања планиране 
форме у обликовању трга и било које одступање  од 
дате регулативе није дозвољено. 

Планирана је изградња групе мањих приземних 
објеката (инфо-центар, турист биро и јавни тоалет). 
Није могућа промена планиране намене садржаја у 
овим објектима. 

Планирана спратност и намена су обавезујући. 
Планирана је испод тргова и објеката јавних 

функција, изградња подземне паркинг гараже за 
путничка возила, са једном или више подземних етажа, 
капацитета од око 580 паркинг места по етажи, са 
могућношћу градње у више фаза.  

Могуће је подземно повезивање планиране гараже 
са подземном гаражом планираном контактним Планом 
детаљне регулације "Трг Костурница север".  

компатибилна намена - зеленило јавног 
коришћења, као зеленило тргова и скверова. 

Планирано је на делу Трга Костурница формирање 
раскрснице са кружним током саобраћаја и прекидање 
колског саобраћаја на сегменту улице Ћирила и 
Методија и формирање јединственог простора за 
пешачка кретања. Овим се омогућује интегрисање 
зелене површине Трга Костурница унутар планиране 
пешачке зоне. Физичка повезаност постојећег зеленог 
трга са новоформираним урбаним трговима, дубинским 
и полукружним, чије централно место заузима објекат 
који ужива претходну заштиту, остварује се 
трансформацијом облика из елиптичне у правоугаону, а 
потом кружну форму, увођењем чврсте регулативе, 
композицијом објеката, формирањем платоа, линијским 
зеленилом и самим уређењем партера. 

Планирани су уласци у тргове из свих праваца, из 
контактних зона становања уским продорима у сам трг 
или пак кроз пролазе и пасаже кроз објекте, 
надстрешнице и сл. 

Планирана је организација јединственог простора 
намњеног пешацима за различите намене и није 
планирано увођење колског саобраћаја у сам простор. 

На овај начин се остварује просторна, визуелна и 
физичка повезаност са новим тргом уз максимално 
задржавање постојећег зеленила и са новим тргом 
опредељује формирање предњег дела трга, односно 
пешачки простор који се спаја са парком Багдала. 

 
Подцелина А2  
детаљна намена - комерцијалне делатности (КД-

041) 
компатибилна намена - није дозвољена изградња 

других компатибилних намена. 
Планиран је објекат комерцијалне делатности у 

функцији туризма - градски хотел са свим пратећим 
садржајима. 

Садржаји унутар хотела (ресторан, башта, кровна 
башта,..) својом атрактивношћу остварују ефекат 
јединства објекта и трга као јединствене и нераскидиве 
целине.  

Планирана је испод објеката изградња подземне 
паркинг гараже за путничка возила, са једном или више 
подземних етажа. 

Приступ за економско снабдевање и подземној 
гаражи хотела је планиран увођењем интерне 
саобраћајнице из улице Николе Тесле. 

Зеленило се планира у складу са наменом објекта и 
контактним садржајима уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања. 

 
Урбанистичка целина Б   
планирана намена –  вишепородично становање 
Простор ове целине је делимично реализован 

стамбеним објектима вишепородичног становања. 
Планирано је увођење нових саобраћајница са 

паркинг простором (где је то могуће) за обезбеђивања 
приступа новопланираним грађевинским парцелама.  

Планирано је укрупњавање парцела, унапређење 
урбане матрице и уклапање са окружењем изградњом 
објеката вишепородичног становања са могућношћу 
комерцијалних делатности у приземљу.  

Ова целина подељена је на три подцелине Б1, Б2 и 
Б3.    

Подцелина Б1   
детаљна намена - вишепородично становање (тип 

ВС-02) 
Планирана је урбанистичка реконструкција 

подцелине изградњом објеката у непрекинутом низу, 
спратности до П+3, са могућношћу комерцијалних 
делатности у приземљу објекта. Планирано је увођење 
нових саобраћајница и паркинг простора. 

компатибилна намена - комерцијалне делатности 
типа КД-02 (трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

Зеленило се планира у складу са наменом објекта 
уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

Подцелина Б2  
детаљна намена - вишепородично становање (тип 

ВС-04) 
Простор ове целине је у потпуности реализован. 

Изграђена су три објекта вишепородичног становања, 
спратности П+6 и један вишепородични објекат, 
спратности П+2+Пк, који се задржавају у постојећим 
вертикалним и хоризонталним габаритима.  

Започета је реализација вишепородичног објекта, 
спратности П+6 на североисточном делу подцелине. 

Могуће је  планирање комерцијалних делатности у 
приземљу објеката. 

Планирано је увођење нових саобраћајница и 
паркинг простора. 

компатибилна намена - комерцијалне делатности 
типа КД-02 (трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

Зеленило се планира између стамбених објеката, 
као мање зелене површине уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.   

Подцелина Б3   
детаљна намена - вишепородично становање (тип 

ВС-03) 
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Планирано је унапређење урбане матрице и 
уклапање са окружењем изградњом објеката 
вишепородичног становања у прекинутом низу или као 
слободностојећи, спратности до П+4, са могућношћу 
комерцијалних делатности у приземљу. Планирано је 
укрупњавање парцела и  увођење нових саобраћајница 
и паркинг простора. 

компатибилна намена - комерцијалне делатности 
типа КД-02 (трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

Зеленило се планира у складу са наменом објекта 
уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
Урбанистичка целина В 
планирана намена – вишепородично становање 
Простор ове целине већим делом није значајнијег 

квалитета, са неизграђеним површинама озелењеним 
некултивисаним зеленилом, осим пар породичних 
стамбених објеката орјентисаних према улици Николе 
Тесле са пословним простором у приземљу објекта.  

Планирано је унапређење урбане матрице и 
уклапање са окружењем изградњом објеката 
вишепородичног становања са комерцијалним 
делатностима и уређење зелене површине према улици 
Николе Тесле.. 

Ова целина подељена је на две подцелине В1 и В2. 
 
Подцелина В1  
детаљна намена - вишепородично становање (тип 

ВС-03) 
У северозападном делу подцелине је заочета 

реализација објеката вишепородичног становања, 
спратности П+6. Планиран је и објекат комерцијалних 
делатности, спратности  П+2  са могућношћу 
становања на другој етажи објеката. 

компатибилна намена - комерцијалне делатности 
типа КД-02 (трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

Зеленило јавног коришћења, као зеленило тргова и 
скверова.  

Зеленило се планира у складу са наменом објекта 
уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
Подцелина В2 
детаљна намена - вишепородично становање (тип 

ВС-04) 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу, вишепородичног становања спратности П+3, са 
могућношћу комерцијалних делатности у приземљу и 
на првој етажи објеката. 

компатибилна намена - комерцијалне делатности 
типа КД-02 (трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

Зеленило јавног коришћења, као зеленило тргова и 
скверова.  

Зеленило се планира у складу са наменом објекта 
уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
 
 

Урбанистичка целина Г 
 
детаљна намена - комерцијалне делатности (тип 

КД-01) 
Ова целина је у потпуности реализована 

комерцијалним делатностима. Објекат "Макси" маркета 
се задржава у постојећој хоризонталној и вертикалној 
регулацији, као трговачки центар. 

компатибилна намена - није дозвољена изградња 
других компатибилних намена. 

Зеленило се планира у складу са наменом објекта 
уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
Урбанистичка целина Д 
На простору подцелине реализован је у већем делу 

спортско-рекреативни комплекс који обухвата пет 
отворених тениских терена, балон салу за тенис и балон 
салу за фудбал. Плнирано је унапређење постојећих 
спортских и рекреативних садржаја, као и изградња 
нових.  

детаљна намена - спорт и рекреација (тип СП-02, 
СП-03) 

Планирана је изградња отвореног простора са 
трибинама за потребе клизалишта, стаза за скејт, 
ролере и сл., са пратећим садржајима (канцеларије, 
свлачионице, санитарни блок и сл.). 

Поред тениских терена, а према пешачкој 
комуникацији планирана је изградња објекта за потребе 
спорта, спратности до П+1. 

Планирана је и изградња паркинг простора. 
компатибилна намена - комерцијалне делатности 

типа КД-03 (трговина, угоститељство, објекти у 
функцији туризма, спорта и сл.). 

Зеленило се планира у складу са наменом објекта и 
контактним садржајима уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања. 

 
Урбанистичка целина Ђ 
детаљна намена - јавни ванулични паркинг простор 
На простору подцелине реализован је паркинг 

простор капацитета од око 180 паркинг места, који је у 
функцији изграђеног спортског центра и контактних 
комерцијалних делатности. Могућа је изградња још 
једне етаже паркирања (fast park). 

компатибилна намена - зеленило јавног 
коришћења.  

Између затворених базена и паркинг простора 
реализована је значајнија уређена зелена површина. 
Планирано је њено унапређење кроз реализацију 
садржаја за одмор, седење..и сл. 
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Табела бр. 1 – Урбанистичке целине и подцелине са планираним наменама 
 

Ознака 
урб. 
целине 

Претежна намена 

Ознака 
урб. 
подце-
лине 

Детаљна намена Компатибилна намена 

А централне функције 

А1 
 
централне функције  
(тип ЦФ-01) 

зеленило јавног коришћења 

А2 
комерцијалне 
делатности 
(тип КД-041) 

зеленило јавног коришћења 

Б 

становање, 
густине  
преко 200ст/ха 
 

Б1 

 
вишепородично 
становање  
(тип  
ВС-01, ВС-02) 

комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 
зеленило 

Б2 
вишепородично 
становање  
(тип ВС-04) 

комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 
зеленило 

Б3 
вишепородично 
становање  
(тип ВС-03) 

комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 
зеленило 

В 

становање, 
густине  
преко 200ст/ха 
 

В1 

 
вишепородично 
становање  
(тип ВС-04) 

комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 
зеленило јавног коришћења 

В2 
вишепородично 
становање (тип ВС-03) 

комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 
зеленило 

Г 
комерцијалне 
делатности  

- 
комерцијалне 
делатности  
(тип КД-01) 

зеленило јавног коришћења 

Д спорт и рекреација - 
спорт и рекреација 
(тип СП-02, СП-03) 

зеленило јавног коришћења 

Ђ 
јавни паркинг 
простор 

- - зеленило јавног коришћења 

 
 
 

Табела бр. 2 – Биланс површина грађевинског земљишта 
 

Ознака 
урб. 
целине 

Површина 
урб. 
целине 

(ха) 

Намена површина БГП 
(м²) 

БРГП 
(м²) 

Из 
(%) 

А 3.23 

централне функције 5400 10100 16.70 
комерцијалне делатности 2700 8300 8.40 
тргови, парковске 
површине и зеленило 

21280 - 65.90 

саобраћајне и паркинг 
површине 

2900 - 9.00 

јавна подземна гаража 16000 - 49.50 

Б 1.94 

породично становање 
6840 

400 
35.30 вишепородично становање 30100 

комерцијалне делатности 5410 
саобраћајне, пешачке и 
паркинг површине 

12552 - 64.70 
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В 0.66 

вишепородично становање 
2800 

11050 
42.50 

комерцијалне делатности 3120 
зеленило 590 - 9.00 
саобраћајне, пешачке и 
паркинг површине 

3201 - 48.50 

Г 0.45 
комерцијалне делатности 2510 2510 56.00 
пешачке и манипулативне 
саобраћајне површине 

1990 - 45.00 

Д 
 

2.23 

спорт и рекреација 2840 4490 12.70 
отворени спортски терени 7600 - 34.00 
саобраћајне и паркинг 
површине 

710 - 3.20 

пешачке, парковске 
површине и зеленило 

11170 - 50.10 

Ђ 0.65 
јавни паркинг простор 3940 - 60.60 
пешачке површине и 
зеленило 

2560 - 39.40 

 
 

Табела бр. 3 – однос постојећих и планираних површина по наменама 

 

Намена површина 
Постојеће стање 

(ha) 
(орјентационо) 

(%) 

Планирано 
ново 
(ha) 

(разлика) 

Укупно 
планирано 
стање 
(ha) 

(орјентационо) 

(%) 

Површине јавних намена  
Јавне саобраћајне површине 1.80 17.2 1.00 2.80 26.8 
Неуређене површине 4.31 41 - - - 
Јавне функције 0.10 0.9 0.53 0.63 6 
Спорт и рекреација 0.70 6.6 0.10 0.80 7.6 
Јавне зелене површине 0.84 8 2.16 3.00 28.6 
Укупно 1 7.75 74  7.23 70 
Површине осталих намена  
Комерцијалне делатности 0.60 5.7 0.25 0.85 8 
Становање 1.80 17.2 - 1.80 17.3 
Спорт и рекреација 0.32 3 0.28 0.60 5.7 
Укупно 2 2.72 26 0.52 3.24 31 
Укупно 1+2 10.47 100 - 10.47 100 

 

 

4. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
4.1. Услови и мере заштите 
 
4.1.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
Валоризација објеката, целина, слободних 

простора, ликовних, амбијенталних и других 
вредности, археолошких локалитета и знаменитих 
места у ужем и ширем градском подручју Крушевца 
одређује основне принципе и режим заштите целина и 
појединачних објеката, а приступ је, донекле, условљен 
и основном поделом на заштићене и евидентиране 
објекте са утврђеним споменичким својствима. 

Циљ за стварање зона уже, или шире заштите 
објеката, целина и амбијената огледа се, пре свега, у 
потреби остварења заштите непосредног окружења 
споменичких целина, односно заштићених објеката ван 
зона заштите. Уређење ових простора подразумева и 
могућност нове изградње, уз планерски и 
пројектантски приступ који одговара мерилима 
амбијента; поред тога, ово подручје треба да обезбеди 
интегритет оних целина које су већ нарушене 
пропадањем појединих објеката или неконтролисаном 
изградњом нових. 

Основна начела у погледу утврђивања садржаја и 
функција споменичких објеката и целина, уз њихову 
ревитализацију и примену мера техничке заштите, 
дефинишу узајамно равноправан однос нових потреба и 
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потреба које произилазе из споменичких вредности, уз 
изричито одбацивање намена које могу да деградирају 
заштићене објекте, зоне и амбијенте, а које ће их на 
погодан начин интегрисати у савремени живот, уз 
утврђивање одређених мера правне и техничке 
заштите, као и ревитализације. 

На основу Закона о културним добрима планиране 
мере заштите односе се и на културна добра која 
уживају претходну заштиту до проглашења за културно 
добро. 

Генерална валоризација градитељског наслеђа на 
подручју плана дата је Елаборатом заштите 
градитељског наслеђа урађеног за потребе израде 
Плана детаљне регулације "Трг Костурница" (март 
2016.г.) од стране надлежне Службе заштите 
(Краљево). 

Добра која уживају претходну заштиту на подручју 
Плана: 

• Споменик Мајка Србија и мајка Грчка на Тргу 
Костурнице бб (к.п.бр. 1582/1 КО Крушевац) 

• Стара зграда Института за крмно биље ( к.п.бр. 
2447/1 КО Крушевац) 

Планирање условљава посебан третман 
заштићених зона и објеката, кроз опште мере заштите, 
што обухвата: 

- очување аутентичности објеката и простора у 
границама заштите; 

- уклањање неодговарајућих објеката и садржаја; 
- спровођење мера правне и техничке заштите, 

подразумевајући конзерваторске и рестаураторске 
интервенције код објеката који су угрожени, односно 
код којих су преправкама умањене споменичке 
вредности; 

- стварање неопходних услова за савремено 
коришћење објеката; 

- евентуална изградња нових објеката у зонама 
заштите, на основу и у оквирима урбанистичких 
планова, урбанистичких пројеката и програма 
ревитализације, израђених у складу са Генаралним 
урбанистичким планом; 

- забрана рушења заштићених и евидентираних 
објеката, без обзира на њихово грађевинско стање; 

- санација и адаптација у складу са савременим 
потребама, али уз поштовање режима заштите и 
предходно утврђених конзерваторских услова од 
стране надлежне службе заштите; 

- обрада слободних простора и површина, који 
сачињавају одређене амбијенте такође треба да се 
обухвате даљом планском разрадом. 

За спровођење мера техничке заштите објеката и 
амбијената у заштићеним зонама посебно се утврђује 
обавеза примене аутентичних материјала, 
архитектонских детаља, колорита, и то код свих 
интервенција које могу да угрозе или деградирају 
споменичка својства објеката. 

Методолошки поступак евидентирања објеката 
градитељског наслеђа одвија се као континуирани 
процес, у складу са Законом до проглашења за 
културно добро, тако да списак није коначан. 
Подразумева се да ће се евидентирати нови објекти, а 
већ евидентирани ће се проглашавати за споменике 
културе, или категорисати. 

 

Мере заштите 
 
На основу споменичке валоризације објекат који се 

налази у Плану је добро која ужива предходну заштиту 
и за овај објекат се утврђује степен заштите који се 
спроводи на објектима архитектонских, урбанистичких 
и амбијенталних вредности који имају статус 
претходне заштите. На овом објекту се могу вршити 
слободне интервенције у смислу његове рестаурације и 
адаптације без промене вертикалне и хоризонталне 
регулације, а према условима Службе заштите. Планом 
је планирана промена намене предметног објекта у 
објекат културе-галерију и његово доминантно 
позиционирање на уређеном тргу. Прелажеље из 
елиптичног, предњег дела трга у кружни, одвија се 
преко предметног објекта и на тај начин му се даје већи 
значај. Предњи део трга оплемењен је воденом 
површином и фонтаном, уз адекватно осветљење. 
Зачеље објекта добија такође главну фасаду, али са 
кружним тргом на коме би се одвијале културне 
манифестације. 

Саставни део Плана су услови, одн. мишљење 
Завода за за заштиту споменика културе Краљево, бр. 
1668/2-15 од 05.04.2016.г. 

Према условима, парцела на којој је смештен 
објекат, је веома пространа и треба да остане зелена 
површина на којој је упутно пројектовати патрерна 
решења примерена објекту који положајем и изгледом 
доминира, али не и изградњу било које врсте 
грађевинских објеката, који би, без обзира колики били, 
нарушили визуру која треба несметано да се пружа ка 
згради Института. Сам објекат може бити адаптиран и 
рестаурисан, искључиво у постојећим габаритима и 
висинама. Евентуална градња би могла бити палнирана 
са стране објекта ка спортском центру, где би било 
могуће уврстити једино јавне садржаје некомерцијалне 
намене, уз строго контролисано пројектовање 
структура које заштићени објекат не би угрозиле, и са 
којим би биле усклађене. 

 
3.1.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
Увидом у Централни регистар заштићених 

природних добара, Завода за заштиту природе Србије, 
на простору плана нема заштићених природних добара.  

Опште мере заштите природних вредности:  
- заштита биодиверзитета и очување, планирано 

повећање површина под зеленилом; 
- примена интегративног модела успостављања 

система зелених зона и коридора и њихово повезивање 
у мреже; 

- уколико се у току извођења радова наиђе на 
природно добро које је геолошко – палеонтолошког 
или минералошко – петрографског порекла, а за које се 
претпоставља да има својство споменика природе, 
обавезно је обавестити министарство надлежно за 
послове животне средине или Завод за заштиту 
природе Србије и предузети све мере заштите.   
 

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

животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 
88/10) надлежни орган Градске управе је по спроведеној 
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процедури донео одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја овог плана на животну средину, тако да су 
предложене мере заштите на основу еколошке 
валоризације планова вишег реда за које је рађена 
стратешка процена утицаја на животну средину.      

У еколошкој валоризацији простора ГУП-а, 
предметни план је у оквиру Еколошке целине Крушевац 
1, односно Еколошка потцелина "Центар" - "... обухвата 
централну градску зону и стамбено мешовиту зону. 
Централна градска зона представља културно историјско 
и административно језгро града и карактерише је 
разноврсност намена: становање високих густина, 
концентрација јавних функција (објекти управе и 
администрације, објекти културе и школства), културно-
историјских објеката и амбијенталних целина, 
комерцијалних делатности, као и већи део градских 
спортских садржаја. Окосицу ове зоне чине три трга: Трг 
Мира, Трг Косовских јунака и Трг Костурница на 
југоисточном делу зоне, који заједно са контактним 
трговима, Тргом Младости и Тргом Фонтана чине 
линеарни градски центар. Градска стамбено мешовита 
зона у просторном смислу непосредно се наслања на 
центалну градску зону, а основна карактеристика је 
заступљеност различитих намена: становања свих типова, 
комерцијалних и услужнх делатности." Подручје 
обухваћено ПДР Костурница, налази се у оквиру граница 
План генералне регулације "Центар".  

Обавезне мере заштите еколошке потцелине 
"Центар": 

- При пројектовању и реализацији пројеката који 
потенцијално могу имати утицаја на квалитет и 
капацитет  животне средине, обавезан је поступак 
процене утицаја у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину 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; 

- приликом изградње нових објеката и легализације 
постојећих, обавезно је прикључење на постојећу 
канализациону мрежу; 

- обавезно је комунално и инфраструктурно 
опремање у циљу спречавања потенцијално негативних 
утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и 
здравље становништва; 

- обавезно је рационално коришћење енергије, 
већа употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности; 

- обавезно је озелењавање и пејзажно уређење, 
сагласно локацијским условима и еколошким захтевима, уз 
стриктно поштовање принципа аутохтоности; 

- избор врста садног материјала прилагодити 
основној функцији – заштити од штетних утицаја и 
поправљању предеоних и пејзажних вредности 
(аутохтоне, брзорастуће, декоративне врсте високих, 
средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и травне 
површине); 

- забрањено је депоновање или одлагање 
отпадних материјала, изван специјалних судова 
постављених за ту намену;  

- обавезно је поштовање комуналног реда и 
одржавање комуналне хигијене; 

- успоставити мониторинг – праћење стања 
квалитета ваздуха, вода и нивоа буке; 

- обавезно је максимално уклапање планираних 
садржаја у специфични контекст окружења и 
функционално и пејзажно повезивање са суседним 
еколошким потцелинама; 

- обавезно је адекватно управљање отпадом; 
- обавезан је предтретман свих технолошких 

отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток); 

- обавезно је пречишћавање свих  комуналних и 
осталих отпадних вода; 

- препорука је увођење поступка еколошке 
компензације у простору.“ 

 
Планом дефинисане намене и садржаји у оквиру 

централне градске зоне, усклађене су са условима 
надлежних предузећа и институција и општим 
урбанистичким параметрима за сваку од дефинисаних 
намена. Мере заштите животне средине утврђене су на 
основу еколошке валоризације простора из планова 
вишег реда и предложене су опште мере заштите у 
оквиру планских мера - дефинисање зона и целина и 
посебних режима коришћења, као и организационих 
мера - предвиђене конкретне мере за заштиту 
појединих елемената животне средине (ваздух, вода, 
земљиште, бука...).   

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом и условима надлежних предузећа уз 
уважавање стратешких опредељења и општих услова за 
развој инфраструктурних система, прописаних зона 
заштите и међусобних растојања.  

На подручју плана дефинисана регулација 
саобраћајних површина усклађена је са условима 
надлежних предузећа и димензионисана у односу на 
просторне услове наслеђене урбане матрице, као и са 
габаритима и масама камиона за пражњење контејнера 
и противпожарних возила.   

Уређење јавних тргова и квалитетно решење 
мирујућег саобраћаја системом јавних гаража и 
паркинг простора, као и планирано уређење и повећање 
површина под зеленилом од значаја је за квалитет 
животне средине на подручју плана. 

Планом су дефинисане опште мере заштите у циљу 
спречавања негативних утицаја на животну средину и 
здравље људи. У складу са принципима одрживог развоја 
предвиђене су опште мере заштите животне средине: 

- у складу са планираном наменом и локацијом, 
могуће пратеће делатности - пословање, услуге и сл. 
развијати у складу са начелима заштите животне 
средине, применом савремених технологија и 
стандарда, које не загађују воду, ваздух и земљиште;  

- планиране објекте и комплексе пројектовати 
тако да наглашавају и допуњују амбијентални изглед 
централне градске зоне, што подразумева адекватно 
планирање и уређење зелених површина и јавних 
простора (тргови, дечија игралишта, пешачке и 
бициклистичке стазе и сл.); 

- разрадом појединачних локација и зона 
планирати довољан број контејнера за комунални отпад, 
као и одговарајућих посуда за сортирање/разврставање 
отпада (стакло, папир, пластика...) и одвожење отпада 
преко надлежног комуналног предузећа; 



126                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                   14.12.2016.  

 

- На основу Закона о процени утицаја на 
животну средину, обавезно је покретање поступка 
одлучивања о потреби израде процене утицаја у 
поступку добијања одобрења, код надлежног органа за 
послове животне средине, за пројекте на основу Уредбе 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину;  

- подстицање коришћења еколошки прихватљивих 
енергената, обновљивих извора енергије и увођење 
енергетске ефикасности. 
 

Мере заштите ваздуха 
- 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);  

- реконструкција постојећих и реализација нових 
зелених површина свих категорија; 

- озелењавање извршити, аутохтоним дрвенастим 
и жбунастим, брзорастућим врстама, отпорним на 
загађење, при чему треба избегавати алергене врсте; 

- за потенцијалне загађиваче ваздуха, обавезан је 
поступак процене утицаја на животну средину, у складу 
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину; 

- обезбедити адекватну вентилацију подземних и 
надземних гаража; 

- обезбедити довољно проветрености и осунчаности; 
- обавезан мониторинг квалитета ваздуха, 

објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција. 
 

Мере заштите од буке: 
 
У складу са наменом простора 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 могу повисити ниво буке и 
обухватају: зоне индивидуалног становања, зоне и 
локације спорта и рекреације и зеленила, локације 
вртића и школских објеката, туристичке зоне и 
локације, објекти здравства; 

- формирање заштитног зеленог појаса/заштитних 
баријера (антизвучне баријере) између различитих 
намена, озелењавање паркиг површина и формирање 
заштитног зеленила у оквиру појединих комплекса; 

- 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; 

- 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; 

- мерење буке у животној средини и слободан 
приступ информацијама о стању буке у животној средини.  

 

Мере заштите вода: 
Изградња канализационог система за одвођење 

отпадних вода према усвојеном сепаратном принципу, 
са засебним колекторима за одвођење комуналних и 
технолошких отпадних вода и атмосферских вода.  

- проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање свих делова насеља 
на канализациону мрежу; 

- квалитет пречишћених атмосферских вода, пре 
упуштања у реципијент, мора да одговара II класи вода;  

- 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. 

- Посебне мере заштите вода - обавезе носиоца 
пројеката/оператера: 

- носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у реципијент или јавну 
канализацију дужни су да изграде погоне или уређаје за 
пречишћавање отпадних вода до  захтеваног нивоа;  

- носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у јавну (насељску) 
канализацију, дужни су да од надлежног органа 
прибаве идговарајући акт/сагласност.  
 

Мере заштите земљишта: 
Мере заштите земљишта обухватају систем 

општих урбанистичких услова коришћења и уређења 
простора и дефинисање детаљних намена површина. У 
обухвату плана обавезно је:  управљање отпадом у 
складу са Законом, као и управљање отпадним водама: 

- приликом изградње нових објеката и 
легализације постојећих, обавезно је прикључење на 
постојећу канализациону мрежу; 

- реконструкција постојеће канализационе мреже 
у складу са меродавним оптерећењима; 

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

- обавезно је покретање поступка процене 
утицаја на животну средину пред надлежним органом 
за заштиту животне средине и одлучивање о изради /не 
изради Студије о процени утицаја на животну средину 
на основу  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину.  
 

Еколошка компензација 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације планских 
решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју Плана 
подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела. 

 
4.1.4. Услови и мере заштите од пожара 
Планом су просторним распоредом објеката и 

слободних површина, саобраћајницама, примењеним 
инсталацијама остварене мере заштите од пожара. 

Обезбеђене следеће мере заштите од пожара: 
- просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       127 
 

 

- 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 
урадити главни пројекат заштите од пожара. 

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. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  

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 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. 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), 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. 
07/19 217-224/15 од 26.11.2015. 

 
4.1.5. 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. 

 
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. 

 
 

Услови 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. 

 
4.2. 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, 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 и  
- 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
- Рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

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

- Подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних 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: 
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- Извођење грађевинских радова на свим 
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 подстаница, уградњом термостатских вентила. 
 

4.2. Управљање отпадом 
Поступање са комуналним отпадом мора бити у 

складу са Локалним планом управљања отпадом и 
организовано преко надлежног комуналног предузећа:  

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

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

- планирани објекти свих категорија који имају 
туристичку, спортско-рекреативну и комерцијално-
услужну намену морају имати посебне просторије за 
привремено одлагање смећа (комуналног отпада). 
Величина просторије се утврђује према броју корисника, а 
приступ овом простору мора бити везан за приступни пут; 

- минимални габарити објеката за привремено 
одлагање отпада, за смештај контејнера износе 
2,5x2,0m, чисте унутрашње висине од 2,20m, објекат се 
поставља на бетонску подлогу, подигнут минимум 
15cm због прања. Конструкција, зидови, кровна 
конструкција и покривач су дрвени; 

- на локацијама окупљања (одморишта, паркинзи, 
шетне стазе) за прикупљање отпада постављати корпе за 
смеће; 

- стандард за сакупљање комуналног отпада 
(кућног смећа) је суд или контејнер запремине 1100l, 
апроксимативно један контејнер се поставља на 800m2 
корисне површине (1,1 контејнер на 1000 m2 бруто 
површине пословног простора, односно 1 контејнер на 
15 стамбених јединица)  

- неопходно је обезбедити на свим локацијама 
директан и неометан прилаз за комунална возила 
оператера који имају одговарајућу дозволу за обављање 
комунане делатности, при чему ручно гурање 
контејнера не сме бити дуже од 15 m, по равној 
подлози (без степеника); 

- места за контејнере морају бити од твде 
подлоге, бетон или асфалт, при чему су видно 
обележена или озидана банкином са простором за 
извлачење контејнера. На контејнерском месту 
обезбедити одлив атмосферских и оцедних вода у 
сливник. Површина за један контејнер на 
контејнерском месту је 1х1,5м, а међусобно растојање 
контејнерских места је минимално 50м;  

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

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНИХ НАМЕНА  

 
5.1. Јавне саобраћајне површине 
(графички прилог бр.3 "Регулационо-нивелациони 

план за грађење објеката и саобраћајних површина"; 
графички прилог бр.4 "План грађевинских парцела за 
јавне намене (са аналитичко геодетским елементима за 
обележавање") 

 
Табела бр.4 – Јавне саобраћајне површине - 

грађевинске парцеле 
 

Ознака 
грађевин-
ске  
парцеле 

Број катастарске парцеле 

ЈП 1 

делови катастарских парцела бр.: 2184/2, 
2185/1, 2187/1, 2187/4, 2188/1, 2191/1, 
2192, 2194/2, 2193, 2196/2, 2197, 2198 и 
целих катастарских парцела бр.: 2196/7, 
2196/3 

ЈП 2 

делови катастарских парцела бр.: 2344, 
2343/1, 1582/1, 2171, 2170, 2340, 1731/3, 
1706/2, 1705, 1703/2, 1701, 2172, 2173, 
2657/2 и целих катастарских парцела бр. 
2174/2, 2175/2, 2176/2, 2177/2, 2178/2, 
2180/4, 2179/2, 2447/3, 2455/4 и 2446/4 

ЈП 4 
делови катастарских парцела бр.: 2446/2 и 
2657/2 
 

ЈП 5 
делови катастарских парцела бр.: 2447/1, 

2180/1, 2180/2 2181/2   

 

ЈП 11 
делови катастарских парцела бр.: 2447/1, 

2222/6, 2345/2, 2453/1 и 2183/8   
 

ЈП 12 

делови катастарских парцела бр.: 2184/4, 
2222/10, 2222/6, 2183/8, 2354/4, 2184/6, 

2184/1, 2182/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2 и 

2183/3   
 

ЈП 13 
делови катастарских парцела бр.: 2184/2, 
2185/1, 2184/1, 2186/2, 2189, 2190 и 2186/1   

 

ЈП 19 
делови катастарских парцела бр.: 2453/15, 
2443/2 и 2453/3   

 

 
Простор обухваћен планом детаљне регулације 

ограничен је делом ул. Ћирила и Методија, делом ул. 
Доситејеве, Тргом Костурница, делом ул. Николе Тесле 
(од ул. Хајдук Вељкове до ул. Чеховљеве), комплексом 
затворених и отворених базена Спортског центра, 
делом улице Косовске, комплексом Хале спортова, 
Дечијим вртићем и ОШ „Драгомир Марковић“. 

Генералним планом предвиђено је да улице 
Доситејева, Трг Костурница, Николе Тесле и Косовска 
буду део мреже примарних градских саобраћајница, 
улица Ћирила и Методија део мреже секундарних 
градских саобраћајница док остале саобраћајнице 
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унутар простора Плана представљају део ниже мреже 
градских саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
У функционалном смислу саобраћајнице Ћирила и 

Методија, Доситејева, Трг Костурница, Николе Тесле и 
Косовска представљају ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. Елементи регулације 
саобраћајница дати су на графичком прилогу бр.3 
"Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и 
саобраћајних површина"; 

 
Саобрaћајни транзит и саобраћајни прилази 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија примарним саобраћајницама (Доситејева, Трг 
Костурница, Николе Тесле и Косовска), као и ул. 
Ћирила и Методија а остале саобраћајнице служе за 
непосредни приступ парцелама од стране корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом поменутог простора саобраћајнице у 

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

- део улице Ћирила и Методија; 
- део улице Доситејеве; 
- Трг Костурница; 
- део улице Николе Тесле; 
- део улице Косовске. 
На делу Трга Костурница планира се 

реконструкција постојеће раскрснице са улицом 
Доситејевом у кружну раскрсницу у нивоу као и 
укидање дела улице Ћирила и Методија, што би 
допринело бржем и безбеднијем одвијању саобраћаја уз 
минимизирање површине под коловозом као и 
формирање јединственог простора за пешачка кретања. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

- саобраћајница поред ОШ „Драгомир 
Марковић“ за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, без 
тротоара; 

- наставак претходне саобраћајнице за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.50 метара, са једностраним тротоаром ширине 1.50 
метара; 

- саобраћајница која повезује претходну 
саобраћајницу и крак улице Ћирила и Методија, за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са управним паркирањем и са 
обостраним тротоаром ширине 1.50 метара; 

- саобраћајница паралелна са претходном 
саобраћајницом која је на североистоку повезана са 
краком улице Ћирила и Методија а која се на 
југозападу рачва у два правца, за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, 
са обостраним тротоаром ширине 1.50 метара; 

- наставак претходне саобраћајнице на југоисток 
који завршава као улаз – излаз у подземну гаражу, за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са управним паркирањем и са 
једностраним тротоаром ширине 1.50 метара; 

- саобраћајница паралелна са улицом Николе 
Тесле (слепа улица), за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, са 
управним паркирањем са једне стране и са обостраним 
тротоаром ширине 1.50 метара; 

- саобраћајница која повезује претходну 
саобраћајницу и улицу Николе Тесле, са наставком на 
коме је улаз - излаз из подземне гараже, за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.50 метара, са обостраним тротоаром ширине 1.50 
метара. 

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 
саобраћајница дате су на графичком прилогу бр.3 
"Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и 
саобраћајних површина"; 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

Кретање возила јавног превоза могуће је свим 
примарним саобраћајницама. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

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

 
Паркирање 
Изражени проблем недостатка паркинг простора 

обухваћеним Планом који је узрокован изградњом 
вишепородичних стамбених објеката и великим бројем 
посетиоца како саме ове градске зоне тако и централне 
зоне Града, биће ублажен планираном изградњом више 
паркинг простора јавне намене (према графичком 
прилогу), укупног капацитета од преко 1000 паркинг 
места. 

Пре свега, планира се изградња подземне паркинг 
гараже за путничка возила на Тргу Костурница, 
капацитета око 230 паркинг места са могућношћу 
градње у две фазе. Положаји улаза и излаза су такви да 
је могућ лак приступ возила из свих праваца. 

Још једна подземна паркинг гаража за путничка 
возила, капацитета око 350 паркинг места, планира се 
на Тргу Костурница, али са улазима – излазима на 
унутарблоковским саобраћајницама. 

 
Услови за изградњу јавног паркинг простора у блоку Ђ 
Постојећи јавни паркинг између објеката 

затворених базена Спортског центра и објекта 
комерцијалних делатности - "Маxi" маркета је 
тренутног капацитета од око 180 паркинг места. 
Планира се постављање још једне етаже, монтажно-
демонтажне спратне конструкције, система "fast park" 
чиме би укупни капацитет порастао за још око 150 
паркинг места - што даје укупно 330 паркинг места. 
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Функционисање планиране етаже паркинг 
простора не сме угрозити функционисање било ког 
вида саобраћаја и ни на који начин не сме угрозити 
функционисање суседних објеката. 

Улаз и излаз у/из гараже морају се позиционирати 
тако да не ометају одвијање колског и пешачког 
саобраћаја. 

Грађевинска линија дефинисана је у графичком 
прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних површина" 

Најмања чиста висина спрата може бити 2.20м. 
Гаражне рампе морају бити унутар зоне грађења. 
Није дозвољено било какво постављање 

грађевинских елемената – испуста (еркери, 
надстрешнице и сл.). 

Обзиром на удаљеност и нестамбену намену 
суседних објеката кров надземне етаже може бити 
раван и користити се за паркирање возила. Неопходно 
је извршити прописно ограђивање последње етаже, 
оградом висине мин. 1.10м, која је прорачуната за ову 
намену. Могуће је извести наткривање лаком кровном 
конструкцијом уз максимално уклапање у непосредно 
окружење и карактер подручја. 

Архитектонско обликовање објеката мора бити 
такво да функционално и естетски не угрожава суседне 
објекте, односно потребно је адекватно и неагресивно 
уклапање у окружење применом савремених 
архитектонских форми и елементима обликовања, 
нових конструктивних система и квалитетних 
материјала применљивих за изградњу ове врсте објекта. 

Обезбедити потребан број паркинг места (мин. 5% 
од укупног броја), одговарајућих димензија 
(минималне ширине 3.5м) и на одговарајућој локацији 
унутар гараже (што ближе улазу/излазу) за возила 
особа са инвалидитетом, 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 
уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом "Службени 
гласник РС", бр. 33/06). 

Техничко решење биће дефинисано кроз даљу 
разраду у фази израде техничке документације, а у 
складу са важећим техничким и законским прописима 
који важе за ову врсту објеката. 

Прикључивање на комуналну инфраструктуру 
вршиће се у складу са условома надлежних 
институција. 

Све остале услове (заштита од пожара, 
проветравање и др.) планирати у складу са техничким 
нормативима за ову врсту објеката. 

Дозвољено је постављање рекламних обележја у 
оквиру грађевинске парцеле, уз услов да не омета 
функционисање гараже и непосредно окружење 
(одвијање саобраћаја, сагледавање, и сл.). 

Поред претходно наведених, планирају се и јавна 
паркиралишта у блоковима А и Б поред 
новопланираних саобраћајница, укупног капацитета 
око 190 паркинг места. 

Такође, планира се и изградња паркинга у зони 
спортских терена са прилазом из улице Косовске, 
капацитета око 20 паркинг места. 

Поред јавних паркиралишта, на просторима 
предвиђеним за вишепородично становање, испод 
објеката је планирана изградња паркинга у склопу 
подземне етаже објекта. Приступ подземним етажама 
планиран је са приступних блоковских саобраћајница. 

Паркирање и гаражирање возила на парцелама 
корисника планира се, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећем ГУП-
у, Правилницима и нормативима. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

 
Услови за изградњу подземних јавних гаража 
Подземне јавне гараже граде се у оквиру нових 

објеката или као засебни објекти на грађевинском 
парцелама површина јавне намене. 

Планиране су у потпуности као укопане. Кота 
крова гараже не сме бити изнад нивоа терена. 

Тачна подземна грађевинска линија одредиће се 
накнадно на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката. 

За реализацију јавних подземних гаража обавезна 
је израда урбанистичког пројекта којим ће се ближе 
одредити тачна позиција гараже, улаза и излаза, 
резервног излаза и уређивање површине равног крова 
гараже. 

Раван кров јавних подземних гаража планиран је 
као површина са претежном одговарајућом наменом и 
уређењем (зелене и поплочане површине, урбани 
мобилијар идр.) 

Обезбедити потребан број паркинг места (мин. 5% 
од укупног броја), одговарајућих димензија 
(минималне ширине 3.5м) и на одговарајућој локацији 
унутар гараже (што ближе улазу/излазу) за возила 
особа са инвалидитетом, 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 
уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом "Службени 
гласник РС", бр. 33/06). 

Све остале услове (заштита од пожара, 
проветравање и др.) планирати у складу са техничким 
нормативима за ову врсту објеката. 

 
Нивелација 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
техничкој документацији. 

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено ће бити начином прикључка 
приступних саобраћајница на градске саобраћајнице 
делом ул.Ћирила и Методија, Тргом Костурница,ул. 
Николе Тесла , ул. Косовском. 

Новопланиране саобраћајнице приказане су 
графички као саобраћајно, регулационо и нивелационо 
решење комплекса са апсолутним котама у тачкама 
осовине прелома саобраћајнице, уздужним падовима и 
растојањима. Уздужни падови се крећу од 0.4% до 
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2,11% (због природних услова -  конфигурације 
терена). 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане 
техничке услове,па су самим тим техничке оправдане и 
могуће.  

Основна нивелациона решења дата су на 
графичком прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина";. 

 
Услови којима се површине и објекти јавне намене 

чине приступачним особама са инвалидитетом 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности 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. 

При пројектовању објеката и приступних 
површина објектима јавних функција и вишепо-
родичног становања 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 уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом "Службени 
гласник РС", бр.33/06). 

На радијусима укрштања ободних саобраћајница 
као и унутарблоковских саобраћајница са ободним  
саобраћајницама предвиђају се прелазне рампе за 
повезивање тротоара и коловоза. 

 
5.2. Инфраструктурна мрежа, објекти и 
      Површине 

 

5.2.1. Водоводна мрежа и објекти 
 

(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канализа-
циона мрежа и објекти") 

 
У ободним саобраћајницама које представљају 

границе плана се већ налази прстенаста водоводна 
мрежа, па се таква и задржава. У новопланираној 
саобраћајници у урбанистичкој целини Б урадити крак 
водоводне мреже мин ¬110мм и прикључити на 
постојећу водоводну мрежу у улици  Ћирила и 
Методија.   У новопланираној саобраћајници у 
урбанистичкој целини А урадити крак водоводне 
мреже мин ¬110мм  и прикључити на постојећу 
водоводну мрежу у улици  Николе Тесла.  На 
новопланираној уличној мрежи предвидети довољан 
број надземних противпожарних хидраната Ø80мм на 
максималном међурастојању не већем од 150 м. У 
планираним објектима се морају обезбедити довољне 
количине воде и довољан притисак за санитарне и 
противпожарне потребе.  

Локација планиране подземне паркинг гараже и 
објеката јавних функција  биће разрађена посебним 
урбанистичким пројектом. Јавне подземне гараже 
морају имати изграђену унутрашњу хидрантску мрежу 
са потребним бројем хидраната.  Прикључак 
хидрантске мреже биће дефинисн усливим ЈКП 
"Водовод Крушевац" . Са истог огранка ће се извршити 
и прикључак за водоснабдевање планираних објекта 
јавних функција. 

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. 

 
5.2.2. Канализациона мрежа и објекти 
(графички прилог бр.5 "Водоводна и 

канализациона мрежа и објекти") 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираним 
саобраћајнициама у урбанистичким целинама А и Б 
предвиђена је изградња фекалне канализације са 
уливом у постојећим мрежама колектора.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Запрљане воде које се јављају у јавним гаражама 
објеката 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. На 
шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење Д400. 

Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћајном 
оптерећењу. 
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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).  

 
5.2.3. Атмосферска канализација 
(графички прилог бр.5 "Водоводна и 

канализациона мрежа и објекти") 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

профилима  саобраћајница унутар подручја обухваћено 
Планом и прикључити на постојеће  колекторе 
атмосферске канализације. 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је могуће 
мрежом затворених канала одвести до постојеће уличне 
атмосферске канализације. Није дозвољено мешање 
атмосферских и отпадних вода.  

Димензионисање новопланираних грана атмосферске 
канализације одредити хидрауличким прорачуном 
(према максималном трогодишњем пљуску који се 
јавља на подручју Крушевца у трајању од 20мин, 
припадајуће сливне површине и коефицијенту отицаја). 

Евентуално реконструкција трасе регулисаног 
Кожетинског потока предмет је парцијалног 
сагледавања и ближег дефинисања сваке локације. 

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 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 шахт поклопцем за саобраћајно оптерећење 
Д400. 

Сливничке везе треба да су минималних димензија 
∅200 мм. 

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. 

На сливнике монтирати сливне решетке.  
При пројектовању и извођењу радова придржавати 

се свих важећих техничких прописа за ову врсту 
објекта. 

 
5.2.4. Електроенергетска мрежа и објекти 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти") 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 140W по 
м

2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу: 

 
Pjg = 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 
 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990−m
 

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо снагу 

 
На основу претпостављених површина новопланираних 

пословних објеката и претпостављеног броја новоплани-
раних станова, потребна је једновремена снага.  

 
Pj = 5213,04kW 

 
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу.  
Овим планом је предвиђен оптималан број трафо-

станица 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 
5213,04kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити нове ТС 10/0,4кV снаге до 
1х630kVA и за њих прикључне кабловске водове 10кV 
и то: 

- у Блоку А пет (5) ТС 10/0,4кV снаге до 1х630 kVA 
сличне типу МБТС 

- у Блоку Б две (2) ТС 10/0,4к\/ снаге до 1х630 kVA 
сличне типу МБТС 

- у Блоку В две (2) ТС 10/0,4к\/ снаге до 1х630 kVA 
сличне типу МБТС 

- у Блоку Д једна (1) ТС 10/0,4к\/ снаге до 1х630 kVA 
сличне типу МБТС 

 
Постојећу НН мрежу која је изведена са Al-če 

проводницима на дрвеним стубовима заменити са СКС-
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ом на бетонским стубовима. Стубове постојеће НН 
мреже који су угрожени изградњом нових 
саобраћајница изместити у тротоаре истих. 

Постојећу ТС10/0,4kV „Симовић“, која је угрожена 
изградњом нове саобраћајнице, изместити на место које 
одреди архитекта урбаниста, тако да се уклапа у 
амбијенталну целину.  

Сви постојећи стубови, надземни водови и 
подземни водови који имају Употребну дозволу и који 
су угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката 
биће измештени о трошку инвеститора (Града 
Крушевца). Пројектну документацију за измештање 
водова урадиће Дирекција за урбанизам и изградњу 
Крушевац ЈП. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

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. 

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 телеко-
муникационих 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 енер. 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. 

 
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. 

 
5.2.5. Телекомуникациона мрежа и објекти 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти")  
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране пословне и стамбене објекате.  
Фиксна телефонија 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобраћајних 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 
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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 енер. 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. Телекому-
никациони 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 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. 

 
5.2.6. Енергофлуиди 
(графички прилог бр.7 " Енергофлуиди")  
Обзиром да је, на основу претходних услова 

дистрибутера топлотне енергије, планирана реконструкција 
топловода, у зони изградње нових објеката, планирана је 
реконструкција (са променом трасе) дела постојеће 
топловодне мреже (ДН 300 и ДН 200-према графичком 
прилогу). 

Заштитна зона дистрибутивног гасовода је 1м. Дубина 
укопавања гасоводних, у коловозу прикључака планира се 
на дубини 1,3 m од нивелете уређеног терена. Дубина 
укопавања топловодних прикључака планира се на дубини 
0,8 m од нивелете уређеног терена до коте врха цеви. На 
местима укрштања са другим инсталацијама, као допунска 
мера заштите, предвиђа се уградња армирано-бетонских 
плоча, у случају да није могуће остварити потребну дубину 
укопавања. 

 
 

5.3. Јавне зелене површине 
 

Табела бр. 6 – Јавне зелене површине - грађевинске парцеле 
 

Ознака 
грађевинске 
парцеле 

Број катастарске парцеле 

ЈП 3 делови катастарских парцела бр.: 2446/14 и 2446/2 

ЈП 14 
делови катастарских парцела бр.: 2447/1, 2447/4, 2446/2, 2455/2, 

2447/2, 2343/2, 2343/1, 1583, 1582/1, 2182/1, 2345/2 и 2453/1 

ЈП 16 од делови катастарских парцела бр.: 2453/15 и 2453/3 

ЈП 18 делови катастарских парцела бр.: 2453/15 и 2453/3 

ЈП 21 делови катастарских парцела бр.: 2173, 2172 и 2171 

ЈП 22 делови катастарских парцела бр.: 2455/2, 2453/15, 2453/1 и 2345/2 
 
 
Постојеће уређене зелене површине, Планом ће 

бити задржане без промене намене. То се најпре односи 
на парковско зеленило на скверу (парк Костурница), 
које ће зеленим коридором бити повезано са зеленилом 
парка Багдала. Повећање зеленог фонда у оквиру 
Плана, постићи ће се планирањем зеленила у оквиру 
система пешачких стаза и платоа (зелени коридор ка 
Багдали), уређењем нових зелених површина, 
реконструкцијом дрвореда и изградњом нових у 
планираним улицама, обезбеђивањем блоковског 
зеленила, и уређењем простора пословних објеката.  

Планом је дата организација партерног уређења 
која се може у одређеној мери кориговати кроз израду 

урбанистичког пројекта и даљом разрадом пројектима 
партерног уређења.  

За изградњу трга, реконструкцију парковске 
површине која је укључена у систем пешачких 
површина трга, као и уређење партера објеката, 
установа, саобраћајних површина и сл. неопходна је 
израда пројекта партерног уређења са валоризацијом 
постојећег зеленила.  

Због евидентног мањка зеленила у централној 
градској зони, све вредне примерке високе 
дендрофлоре неопходно је сачувати, посебно примерке 
Taxodium distichum у оквиру парковске површине. С 
обзиром на његов положај и величину, овај простор 
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треба задржати као зелену површину са већим учешћем 
травњака, високог листопадног и четинарског дрвећа.  

Повезан преко пешачких површина трга са 
зеленилом планираног парка Багдала, овај простор 
претставља и значајан део система зеленила града.  

У оквиру трга планиране су пешачке површине, 
као и садржаји одмора, забаве, едукације,  културних 
дешавања, као и мањи простори намењени деци са 
одговарајућим садржајима.  

Пешачке стазе и платое пројектовати од 
квалитетних, савремених материјала у складу са 
архитектуром и амбијенталним вредностима. 
Препоручују се камене и квалитетне бетонске плоче, 
као и плоче од рециклиране гуме на дечјим 
игралиштима.  

Централну зону трга и главне пешачке правце 
нагласити изградњом фонтана, жардињера, 
декоративних зидова, вртно-архитектонских елемената, 
скулптура, као и садњом декоративног партерног 
зеленила.  

Правилном употребом и избором врста зеленила, 
треба скренути пажњу пролазника на доминантне тачке 
и важне садржаје.  

Такође, зеленилом се може створити позадина на 
којој се истиче скулптура, споменик и сл. али и 
заклонити простор или објекат кога треба маскирати.  

Зеленило треба користити и као визуелну и звучну 
изолацију мањих целина у оквиру простора Плана.  

Урбани мобилијар треба да прати архитектуру 
објеката и материјале употребљене у партеру.  

При пројектовању користити оригиналне детаље 
који чине простор другачијим и препознатљивим.  

Типске клупе, корпе за отпатке, оградице, 
светиљке и сл. треба користити само као допуна на 
постојећим уређеним површинама и наставку 
саобраћајница. 

На планираном тргу, у оквиру платоа и пешачких 
стаза са садржајима за одмор, културу, забаву и 
едукацију, зеленило има пратећу, али врло значајну 
улогу.  

Потребно је искористити све могућности за 
повећање зелених површина, уређењем простора 
испред објеката, атријума, уличних простора, кровова, 
породичних објеката и сл. На поплочаним површинама 
системом жардињера, зелених баштица, вертикалних 
зидова, пергола, и сличних вртно-декоративних 
елемената, као и садњом зеленила, унети колорит и  
динамику у простор.  

Зеленило користити и за спречавање визуелног 
конфликта мањих простора са различитим наменама.  

При избору врста треба водити рачуна о 
декоративности и естетском обликовању простора 
биљним материјалом али и на важну функцију зеленила 
у еколошком смислу.  

Употребом високих дрвенастих врста омогућава се 
прилив свежег ваздуха у центар града, снижава  
температура, ублажава се бука, смањује количина 
прашине у ваздух у и сл.     

Дуж саобраћајница са довољном ширином 
тротоара као и на паркинзима планирати подизање 
дрвореда и зелених баштица. Избор врста и начин  
садње прилагодити ширини профила и оријентацији 
улице.  

Сквер на кружном току озеленити тако да се не 
угрожава саобраћај. Препоручује се употреба 
декоративних врста које су отпорне на градске услове. 

У оквиру стамбених зона потребно је обезбедити 
слободне површине у складу са могућностима простора 
и захтевом за стварањем хуманих услова живота а 
најмање 30% површине. У ове површине се рачунају 
простори за одмор, дечју игру, зеленило и сл. 

Подизање нових зелених површина и 
реконструкција постојећег зеленила морају се изводити 
на основу пројеката партерног уређења и озелењавања, 
осим редовних мера неге и одржавања које се спроводе 
на основу плана одржавања. 

Пројекат партерног уређења и озелењавања мора 
да садржи биолошку основу  као и валоризацију 
постојећег зеленила.  

Избор врста заснива се на биолошкој основи и 
валоризацији постојећег зеленила, као и на 
декоративно-естетским захтевима. 

Високо зеленило и све вредније примерке  
дендрофлоре  треба сачувати у максималном броју, а 
сечу и замену старих, оштећених и неодговарајућих 
стабала вршити континуирано на основу пројеката 
озелењавања и плана одржавања. 

Приликом пројектовања могу се користити савремени 
вртно-декоративни елементи, вертикални зидови, кровне 
баште, дрворедне саднице у жардињерма-контејнерима, 
топијарне форме и слично. 

Одговарајуће врсте користити за истицање 
доминантних тачака-фокуса, усмеравање кретања и 
погледа,  као позадину за објекте (скулптуре, инфо табле), 
уношење колорита, повезивање елемената и боја, 
дефиницију простора и маскирање непожељних погледа. 

Зелене површине у зони спортских терена треба да 
садрже високо дрвеће разгранате круне како би се 
обезбедили пријатнији микроклиматски услови  

Дрвореде планирати на тротоарима на којима постоји 
могућност а решење прилагодити ширини улице, 
микроклиматским условима и оријентацији улице. 
Дозвољено је формирање дрвореда и у контејнерма-
жардињерама тамо где због комуналних инсталација није 
могућа класична садња. 

У дрворедима се не смеју садити врсте које оштећују 
застор, имају крупне, отровне или мекане плодове, крте 
гране, јако алергогене, бодљиве и сличне врсте.  

Урбани мобилијар мора да буде у складу са 
архитектуром објеката и партерним уређењем. На 
простору трга није дозвољена употреба типских клупа, 
корпи за отпатке и других елемената уређења. 

Пешачке површине се могу радити само од 
савремених материјала, камених плоча, бетонских плоча, 
малча и другог декоративног материјала. 

На пешачким површина морају се обезбедити услови 
за несметано кретање особа са посебним потребама. 

 
5.4. Површине за објекте јавних функција 
(графички прилог бр.2 "Планирана намена 

површина"; графички прилог бр.3 "Регулационо-
нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"; графички прилог бр.4 "План грађевинских 
парцела за јавне намене (са аналитичко геодетским 
елементима за обележавање") 
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На подручју обухваћеном Планом, у подцелини А1, 
планирају се следећи објекти јавних функција: Галерија, 
Градски архив, Мултидисциплинарни центар, Научни 
центар, Едукативни центар, Објекат управе и 
администрације. 

 
Галерија (Зграда крмног биља) 
Објекат представља добро које ужива предходну 

заштиту. 
тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: објекат културе - 

галерија.  
Планирани садржаји су: галерија, вишенаменски 

простор за књижевне, сценско-музичке програме, 
промоције и сл. 

Делове објекта могуће је користити у комерцијалне 
сврхе компатибилне са основном наменом: антикварница, 
продавница уметничких предмета, сликарског и другог 
уметничког материјала и сл.  

услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП7: формира се од дела 

катастарске парцеле бр. 2447/1. 
 
Границе грађевинске парцеле ЈП7 дефинисане 

овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 398.00м². 
реконструкција, доградња и адаптација постојећег 

објекта  
На овом објекту се могу вршити слободне 

интервенције у смислу његове рестаурације и 
адаптације без промене вертикалне и хоризонталне 
регулације, а према условима надлежног Завода за 
заштиту споменика културе. 

положај објекта на парцели 
Објекат је слободностојећи.  
Није дозвољено упуштање делова објекта (еркери, 

надстрешнице и сл.) ван габарита објекта. 
индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 100%. 
Орјентациона БРГП је око 960.00м² (постојеће). 
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је П+1+Пк. 
Максимална висина венца објекта је већ према 

постојећем изграђеном објекту. 
кота пода приземља 
Кота пода приземља се задржава у постојећем 

стању. 
паркирање 
Паркирање за потребе галерије планирати према 

нормативу 1пм/70м² БРГП у оквиру јавне подземне 
гараже. 

архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
функцијом објекта и непосредним окружењем. 
Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње. 
Приликом адаптације и рестаурације постојећег објекта 
потребно је да да сви нови делови и радови буду 
изведени у архитектонском стилу у којем је изграђена 
постојећа зграда, а у складу са Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 

културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле. 
минимални степен опремљености комуналном 

инфраструктуром 
Према условима датих Планом и условима 

надлежних институција. 
 
Градски архив 
Планирани објекат јавне функције који својим 

габаритом, односно регулационом и грађевинском 
линијом чини део композиције која формира трг. 

тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: објекат управе и 

администрације - градски архив.  
Планирани садржаји су: архив, канцеларијски 

простор, пратећи садржаји компатибилни са основном 
наменом, помоћне просторије, кафе и сл.  

Делове објекта могуће је користити у комерцијалне 
сврхе, компатибилне са основном наменом: књижаре,  
антикварнице, продавнице уметничких предмета и сл. 

Подземна етажа је намењена за паркинг гаражу. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП8: формира се од делова 

катастарских парцела бр.2447/1 и 2447/2. 
Границе грађевинске парцеле ЈП8 дефинисане 

овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 1090.00м². 
положај објекта на парцели 
Објекат је по положају слободностојећи. Објекат 

поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Дозвољено је упуштање делова 
објекта (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван 
дефинисаних грађевинских линија и то 0.90 m на целој 
ширини објекта, на фасади према централном тргу и 
фасади према објекту мултидисциплинарног центра, на 
висини изнад 3.50м, у циљу квалитетнијег 
архитектонског обликовања објекта. 

индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 70%. 
Орјентациона БРГП је око 2160.00м²  
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је П+2. 
Максимална висина венца објекта је у складу са 

планираном наменом и околним контактним објектима 
који формирају градски трг. 

кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде. 

паркирање 
Паркирање за потребе објекта планирати према 

нормативу 1пм/70м² БРГП у оквиру јавне подземне 
гараже. 
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архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена архитек-

тонска решења која треба да су у складу са функцијом 
објекта и непосредним окружењем, са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских 
вредности централног градског подручја. Кровни 
покривач усклађивати са амбијентом и примењеним 
материјалима на фасадама. Максимално користити 
нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле. 
минимални степен опремљености комуналном 

инфраструктуром 
Објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, 
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну 
мрежу или други алтернативни извор енергије, а према 
условима датих Планом и условима надлежних 
институција. 

инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Едукативни центар 
Планирани објекат јавне функције који својим 

габаритом, односно регулационом и грађевинском 
линијом чини део композиције која формира трг. 

тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: објекат културе и 

образовања.  
Планирани садржаји су: вишенаменски простор за 

едукацију, канцеларијски простор, пратећи садржаји 
компатибилни са основном наменом, помоћне 
просторије, кафе и сл.  

Делове објекта могуће је користити у комерцијалне 
сврхе, компатибилне са основном наменом: књижаре,  
антикварнице, продавнице уметничких предмета и сл. 

Подземна етажа је намењена за паркинг гаражу. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП6: формира се од дела 

катастарске парцеле бр.2447/1. 
Границе грађевинске парцеле ЈП6 дефинисане 

овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 823.00м². 
положај објекта на парцели 
Објекат је по положају слободностојећи. Објекат 

поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Дозвољено је упуштање делова 
објекта (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван 
дефинисаних грађевинских линија и то 0.90 m на целој 
ширини објекта, на свим фасадама, на висини изнад 
3.50м, у циљу квалитетнијег архитектонског 
обликовања објекта. 

индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 90%. 
Орјентациона БРГП је око 2160.00м²  
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је П+2. 

Максимална висина венца објекта је у складу са 
планираном наменом и околним контактним објектима 
који формирају градски трг. 

кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде. 

паркирање 
Паркирање за потребе објекта планирати према 

нормативу 1пм/70м² БРГП у оквиру јавне подземне 
гараже. 

архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
функцијом објекта и непосредним окружењем, са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности централног градског 
подручја. Кровни покривач усклађивати са амбијентом 
и примењеним материјалима на фасадама. Максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле. 
минимални степен опремљености комуналном 

инфраструктуром 
Објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, 
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну 
мрежу или други алтернативни извор енергије, а према 
условима датих Планом и условима надлежних 
институција. 

инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Научни центар 
Планирани објекат јавне функције који својим 

габаритом, односно регулационом и грађевинском 
линијом чини део композиције која формира трг. 

тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: објекат науке и 

културе.   
Планирани садржаји су: вишенаменски простор за 

научно-истраживачи рад и едукацију, канцеларијски 
простор, пратећи садржаји компатибилни са основном 
наменом, помоћне просторије, кафе и сл.  

Делове објекта могуће је користити у комерцијалне 
сврхе, компатибилне са основном наменом: 
угоститељски објекат, књижаре, продајне галерије, 
антикварнице, продавнице уметничких предмета и сл. 

Подземна етажа је намењена за паркинг гаражу. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП15: формира се од делова 

катастарских парцела бр.2447/1 и 2447/4. 
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Границе грађевинске парцеле ЈП15 дефинисане 
овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 1853.00м². 
положај објекта на парцели 
Објекат је по положају слободностојећи. Објекат 

поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Дозвољено је упуштање делова 
објекта (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван 
дефинисаних грађевинских линија и то 0.90 m на целој 
ширини објекта са висином изнад 3.5м, у циљу 
квалитетнијег архитектонског обликовања објекта. 
Дозвољена је изградња надстрешнице према 
централном простору и то до 5.0м. 

индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 90%. 
Орјентациона БРГП је око 3200.00м²  
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је од П до П+3. 

(према графичком прилогу) 
Максимална висина венца објекта је у складу са 

планираном наменом и околним контактним објектима 
који формирају градски трг. 

кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде. 

 
паркирање 
Паркирање за потребе објекта планирати према 

нормативу 1пм/70м² БРГП у оквиру јавне подземне 
гараже. 

архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
функцијом објекта и непосредним окружењем, са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности централног градског 
подручја. Кровни покривач усклађивати са амбијентом 
и примењеним материјалима на фасадама. Максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле. 
минимални степен опремљености комуналном 

инфраструктуром 
Објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, 
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну 
мрежу или други алтернативни извор енергије, а према 
условима датих Планом и условима надлежних 
институција. 

инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

Мултидисциплинарни центар 
Планирани објекат јавне функције који својим 

габаритом, односно регулационом и грађевинском 
линијом чини део композиције која формира трг. 

тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: објекат науке и 

културе.   
Планирани садржаји су: вишенаменски простор за 

сценско-музичке програме, едукатавне радионице и 
учионице, промоције и сл., канцеларијски простор, 
пратећи садржаји компатибилни са основном наменом, 
помоћне просторије, кафе и сл.  

Делове објекта могуће је користити у комерцијалне 
сврхе, компатибилне са основном наменом: 
угоститељски објекат, књижаре, продајне галерије, 
антикварнице, продавнице уметничких предмета и сл. 

Подземна етажа је намењена за паркинг гаражу. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП10: формира се од дела 

катастарске парцеле бр.2447/1 
Границе грађевинске парцеле ЈП10 дефинисане 

овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 1300.00м². 
положај објекта на парцели 
Објекат је по положају слободностојећи. Објекат 

поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Дозвољено је упуштање делова 
објекта (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван 
дефинисаних грађевинских линија и то 0.90 m на целој 
ширини објекта са висином изнад 3.5м, у циљу 
квалитетнијег архитектонског обликовања објекта. 
Дозвољена је изградња надстрешнице према 
централном простору и то до 5.0м. 

индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 85%. 
Орјентациона БРГП је око 2500.00м²  
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је од П до П+2. 

(према графичком прилогу) 
Максимална висина венца објекта је у складу са 

планираном наменом и околним контактним објектима 
који формирају градски трг. 

кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде. 

паркирање 
Паркирање за потребе објекта планирати према 

нормативу 1пм/70м² БРГП у оквиру јавне подземне 
гараже. 

архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
функцијом објекта и непосредним окружењем, са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
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архитектонских вредности централног градског 
подручја. Кровни покривач усклађивати са амбијентом 
и примењеним материјалима на фасадама. Максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле. 
минимални степен опремљености нкомуналном 

инфраструктуром 
Објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, телекому-
никациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или 
други алтернативни извор енергије, а према условима 
датих Планом и условима надлежних институција. 

инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Објекат управе и администрације 
Планирани објекат јавне функције који својим 

габаритом, односно регулационом и грађевинском 
линијом чини део композиције која формира трг. 

тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: објекат градске 

управе и администрације.  
Планирани садржаји су: канцеларијски простор, 

пратећи садржаји компатибилни са основном наменом, 
помоћне просторије, кафе и сл.  

Делове објекта могуће је користити у комерцијалне 
сврхе, компатибилне са основном наменом: угоститељски 
објекат и сл. 

Подземна етажа је намењена за паркинг гаражу. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП9: формира се од дела 

катастарске парцеле бр.2447/2.   
Границе грађевинске парцеле ЈП9 дефинисане 

овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 720.00м². 
положај објекта на парцели 
Објекат је на северо-западном делу планиран на 

граници грађевинске парцеле у наставку суседног 
вишепородичног објекта. Објекат поставити у оквиру 
зоне грађења која је дефинисана грађевинском линијом. 
Дозвољено је упуштање делова објекта (еркери, и сл.) 
ван дефинисаних грађевинских линија и то 0.90 m на 
целој ширини објекта, на фасади према централном 
тргу, са висином изнад 3.50м, у циљу квалитетнијег 
архитектонског обликовања објекта. Дозвољена је 
изградња надстрешнице према централном простору и 
то до 5.0м. 

индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 75%. 
Орјентациона БРГП је око 2160.00м²  
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је П+2. 
Максимална висина венца објекта је у складу са 

планираном наменом и околним контактним објектима 
који формирају градски трг. 

кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 

виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде. 

паркирање 
Паркирање за потребе објекта планирати према 

нормативу 1пм/70м² БРГП у оквиру јавне подземне гараже. 
архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
функцијом објекта и непосредним окружењем, са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности централног градског 
подручја. Кровни покривач усклађивати са амбијентом 
и примењеним материјалима на фасадама. Максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

 
услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле. 
 
минимални степен опремљености комуналном 

инфраструктуром 
Објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, 
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну 
мрежу или други алтернативни извор енергије, а према 
условима датих Планом и условима надлежних 
институција. 

инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Пратећи објекти 
Планирана су три пратећа објекта уз планиране 

објекте јавних функција. 
тип и намена објеката 
Планирани садржаји су: инфо-центар, турист биро 

и јавни тоалет.  
положај и површина објеката на парцели 
Објекте поставити у оквиру зоне грађења која је 

дефинисана грађевинском линијом. Дозвољено је 
упуштање делова објекта (еркери, улазне надстрешнице 
и сл.) ван дефинисаних грађевинских линија и то 0.90 
m на целој ширини објекта, са висином изнад 3.50м. 
Орјентациона БРГП сва три објекта је око 200.00м²  

спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је П. 
Максимална висина венца објекта је у складу са 

планираном наменом. 
кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара. 

архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена архитектонска 

решења која треба да су у складу са функцијом објекта 
и непосредним окружењем, са циљем постизања вишег 
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квалитета урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја. Кровни покривач 
усклађивати са амбијентом и примењеним 
материјалима на фасадама.  

услови за ограђивање парцеле 
Није дозвољено ограђивање парцеле.  
минимални степен опремљености комуналном 

инфраструктуром 
Објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, телекому-
никациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или 
други алтернативни извор енергије, а према условима 
датих Планом и условима надлежних институција. 

 
5.5. Површине за објекте спорта и рекреације 
(графички прилог бр. 2 "Планирана намена 

површина"; графички прилог бр.3 "Регулационо-
нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"; графички прилог бр. 4 "План грађевинских 
парцела за јавне намене (са аналитичко геодетским 
елементима за обележавање") 

 
Табела бр. 7 – Јавне површине за објекте 
спорта и рекреације - грађевинске парцеле 
  

Ознака  
грађе- 
винске  
парцеле 

Број катастарске парцеле 

ЈП 17 
делови катастарских парцела бр.: 2453/15 
и 2453/3 

ЈП 20 део катастарске парцеле бр.:  2453/15 
 
На подручју обухваћеном Планом, у целини Д, 

изграђени су следећи објекти јавних функција: Балон 
сала за тенис и отворени тениски терени, а планирана је 
изградња Спортског клуба. 

У оквиру комплекса поред спортских објеката као 
обавезног садржаја, могућа је и реализација и мањих 
капацитета комерцијалних делатност који морају бити 
усклађени са спортском наменом комплекса. Могу се 
градити објекти поливалентног карактера и отворена 
игралишта за: мали фудбал, кошарку, рукомет, одбојку, 
тенис, трим стазе, дечија игралишта и сл. По потреби 
неки од наведених садржаја могу бити покривени 
(балон конструкција), а иста површина може бити 
намењена за различите спортове. 

 
Спортски клуб 
Планиран комерцијални објекат у функцији спорта 

и рекреације.   
тип и намена објекта 
Планирана намена објекта је: комерцијални објекат 

у функцији спорта и рекреације.   
Планирани садржаји су: вишенаменски простор у 

функцији спорта, спортске сале за гимнастику, 
борилачке спортове, стони тенис, куглање и сл. са 
свлачионицама, тушевима, кабинама, канцеларијски 
простор, пратећи садржаји компатибилни са основном 
наменом, помоћне просторије и сл. Делове објекта 
могуће је планирати као продавнице спортске опреме, 
ресторан, кафе и сл. 

 

услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела ЈП20: формира се од дела 

катастарске парцеле бр. 2453/15.   
Границе грађевинске парцеле ЈП20 дефинисане 

овим Планом, не могу се мењати и није могуће вршити 
даљу парцелацију. 

Величина парцеле је око 2400.00м². 
положај објекта на парцели 
Објекат је по положају слободностојећи. Објекат 

поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Дозвољено је упуштање делова 
објекта (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван 
дефинисаних грађевинских линија и то 1.20 m на целој 
ширини објекта са висином изнад 3.5м, у циљу 
квалитетнијег архитектонског обликовања објекта. 
Дозвољена је изградња надстрешница и то до 5.0м. 

Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 50%. 
Орјентациона БРГП је око 2000.00м²  
спратност и висина венца објекта 
Максимална спратност објекта је од П до П+1.  
Максимална висина венца објекта је у складу са 

планираном наменом 
кота пода приземља 
Кота пода приземља не може бити нижа од нулте 

коте. Кота пода приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде. 

паркирање 
У оквиру парцеле планиран је отворен паркинг 

простор за стационирање возила запослених, корисника 
и посетилаца, а према нормативу 1пм/70м² БРГП у 
грађевинске парцеле. 

архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена архитектонска 

решења која треба да су у складу са функцијом објекта, 
спортском или пратећом наменом и непосредним 
окружењем, са циљем постизања вишег квалитета 
урбаних и архитектонских вредности централног 
градског подручја. При планирању и реализацији 
максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.  

услови за ограђивање парцеле 
Ограда мора бити транспарентна, а висину 

ускладити према врсти спортских делатности и 
околних спортских садржаја. 

минимални степен опремљености комуналном 
инфраструктуром 

Објекат мора имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију, 
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну 
мрежу или други алтернативни извор енергије, а према 
условима датих Планом и условима надлежних 
институција. 
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инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА   
(графички прилог бр.2 "Планирана намена 

површина"; графички прилог бр.3 "Регулационо-
нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"; графички прилог бр.4)  

Општа правила уређења и грађења се утврђују за 
формирање грађевинске парцеле, изградњу објеката и 
уређење површина, услове задржавања, доградње и 
реконструкције постојећих објеката, за све зоне, 
уколико посебна правила за зону нису утврђена 
другачије. 

 
6.1. Општа правила парцелације 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, 
минималну ширину фронта и минималну површину 
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 јавне површине и површина за 
остале намене. 

Облик и величина грађевинске парцеле одређују се 
тако да се на њима може градити у складу са правилима 
датим у овом плану. 

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт буде 
остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина и ширина парцеле 
дефинисане су посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог Плана, 
задржавањем катастарских парцела које постају 
грађевинске уколико задовољавају минималне услове 
прописане за целину у којој се налазе; од делова 
катастарских парцела; спајањем целих или делова 
катастарских парцела. 

Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и 
формирања грађевинске парцеле према правилима овог 
плана. 

Промена граница катастарских парцела и формирање 
грађевинских парцела спајањем и деобом катастарских 
парцела, целих или делова, у свему према условима плана, 

а у складу са Законом 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. 

 
6.2. 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.  

Хоризонтална регулација, односно положај објекта 
дефинише се грађевинском линијом у односу на: 

- регулациону линију, 
- бочне границе парцеле и 
- унутрашњу (задњу) границу парцеле 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком 

прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних површина" 

Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

За објекте  код којих се грађевинска линија 
поклапа са регулационом линијом  постављање објекта 
на грађевинску линију је обавезно. 

Подземна грађевинска линија (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. 

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. 

За изградњу објеката јавне намене подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

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

Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

 
6.3. Општа правила грађења 

 

Овим планом се за сваку зону одређује:  
тип и намена објекта који се могу градити  
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са 4 и више стамбених јединица. 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
У оквиру објеката породичног и  вишепородичног 

становања, могу бити заступљене и друге компатиби-
лне намене из области јавних функција, комерцијалних 
и других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 
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У зависности од планиране намене простора 
дефинисана су типови комерцијалних делатности: 

Тип КД-01 - подразумева комерцијалне делатности 
као трговачки, трговачко-пословни центри и велики 
маркети и сл. 

Тип КД-02 - подразумева комерцијалне делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и сл. 

Тип КД-03 - подразумева комерцијалне делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма и сл. у 
функцији допунских или пратећих намена у целинама у 
којима је претежна намена спорт и рекреација. 

Тип КД-041 - подразумева комерцијалне 
делатности у функцији туризма: хотели, мотели, 
коначишта, виле, апартмани и сл. 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности, чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени зони становања 
или зони спорта и рекреације и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката и услова простора. Пословни садржаји не 
смеју угрожавати становање и спортске садржаје,  
посебно у погледу заштите животне средине, нивоа 
буке и аерозагађења.  

Прилаз стамбеном делу објекта не сме бити ометен 
обављањем пословних делатности. 

Поред објеката планиране намене, на подручју 
плана могу се градити и објекти компатибилних намена 
које су планом дефинисане као допунске. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилна је са свим планираним наменама и могу 
се без посебних услова реализовати на свим 
површинама. 

тип и намена објекта чија је изградња забрањена 
Забрањена је изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
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 намена 
негативно утицала на планиране намене и реализоване 
намене у контактним подручјима, посебно у погледу 
стварања буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних 
вода и других штетних дејстава. 

На грађевинским парцелама вишепородичног 
становања, комерцијалних делатности и спорта и 
рекреације, забрањена је изградња помоћних објеката. 

Забрањена је изградња: производних објеката, 
складишта отвореног и затвореног типа, стоваришта 
производа, магацинских простора и већих сервисних 
станица.  

Објекти чија је изградња забрањена су 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. 

урбанистички параметри 
Урбанистички параметри дати су као максималне 

дозвољене вредности и односе се на бруто развијену 
грађевинску површину (БРГП); индекс заузетости (ИЗ) 
и максималну спратност објеката. 

изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели 

На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене, осим ако није наглашено посебним правилима 
грађења. 

вертикална регулација 
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. 

Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању 
ових елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања.  

Свака  изградња галерије или међуспратних етажа 
у објекту сматра се засебном спратном етажом (рачуна 
се као изградња спрата). 

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. 

За објекте које у приземљу имају нестамбену 
намену, кота приземља може бити максимално 0.20м 
виша од коте тротоара, а денивелација до 1.20м 
савладава се унутар објекта. 

услови и начин обезбеђивања приступа парцели  
Свака новоформирана грађевинска парцела мора 

имати приступ јавној саобраћајној површини, која је 
изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима морају бити организовани тако да не 
ометају функцију становања. 

архитектонско обликовање објеката 
Обавеза је остварити урбанистичку и архитектонску 

усклађеност са окружењем. 
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. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, као и мерама заштите 
непокретних културних добара. Уколико објекат има 
статус непокретног културног добра или је у режиму 
предходне заштите такви објекти се усклађују са 
конзерваторским условима. 

За обраду фасада и отвора објеката могу се 
користити све врсте, како природних тако и вештачких 
материјала. Посебно водити рачуна о обради фасада 
(фасадној профилацији, детаљима фасаде) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских 
вредности објекта. 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени 
материјали, боје и други елементи утврђују се идејним 
архитектонским пројектом. 
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Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 
обликовним карактеристикама окружења, с тим да је 
нагиб крова и кровни покривач потребно прилагодити 
архитектури објекта. 

Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег 
или изградњом новог крова, формирају поткровне 
етаже у више нивоа. 

Кровне баџе могу се постављати само на објектима 
код којих је планирана изградња поткровља. 

Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне 
равни у фронталној пројекцији. 

Уколико се на поткровним етажама постављају 
вертикални кровни прозори - кровне баџе, на једном 
објекту може се поставити само један ред кровних баџа 
на истој висини. 

Максимална дозвољена чиста висина кровне баџе 
је 2.60м од коте пода. 

Изградња крова, без поткровља, на објекту са 
равним кровом, у случају да коси кров нарушава 
карактер објекта као целине и да санација равног крова 
није могућа, допуштено је извођење косог крова, 
максималног нагиба 10°. 

правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију 
постојећих објеката 

До привођења простора планираној намени, а 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.  

На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвољено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, дограње/надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом.  

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.  

одводњавање површинских вода 
Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

плана (графички прилог бр.3 "Регулационо-
нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"). 

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. 

услови за прикључење објеката на мрежу 
комуналне инфраструктуре 

Објекти морају имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију, 
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну 
мрежу или други алтернативни извор енергије, а према 
условима датих Планом и условима надлежних 
институција. 

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 
Грађевинске парцеле за изградњу јавних функција, 

комерцијалних, пословних и сл., по правилу се не 
ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога.                   

Грађевинске парцеле за вишепородично становање 
се по правилу не ограђују.  

Грађевинске парцеле за породично становање могу 
се ограђивати зиданом оградом максималне висине 
0.90м, или транспарентном оградом максималне висине 
1.40м, рачунајући од коте тротоара. 

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.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати 
„живом“ (зеленом) оградом, која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле или транспарентном 
оградом максималне висине 1.40м, која се поставља 
према катастарском плану и операту, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

Зиданa непрозирна ограда између парцела подиже 
се до висине 1.40м уз сагласност суседа, тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0.90м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином парапета 
0.40м. Дужина ограде на углу парцеле која је висине 
0.90м одређује  се за сваки конкретни случај. 

Висина ограде парцеле на којој се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се за сваки конкретни случај. 

постављање контејнера за одлагање смећа  
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализују се у складу са нормативима и то:  
1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене површине 

и   
1 контејнер на 500м2 корисне површине пословног 

простора.  
 
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.). 

Решење локација судова за смеће приказати у 
пројекту уређења слободних површина. 

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) 
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инжењерскогеолоши услови  
У фази израде техничке документације, у 

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

паркирање 
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 и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

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 паркинк место на 100м2 корисног простора; 
угоститељске објекте - једно паркинг место на користан 
простор за осам столица; хотел - једно паркинг место на 
користан простор за десет кревета. 

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

Код локација код којих се делимично не може 
обезбедити смештај возила на парцели или локацији 
дозвољава се паркирање у ширем или суседном блоку, 
заједничкој или јавној гаражи у обухваћеном подручју.  

Обзиром да је Планом предвиђена изградња више 
јавних гаража, део тако планираног паркинг простора 
могу користити и корисници објеката чија је изградња 
планирана, с тим да је препорука да се ови објекти 
намењени паркирању са одговарајућим капацитетом 
граде и стављају на употребу истовремено са објектима 
чија је изградња планирана. 

Обезбедити потребан број паркинг места за возила 
особа са посебним потребама и у складу са важећим 
Правилником која регулише ову област. 

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.  

Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

Обавезна је израда Елабората "Мера техничке 
заштите околних објеката од обрушавања", на основу 
кога ће се тачно дефинисати положај грађ. линија у 
односу на суседне објекте. 

При градњи гаража за нове објекте могуће је 
удруживање ради градње заједничког  улаза, излаза и 
главне подземне комуникације са које би се улазило у 
подземне гараже испод појединих објеката односно 
парцела, у том случају обавезна је израда 
Урбанистичког пројекта. 

 
6.4. Становање - целина Б 
детаљна намена 
Планирана намена у оквиру ове целине је 

становање.  

У односу на заступљену типологију градње у 
постојећем стању, положај објеката и њихов потенцијал 
за развој планираних намена у оквиру ове целине, 
планиране су три подцелине за које се утврђују услови 
и основни урбанистички параметри, посебно 
минимална величина и ширина парцеле, максимална 
спратност објеката, индекс изграђености, као и однос 
заступљености основне и компатибилних намена: 

подцелина Б1 – вишепородично становање - тип 
ВС-02, 

подцелина Б2 – вишепородично становање - тип 
ВС-04, 

подцелина Б3 – вишепородично становање - тип 
ВС-02 и ВС-04. 

компатибилна намена 
Детаљна намена ове зоне је становање заступљено 

са мин. 80% укупне бруто развијене грађевинске 
површине на парцели.  

Компатибилна намена која може бити заступљена 
су комерцијалне делатности. Комерцијалне делатности 
подразумевају обављање свих врста непроизводних 
делатности које морају бити еколошки и функционално 
примерене зони становања (тип КД-02). 

Постојећи објекти комерцијалних делатности се 
задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Општа правила и параметри за компатибилне 
намене у урбанистичкој целини су исти као и за 
основну намену целине. 

услови за формирање грађевинске парцеле 
подцелина Б1: 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објеката у непрекинутом низу у овој 
подцелини је 200.00м². 

Минимална ширина грађевинске парцеле према 
улици, за изградњу објеката у непрекинутом низу у 
овој подцелини је 9.00м. 

подцелина Б3: 
Минимална површина грађевинске парцеле, у овој 

подцелини, за тип ВС-02, за изградњу: 
- објеката у прекинутом низу је 400.00м², 
- слободностојећих објеката је 700м², 
Минимална површина грађевинске парцеле, у овој 

подцелини, за тип ВС-04, за изградњу: 
- слободностојећих објеката је 700м², 
Минимална ширина грађевинске парцеле према 

улици, у овој подцелини, за тип ВС-02, за изградњу: 
- слободностојећих објеката и објеката у 

прекинутом низу је 15.00м, 
Минимална ширина грађевинске парцеле према 

улици, у овој подцелини, за тип ВС-03, за изградњу: 
- слободностојећих објеката је 20.00м, 
типологија објеката 
подцелина Б1: 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу. 
подцелина Б2: 
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Сви објекти у овој подцелини су реализовани као 
слободностојећи. 

подцелина Б3: 
Планирана је изградња објеката у прекинутом низу 

или слободностојећих објеката. 
положај објекта на парцели 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, како је 

дефинисано у општим правилима, а према графичкoм 
прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

индекс заузетости 
подцелина Б1: 
Максимални индекс заузетости је 60%. 
На угаоним парцелама максимални степен 

заузетости је 65%. 
подцелина Б3: 
Максимални индекс заузетости, за тип ВС-02 је 

60%. 
Максимални индекс заузетости, за тип ВС-04 је 

40%. 
висина венца објекта и спратност 
У формирању низа обавезно водити рачуна о 

суседу и усаглашавању  елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. Завршна кота 
плоче изнад приземља и кровни венци представљају 
основне елементе који дефинишу висинску регулацију 
објекта.  

подцелина Б1: 
Планирана је изградња објеката спратности П+3. 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
подцелина Б3: 
Планирана је изградња објеката спратности П+3. 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
Планирана је изградња објеката спратности П+5. 
Максимална висина венца објекта је 19.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

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.  

Уколико се постојећи објекат или део постојећег 
објекта налази у појасу између регулационих линија 
планираних саобраћајница или у појасу између 

регулационе и грађевинске линије није дозвољено 
надзиђивање, нити пренамена тих објеката, већ само 
текуће одржавање до привођења земљишта планираној 
намени. Код замене објекта нови објекат поставити на 
планом дефинисану грађевинску линију ка јавној 
саобраћајници. 

архитектонско обликовање објеката 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта које треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
форми уз наглашавање реперности. 

Водити рачуна о обради фасаде објеката (фасадној 
профилацији, детаљима фасада) са циљем постизања 
вишег квалитета урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја. 

За реализацију објеката у низу обавезно планирати 
равне или косе кровове уз поштовање нагиба према 
примењеном кровном покривачу који мора бити у 
складу са архитектуром објекта и примењеним 
материјалима на фасади. Максимални нагиб кровова је 
25º са завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

На угаоном објекту кровну конструкцију решавати 
тако да омогућава функционалну и естетску целину са 
низом објеката у оба правца. 

На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буду ''скривени''. 

паркирање 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање. 
Уколико не постоји могућност за паркирање 

возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи. 

 
услови и могућности фазне реализације 
Могућа је фазна изградња на грађевинским 

парцелама под условом да свака изведена фаза 
представља функционалну и архитектонску целину. 

** урбанистички параметри за за реализацију 
објекта на к.п.бр. 2197, 2196/2и део 2196/2, све КО 
Крушевац у подцелини Б1: 

- минимална ширина фронта износи 10.00м 
- максимални Из је 60% 
- максимална спратност објеката је П+1 
 
6.5. Становање - целина В 
детаљна намена 
Планирана намена у оквиру ове целине је 

становање.  
У односу на заступљену типологију градње у 

постојећем стању, положај објеката и њихов 
потенцијал за развој планираних намена у оквиру ове 
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целине, планиране су две подцелине за које се 
утврђују услови и основни урбанистички параметри, 
посебно минимална величина и ширина парцеле, 
максимална спратност објеката, индекс 
изграђености, као и однос заступљености основне и 
компатибилних намена: 

подцелина В1 – вишепородично становање - тип 
ВС-04, 

подцелина В2 – вишепородично становање - тип 
ВС-03. 

компатибилна намена 
Детаљна намена ове зоне је становање 

заступљено са мин. 80% укупне бруто развијене 
грађевинске површине на парцели.  

Компатибилна намена која може бити 
заступљена су комерцијалне делатности. 
Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају 
бити еколошки и функционално примерене зони 
становања (тип КД-02). 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Општа правила и параметри за компатибилне 
намене у урбанистичкој целини су исти као и за 
детаљну намену целине. 

услови за формирање грађевинске парцеле 
подцелина В1: 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу планираног објеката према графичком 
прилогу. 

Минимална ширина грађевинске парцеле према 
улици, за изградњу објеката у овој подцелини је 
12.00м. 

подцелина В2: 
Минимална површина грађевинске парцеле, у 

овој подцелини, за изградњу објеката у 
непрекинутом низу је 600.00м², 

Минимална ширина грађевинске парцеле према 
улици, у овој подцелини, за изградњу објеката је 
15.00м, 

типологија објеката 
подцелина В1: 
На катастарским парцелама бр. 2181/1, 2181/2 и 

2181/4, све КО Крушевац, у току је изградња 
слободностојећег објекта. 

На катастарској парцели бр. 2174/1 КО Крушевац, 
планирана је изградња слободностојећег објекта. 

подцелина В2: 
Планирана је изградња објеката који формирају 

непрекинути низ. 
положај објекта на парцели 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, како је 

дефинисано у општим правилима, а према графичкoм 
прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

индекс заузетости 
подцелина В1: 

Максимални индекс заузетости је 60%. 
подцелина В2: 
Максимални индекс заузетости на грађевинским 

парцелама на којима је планирана изградња стамбених 
објеката је 45%. 

Максимални индекс заузетости на делу парцеле бр. 
2447/1, која је и угаона грађевинска парцела и на којој 
планирана изградња стамбеног објекта је 60%. 

висина венца објекта и спратност 
У формирању низа обавезно водити рачуна о 

суседу и усаглашавању  елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. Завршна кота 
плоче изнад приземља и кровни венци представљају 
основне елементе који дефинишу висинску регулацију 
објекта.  

подцелина В1: 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
Планирана је изградња објекта, спратности П+2. 
подцелина В2: 
Максимална висина венца објекта спратности П+4 

је 16.50м, у односу на коту приступне саобраћајнице. 
Максимална висина венца објекта спратности П+3 

је 13.50м, у односу на коту приступне саобраћајнице. 
Планирана је изградња објекта, спратности П+3, 

осим на катастарској парцели бр. 2447/1, на којој је 
планирана изградња објекта, спратности П+4. 

правила и услови за интервенције на постојећим 
објектима 

До привођења простора планираној намени 
постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

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.  

Уколико се постојећи објекат или део постојећег 
објекта налази у појасу између регулационих линија 
планираних саобраћајница или у појасу између 
регулационе и грађевинске линије није дозвољено 
надзиђивање, нити пренамена тих објеката, већ само 
текуће одржавање до привођења земљишта планираној 
намени. Код замене објекта нови објекат поставити на 
планом дефинисану грађевинску линију ка јавној 
саобраћајници. 

архитектонско обликовање објеката 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта које треба усагласити уз 
минимална одступања. 
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У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
форми уз наглашавање реперности. 

Водити рачуна о обради фасаде објеката (фасадној 
профилацији, детаљима фасада) са циљем постизања 
вишег квалитета урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја. 

За реализацију објеката у низу обавезно планирати 
равне или косе кровове уз поштовање нагиба према 
примењеном кровном покривачу који мора бити у 
складу са архитектуром објекта и примењеним 
материјалима на фасади. Максимални нагиб кровова је 
25º са завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

На угаоном објекту кровну конструкцију решавати 
тако да омогућава функционалну и естетску целину са 
низом објеката у оба правца. 

На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буду ''скривени''. 

паркирање 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање. 
Уколико не постоји могућност за паркирање 

возила на припадајућој грађевинској парцели, 
паркирање се може организовати на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи. 

услови и могућности фазне реализације 
Могућа је фазна изградња на грађевинским 

парцелама под условом да свака изведена фаза 
представља функционалну и архитектонску целину. 

 
6.6. Комерцијалне делатности - целина А 

(подцелина А1) 
детаљна намена 
Планирана намена у оквиру ове целине су 

комерцијалне делатности у функцији туризма-градски 
хотел, капацитета од око 100 лежаја, са свим пратећим 
садржајима и подземном гаражом. 

компатибилна намена 
Није дозвољена изградња других намена. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу планираног објеката према графичком 
прилогу. 

Минимална ширина грађевинске парцеле према 
улици, за изградњу објеката према графичком прилогу. 

типологија објеката 
Планирана је изградња слободностојећег објеката.  
положај објекта на парцели 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, како је 

дефинисано у општим правилима, а према графичкoм 
прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

Подземна грађевинска линија не сме да прелази 
границу парцеле. 

индекс заузетости 
Максимални индекс заузетости је 60%. 
спратност објекта 
Планирана је изградња објекта, спратности од П до 

П+5. 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
Није дозвољена никаква интервенција на 

постојећим објектима до привођења простора 
планираној намени.  

архитектонско обликовање објеката 
Објекат пројектовати у духу савремене 

архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а 
волуменом се уклапајући у градитељски контекст као и 
намену објекта. 

Објекат пројектовати тако да својом меком 
формом остварује постепено отварање визура и 
увођење у трг, а обликом и волуменом обликује трг са 
североисточне стране, учвршћује хоризонталну и 
вертикалну регулацију и наглашава атрактивност 
простора и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја хотела 
(ресторан, башта и сл.) при пројектовању остварити 
ефекат јединства објекта и трга, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину. 

Планирати кровну башту као отворени бар, 
видиковац и сл., постављањем транспарентних пергола 
и других интересантних форми. 

Обраду објекта планирати савременим материјалима, 
у тренду, али уклопљену у окружење тако да 
доприноси укупној вредности простора. Планирати 
велике стаклене површине, висеће фасаде од стакла за 
постизање лакоће и транспарентности објекта насупрот 
датој разуђеној фасади. 

Планирати унутрашњост хотела са отвореним 
галеријама кроз све етаже аморфног облика и панорама 
лифтом којима би се остварила скулптуралност 
простора и визуелна атрактивност истог. 

паркирање 
Планирати изградњу подземне гараже са једном 

или више етажа. 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање. 
 
6.7. Комерцијалне делатности - целина Г 
Ова целина је у потпуности реализована. Објекат 

"Макси" маркета се задржава у постојећој хоризонталној и 
вертикалној регулацији. 

детаљна намена 
Реализована намена у оквиру ове целине су 

комерцијалне делатности (трговачко-пословни центри, 
велики маркети и сл.)  

компатибилна намена 
Није дозвољена изградња других намена. 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
Постојећи објекат може се реконструисати без 

промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 
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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.  

 
6.8. Спорт и рекреација - целина Д 
На подручју обухваћеном Планом, у целини Д, 

осим изграђених објекти јавних функција (Балон сала 
за тенис и отворени тениски терени) и планиране 
изградње објекта јавних функција (Спортски клуб), 
изграђена је и Балон сала за фудбал, а планирана је и 
изградња клизалишта. 

тип и намена објекта 
Планирана је изградња отвореног објекта-простора 

са трибинама за потребе клизалишта, стаза за скејт, 
ролере и сл., са пратећим садржајима (канцеларије, 
свлачионице, санитарни блок и сл.)   

компатибилна намена 
Није дозвољена изградња других намена. 
услови за формирање грађевинске парцеле 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу планираног објеката према графичком 
прилогу. 

Минимална ширина грађевинске парцеле према 
улици, за изградњу објеката према графичком прилогу. 

положај објекта на парцели 
Објекат је по положају слободностојећи. Објекат 

поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Дозвољено је упуштање делова 
објекта (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван 
дефинисаних грађевинских линија и то 1.20 m на целој 
ширини објекта са висином изнад 3.5м, у циљу 
квалитетнијег архитектонског обликовања објекта.  

Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле је 40%, с тим што се 

површине под отвореним спортским теренима не улазе 
у проценат. 

спратност објекта 
Максимална спратност објекта је П.  

кота пода приземља 
У зависности од типа планираних спортских 

садржаја. 
услови за слободне и зелене површине 
Стазе, слободне површине и степеништа, прекрити 

квалитетним засторима који функционално и естетски 
одговарају намени простора и део су свеукупног 
уређења контактних слободних површина што ће бити 
предмет даље пројектне разраде.  

паркирање 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање.  
архитектонско обликовање 
Потребно је примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
функцијом објекта, спортском или пратећом наменом и 
непосредним окружењем, са циљем постизања вишег 
квалитета урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја. При планирању и 
реализацији максимално користити нова техничка и 
технолошка решења у циљу енергетски ефикасније 
градње.  

услови за ограђивање парцеле 
Ограда мора бити транспарентна, а висину 

ускладити према врсти спортских делатности и 
околних спортских садржаја. 

минимални степен опремљености комуналном 
инфраструктуром 

Објекат мора имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуни-
кациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или 
други алтернативни извор енергије, а према условима 
датих Планом и условима надлежних институција. 

инжењерскогеолошки услови 
У фази израде техничке документације, у 

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

 

 

7. БИЛАНС УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

Табела бр. 4 – Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета 

 

Намена површина 
(м²) 

Постојеће 
(орјентационо) 

(м²) 

Укупно планирано 
(постојеће+планирано) 

(орјентационо) 
(м²) 

БРГП - централне функције 950 10 100 

БРГП - комерцијалне делатности 6 221 19 340 

БРГП - становање 16 540 41 550 

БРГП - спорт и рекреација 1 909 7 000 

БРГП укупно 25 620 77 990 
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III – СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
План представља основ за издавање локацијске и 

грађевинске дозволе, као и за израду пројеката 
парцелације, препарцелације и урбанистичког пројекта, и 
основ за формирање грађевинских парцела јавних и 
осталих намена у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 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).  

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења 
захтева за издавање грађевинске дозволе или другог 
акта којим се одобрава изградња објеката, односно 
реконструкција или уклањање објеката, наведених у 
Листи I и Листи II 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), 
обрати надлежном органу за заштиту животне средине 
ради спровођења процедуре процене утицаја на 
животну средину, у складу са одредбама Закона о 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр.135/04 и 36/09).  

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).  

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

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. 

Напомена: У случају неслагања бројева 
катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела важе бројеви катастарских и 
грађевинских парцела из графичког прилога. 

 
8. Однос према постојећој планској 

документацији 
За подручје Плана не постоји важећа планска 

документација. 
 

9. Локације које се разрађују пројектом 
парцелације и препарцелације 

На основу бр. 65, 66, 67, 68 Закона 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) израђују се пројекти парцелације и 
препарцелације, као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника, у складу са одредбама овог Плана. 

Даља разрада пројектима парцелације и 
препарцелације прописана је за локације за које је 
обавезна израда пројекта парцелације и препарцелације 
како је приказано у графичком прилогу бр. 9 "План 
спровођења". 

 
10. Локације које се разрађују урбанистичким 

пројектом  
Даља разрада урбанистичким пројектом за потребе 

урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације тј. дефинисања и верификације јединственог 
урбанистичко-архитектонског решења пре изградње 
прописана је за грађевинске парцеле јавних функција, 
комерцијалних делатности, спортских објеката и 
комплекса, изградње стамбених објеката, изградње 
подземних јавних гаража, како је приказано на 
графичком прилогу бр. 9 "План спровођења". 

Даља разрада урбанистичким пројектом могућа је 
и на основу захтева инвеститора или надлежног органа 
локалне самоуправе за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко архитектонске разраде локације. 

За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере и 
обавезна је примена мера заштите животне средине из 
овог плана. 

 
11. Локације које се разрађују пројектом 

пејзажног уређења 
За уређење слободних и зелених површина у 

целини А и целини В обавезна је израда Пројекта 
пејзажно-архитектонског уређења простора уз 
уважавање свих стандарда и параметара из планске 
документације вишег реда. 

Препорука је да се за уређење слободних и зелених 
површина у целини А (подцелина А1) распише јавни 
конкурс за пејзажно-архитектонско уређење простора. 

За уређење слободних и зелених површина за 
објекте јавних функција, комерцијалне делатности, 
површина и објеката спорта и рекреације и становања, 
обавезна је израда Пројекта пејзажно-архитектонског 
уређења простора уз уважавање свих стандарда и 
параметара из планске документације вишег реда. 
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12. Изградња у односу на услове и мере заштите 
непокретних културних добара и амбијенталних 
целина и заштите културног наслеђа  

Све врсте рестаураторских, конзерваторских и 
радова на ревитализацији објеката културног наслеђа, 
као и других радова на објектима под заштитом радити 
у складу са прописаним условима и сагласностима 
добијеним од стране надлежне службе заштите (Завод 
за заштиту споменика културе) и у складу са Законом 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). 
 

13. Графички прилози 
 

Саставни део Плана су следећи графички прилози: 
 

1. Постојећa намена површина 1:1000 
2. План намене површина 1:1000 

3. 
Регулационо-нивелациони план за грађење 
објеката и саобраћајних површина 1:1000 

4. 
План грађевинских парцела за јавне намене 
са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање 1:1000 

5. Водоводна и канализациона мрежа и објекти 1:1000 

6. 
Електроенергетска и телекомуникациона 
мрежа и објекти 1:1000 

7. Енергофлуиди 1:1000 
8. Синхрон план 1:1000 
9. План спровођења 1:1000 

 
14. Прелазне и завршне одредбе 

 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“, бр. 
22/2015) је једино могућа само за параматре који нису 
Планом одређени. 

 
15. Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца'' 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-701/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 
  
 

 
397 
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 13.12.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЦЕНТАР 3“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради План детаљне регулације 
"ЦЕНТАР 3" у Крушевцу (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

                  
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата креће улицом  Немањином, даље 
наставља Газиместанском, Балканском, Чолак Антином, 
Таковском, Косовском, до улице Немањине. 

Површина обухвата плана је око 18,30ха. 
ПДР Центар 3 обухвата делове КО Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР Центар 3. 

ПДР Центар 3 обухвата део централне градске зоне 
коју у обухвату плана  карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: типови вишепоро-
дичног и породичног становања карактеристични за 
средње густине становања, комерцијалне делатности 
различитих типова, јавне функције (управа и админи-
страција и објекти културе), као и вишепородично 
становање у реализованим целинама и централни 
градски тргови: Трг Косовских јунака, плато испред 
Дома синдиката и пешачка зона Улица мајке Југовића – 
„БИД“ зона која пружа могућности за даљи развој 
комерцијалних делатности. 

Подлога за израду плана је катастарско топографски 
план оверен од стране лиценциране геодетске 
организације. 

 
Члан 4.  

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
• рационализовање коришћења земљишта и 

комуналне инфраструктуре, 
• детаљна намена простора, локација и објекта,  
• повећање квалитета становања и квалитета 

осталих намена у обухвату плана, 
• повећање енергетске ефикасности објеката и 

заштита простора. 
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Члан 5. 
 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење постојећег формираног градског 
ткива, као и решавање уочених проблема.  

        Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште, односно 
могућност да се не само основне животне потребе, како 
становника тако и посетиоца, могу задовољити на 
квалитетан начин. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског основа, 

постављених принципа и циљева и подразумева следећу 
структуру планираних претежних намена: становање 
различитих типова средњих густина, јавне функције (управа 
и администрација, објекти културе), комерцијалне 
делатности, тргови и скверови, као и зеленило (на трговима 
и скверовима, дуж саобраћајница). 

Развој подручја усмерен је на унапређење постојећих 
намена и уређење простора који је неизграђен, запуштен и 
неодговарајуће намене. Унапређење намена подразумева 
развој комерцијалних делатности и јавних функција као 
носиоца централитета и даљи развој становања. Садржаје 
јавних функција ускладити са потребама и захтевима 
јавних институција. 

Развој становања се планира кроз повећање 
комфора увећањем површине стамбеног простора по 
становнику, одрживо повећање густине становања 
увођењем вишепородичних стамбених структура, 
реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског 
фонда, повећање  површина за заједничко коришћење и 
зеленило, као и кроз наставак праксе омогућавања 
услужних и других компатибилних делатности унутар 
објеката и блокова. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци, рачунајући од дана ступања на снагу Плана 
генералне регулације Центар у Крушевцу. 

 

Члан 8. 
  

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регулације 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 2.196.000,00дин. (без ПДВ-а). 

У процену није укључена израда геодетских и 
геолошких радова и подлога или претходних студија.              

 
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 Број: 350-698/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 
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398 
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 13.12.2016. године, донела је                    

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЦЕНТАР 4“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради План детаљне регулације 
"ЦЕНТАР 4" у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

                  
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата креће улицом Балканском, наставља 
Душановом, Таковском, Чолак Антином, до улице 
Балканске. 

Површина обухвата плана је око 11,50ха. 
ПДР Центар 4 обухвата делове КО Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР Центар 4. 

ПДР Центар 4 обухвата део централне градске зоне 
коју у обухвату плана  карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: типови вишепородичног и 
породичног становања карактеристични за средње густине 
становања, комерцијалне делатности, јавне функције 
(школство и објекти културе), као и вишепородично 
становање у реализованим целинама. 

Подлога за израду плана је катастарско топографски 
план оверен од стране лиценциране геодетске органи-
зације. 

 
Члан 4.  

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
• рационализовање коришћења земљишта и 

комуналне инфраструктуре, 
• детаљна намена простора, локација и објекта,  
• повећање квалитета становања и квалитета 

осталих намена у обухвату плана, 

• повећање енергетске ефикасности објеката и 
заштита простора. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење постојећег формираног градског 
ткива, као и решавање уочених проблема.  

Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште, односно 
могућност да се не само основне животне потребе, како 
становника тако и посетиоца, могу задовољити на 
квалитетан начин. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
следећу структуру планираних претежних намена: 
становање различитих типова средњих густина, jавне 
функције (школство и објекат културе), комерцијалне 
делатности, као и зеленило (дуж саобраћајница). 

Развој подручја усмерен је на унапређење 
постојећих намена и уређење простора који је 
неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Унапређење намена подразумева развој комерцијалних 
делатности и јавних функција, као и даљи развој 
становања. Садржаје јавних функција ускладити са 
потребама и захтевима јавних институција. 

Развој становања се планира кроз повећање 
комфора увећањем површине стамбеног простора по 
становнику, одрживо повећање густине становања 
увођењем вишепородичних стамбених структура, 
реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског 
фонда, повећање  површина за заједничко коришћење и 
зеленило, као и кроз наставак праксе омогућавања 
услужних и других компатибилних делатности унутар 
објеката и блокова. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци, рачунајући од дана ступања на снагу Плана 
генералне регулације Центар у Крушевцу. 

 
Члан 8. 

  
Средства за израду Плана детаљне регулације 

обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регулације 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 1.840.000,00дин.(без ПДВ-а). 
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У процену није укључена израда геодетских и 
геолошких радова и подлога или претходних студија.     

 
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 Број: 350-699/2016               ПРЕДСЕДНИК  

   Јасмина Палуровић, с.р. 
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399 
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 13.12.2016. године, донела је                    

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ТРГ ФОНТАНА“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради План детаљне регулације "ТРГ 
ФОНТАНА" у Крушевцу (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

                  
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата креће улицом Топличином, наставља 
улицом Таковском, Душановом, Видовданском, 12. 
пешадијским пуком (са североисточне стране), Тргом 
Костурница (са североисточне стране) и наставља 
улицом Обилићевом до улице Топличине. 

Површина обухвата плана је око 15,20ха. 
ПДР Трг фонтана обухвата делове КО Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР Трг фонтана. 

ПДР Трг фонтана обухвата део централне градске 
зоне коју у обухвату плана  карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: типови 
вишепородичног и породичног становања 
карактеристични за средње густине становања, 
комерцијалне делатности, у мањој мери јавне функције, 
као и вишепородично становање у реализованим 
целинама и значајни градски тргови: Трг фонтана и Трг 
младости. 

Подлога за израду плана је катастарско 
топографски план оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

 
Члан 4.  

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 

• рационализовање коришћења земљишта и 
комуналне инфраструктуре,  

• детаљна намена простора, локација и објекта,   
• повећање квалитета становања и квалитета 

осталих намена у обухвату плана,  
• повећање енергетске ефикасности објеката и 

заштита простора. 
 

Члан 5. 
 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење постојећег формираног градског 
ткива, као и решавање уочених проблема.  

Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште, односно 
могућност да се не само основне животне потребе, како 
становника тако и посетиоца, могу задовољити на 
квалитетан начин. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
следећу структуру планираних претежних намена: 
становање различитих типова средњих густина, у 
мањој мери јавне функције (управа и администрација, 
верски објекат), комерцијалне делатности, тргови и 
скверови, као и зеленило (на трговима и скверовима, 
дуж саобраћајница). 

Развој подручја усмерен је на унапређење 
постојећих намена и уређење простора који је 
неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Унапређење намена подразумева развој комерцијалних 
делатности и јавних функција као носиоца 
централитета и даљи развој становања. Садржаје јавних 
функција ускладити са потребама и захтевима јавних 
институција. 

Развој становања се планира кроз повећање 
комфора увећањем површине стамбеног простора по 
становнику, одрживо повећање густине становања 
увођењем вишепородичних стамбених структура, 
реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског 
фонда, повећање  површина за заједничко коришћење и 
зеленило, као и кроз наставак праксе омогућавања 
услужних и других компатибилних делатности унутар 
објеката и блокова. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 

           
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци, рачунајући од дана ступања на снагу Плана 
генералне регулације Центар у Крушевцу. 
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Члан 8. 
  

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регулације 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 2.188.800,00дин. (без ПДВ-а). 

У процену није укључена израда геодетских и 
геолошких радова и подлога или претходних студија.      

         
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 Број: 350-697/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 
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400 
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр.15/16), члана 15. ст. 1. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/2013 – 
пречишћен текст и 12/16) 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 13.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ  

И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Кушевац, који је донео 
Надзорни одбор под VI бр. 4971-02/16, дана 17.11.2016. 
године. 

  
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-112/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

  

401 
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр.15/16), члана 15. ст. 1. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа " Водовод - 
Крушевац " Крушевац („Сл лист града Крушевца“, бр. 
5/2013-пречишћен текст и 9/16) и 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 
КАНАНАЛИЗАЦИЈУ "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод  
Крушевац“ Крушевац, коју је донео Надзорни одбор  
Одлуком под бројем  4/3, дана 24.10.2016. године. 

 
II  Ово решење објавити у "Службеном  листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-113/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 

402 
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр.15/16), члана 15. ст. 1. Одлуке о 
организовању Јавног комуналног предузећа “Крушевац“ 
Крушевац (,,Службени лист града Крушевца“, бр. 5/2013-
пречишћени текст, 4/15 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 13.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ СТАТУТА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "КРУШЕВАЦ"  КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Статута Јавног комуналног предузећа "Крушевац" 
Крушевац, коју је донео Надзорни одбор Одлуком под 
бројем  3893  дана 21.11.2016. године. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном  листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-114/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 

403 
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр.15/16), члана 29. ст. 1. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа "Пословни центар" 
Крушевац („Сл лист града Крушевца“, бр. 5/2013-
пречишћен текст, 7/13 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  13.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

" ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Статута Јавног предузећа "Пословни центар" 
Крушевац, које је донео Надзорни одбор  Одлуком под 
бројем  4105 дана 18.11.2016. године. 

 
II  Ово решење објавити у "Службеном  листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-115/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 
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404 
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 8. ст. 1. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Аеродром Росуље“ 
Крушевац („Сл лист града Крушевца“, бр. 5/2013-
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 13.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

" АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Статута Јавног предузећа "Аеродром Росуље" 
Крушевац, које је донео Надзорни одбор  Одлуком под 
бројем  213/16   дана 21.11.2016. године. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном  листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-116/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
405 
На основу члана 28. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 4а 
Одлуке о оснивању Културног центра у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца" број 1/09 - Пречишћени 
текст, 6/10, 8/12 и 9/16)  и чл. 19 Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У  
КРУШЕВЦУ 

 
I  - Даје се сагласност на Статут  Културног центра 

у  Крушевцу,  који је донео Управни одбор Културног 
центра у Крушевцу дана 28.11.2016. године, под бројем  
2908-6/12/16. 

 
II  -   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-310/2016               ПРЕДСЕДНИК  

   Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

406 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09) и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 13.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Деспотовић 
Стевановић, предшколски педагог, представник 
локалне самоуправе,  дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац.  

 
II  - ИМЕНУЈЕ СЕ Верољуб Ћирковић,  дипл. 

економиста из Крушевца, за члана Управног одбора 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац, 
представник локалне самоуправе. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-309/2016               ПРЕДСЕДНИК  
   Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
407  
На основу члана 35. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09) и члана 19. став 1. тачка 9. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
13.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – МИРОСЛАВ СМИЉКОВИЋ, магистар 

организационих наука, директор Културног центра 
Крушевца, који је на ову дужност именован Решењем 
Скупштине града Крушевца I Број: 022-82/2013 од 
21.06.2013. године, наставља да обавља ову дужност и 
после 13.12.2016. године, када навршава 65 година 
живота и најмање 15 година стажа осигурања, а 
најдуже до 31. марта 2017. године. 

 
II – Анексом уговора о раду, који ће са 

Мирославом Смиљковићем закључити Управни одбор 
Културног центра Крушевац, регулисаће се међусобна 
права и обавезе из тачке I овог Решења. 

 
III  -   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-306/2016               ПРЕДСЕДНИК  

   Јасмина Палуровић, с.р. 
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408 
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 и 103/15), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник 
РС" бр. 129/07 и 83/14, ) 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 13.12.2016. године, донела је 

 
З АКЉУЧАК  

 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету града Крушевца за период јануар – септембар 
2016. године. 

 
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 401-486/2016               ПРЕДСЕДНИК  

   Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
 

    
III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО  
 
409 
На основу члана 48. Статута града Крушевца  (''Сл. 

лист града Крушевца'' број 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 5. 
Одлуке o приступању изради Плана одрживе урбане 
мобилности града Крушевца-SUMP (''Службени лист 
града Крушевца'', број 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.12.2016. године, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ОДРЖИВЕ 
УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ ГРАДА  

КРУШЕВЦА-SUMP 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Милићевић, 

дужности члана Комисије за израду Плана одрживе 
урбане мобилности града Крушевца-SUMP. 

 
II  - ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Станковић, дипл. 

биолог, представник Градске управе града Крушевца, 
за члана  Комисије  за израду Плана одрживе урбане 
мобилности града Крушевца-SUMP. 

 
III -   Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  011-26/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 

410 
На основу члана 48. Статута града Крушевца  (''Сл. 

лист града Крушевца'' број 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 6. 
Одлуке o приступању изради Плана одрживе урбане 
мобилности града Крушевца-SUMP (''Службени лист 
града Крушевца'', број 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана  9.12.2016. године донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ТИМОВА И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНИХ ТИМОВА  
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ 

МОБИЛНОСТИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ОБРАЗУЈУ СЕ РАДНИ ТИМОВИ И ИМЕНУЈУ СЕ 

ЧЛАНОВИ РАДНИХ ТИМОВА за израду Плана 
одрживе урбане мобилности града Крушевца  и то: 

 
1. Радни тим - саобраћај и иновације: 
Координатор тима: 
- Јелена Брковић, Градска управа града Крушевца, 
Чланови: 
1. Јелена Николић, Градска управа града 

Крушевца, 
2. Предраг Арсић, Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац, 
3. Владан Радојевић, Прва техничка школа у 

Крушевцу, 
4. Момчило Радивојевић, "Југопревоз Крушевац" 

а.д., 
5. Братислав Петровић, ЈП Пословни центар, 
6. Новица Цветковић, Полицијска управа у 

Крушевцу, 
7. Викторио Марјановић, Бициклистички клуб 

Крушевац. 
     
2. Радни тим - еколошки и социјални напредак: 
Координатор тима: 
- Биљана Станковић, Градска управа града 

Крушевца,  
Чланови: 
1. Александар Ђорђевић, Завод за јавно здравље, 
2. Драгана Милићевић, професор физике, 
3. Драгана Ивановић, Градска управа града 

Крушевца, 
4. Ивана Станојевић, удружење грађана, 
5. Маријана Анђелић, Центар за особе са инвалидитетом, 
6. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад, 
7. Никола Пантелић, Бициклистички клуб „Напредак“. 
 
3. Радни тим - учешће јавности и промена 

навика: 
Координатор тима: 
- Јелена Николић, Градска управа града Крушевца, 
Чланови: 
1. Шантал Милошевић, филолог романиста, 
2. Јелена Микић Бојовић, дипл. економиста, 
3. Јован Ђукић, дипл. инг. саобраћаја, 
4. Кристина Станић, дипл. инг. заштите животне 

средине, 
5. Јелена Николић, мастер математике, 
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6. Соња Јевремовић, мастер економије 
7. Марија Средојевић, дипл. психолог представник 

ПУ "Ната Вељковић" 
 
II  - Задаци Радних тимова су:  
 
Основни задатак Радних тимова је прикупљање 

података, њихово систематизовање, руковођење, израда 
и праћење остваривања припреме Плана одрживе 
урбане мобилности града Крушевца. Ближи задаци 
Радних тимова биће дефинисани кроз пројектни 
задатак, који усваја Комисија. 

 
III - Стручне и административне послове за 

потребе Радних тимова обавља Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове. 

 
IV -   Даном  доношења овог решења престаје да 

важи Решење о образовању радних тимова и 
именовању чланова радних тимова за израду Плана 
одрживе урбане мобилности града Крушевца 
(Службени лист града Крушевца ", бр. 6/2016). 

 
V -   Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  011-25/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

 
411 
На основу чл. 41. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 1/09 – Пречишћен текст,, 8/12, 3/14, 4/14, 7/14 и 
11/16) и 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 09.12.2016. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног 

зеленила у 2017. години који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 
3855 од 17.11.2016. године. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  352-1384/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

412 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца,“ 
1/09 -  Пречишћен текст,  8/12, 3/14,  4/14, 7/14 и 11/16) 
и  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 09.12.2016. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца за 2017. годину који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под бр. 
3930 од 24.11.2016 године.  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  352-1385/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

 
413 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању залених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца,“ 
1/09 -  Пречишћен текст,  8/12, 3/14, 4/14,  7/14 и 11/16) 
и  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  09.12.2016. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних 

површина и јавне хигијене на територији града 
Крушевца у зимском периоду за период од 15.11.2016. 
год. до 31.03.2017. године, који је предложило Јавно 
комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 
3929 од 24.11.2016. године. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  352-1386/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
414 
На основу чл. 28. Одлуке о држању домаћих 

животиња и кућних љубимаца на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца,“ 6/11, 3/14 и 
4/14) и  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  09.12.2016. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. УСВАЈА СЕ Програм рада Зоохигијенске службе 

ЈКП“ Крушевац“  за 2016. годину који је предложило 
Јавно комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац  под 
бр. 3971 од  30.11.2016. године.  

 
II.  Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  352-1387/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

 
415 
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 и 103/2015) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.12.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
123.083 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 30 – OШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ 
ГОРЊИ СТЕПОШ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 
(ПА: Функционисање ОШ „Деспот Стефан“ Горњи 
Степош), економска класификација 463100, позиција 488 
– Текући трансфери осталим нивоима власти (нивоу 
Републике), повећава се за 123.083 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у износу од 123.083 динара су 
недовољно планирана средства за јубиларне награде за 
Михајловић Браниславу, износ од 68.740 дианара и 
Костић Јасмину, износ од 69.095 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:  401-466/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 

416 
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 и 103/2015) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.12.2016. 
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 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
355.226 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 423500, позиција 75 –Стручне услуге, 
повећава се за 355.226 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 355.226 динара су 
недовољно планирана средства за Интерресорну 
комисију, износ од 51.592 динара, Комисију за планове, 
износ од 227.523 динара, Комисију за животну средину, 
износ од 79.114 динара (слободна средства на конту 
423591 искористиће се за исплату накнаде Комисији за 
посебну негу деце, износ од 33.150,48 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:  401-467/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
  
417 
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 и 103/2015) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.12.2016. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
53.487 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 1, глава 1 – СКУПШТИНА ГРАДА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Скупштине града), економска 
класификација 423500, позиција 7 – Стручне услуге, 
повећава се за 53.487 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења у  укупном износу од 53.487 динара су 
недовољно планирана средства за одборнички додатак, 
износ од 26.531 динар и Комисију за подстицање развоја 
пољопривреде, износ од 26.956 динара (слободна средства 
на конту 423591 у износу од 503.591 динар употребиће се 
за исплату одборничког додатка за седницу Скупштине 
одржане дана 31.10.2016. године). 

 
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:  401-468/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
418 
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 и 103/2015) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 270.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.196.089.942 
динара, уплатом по уговорима о донацији за пројекат 

„Дочек Нове 2017. године“, закљученим између 
донатора и града Крушевца и то:  

- уговором о донацији ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
ДОО, Блаце, бр. 404-447/II од 23.11.2016. године, 
извршена је уплата 24.11.2016. године, у износу од 
250.000 динара и 

- уговором о донацији КТК-КОМЕРЦ ДОО, 
Крушевац, бр. 404-575/II од 30.11.2016. године, извршена 
је уплата 29.11.2016. године, у износу од 20.000 динара. 

Укупни расходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 270.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.196.089.942 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 270.000 
динара и сада износе 2.843.170.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист новоа градова, повећавају се за 270.000 динара и 
сада износе 670.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 352.919.942 динара. 

Средства у износу од 270.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), пројекат 
0004/16 (П: Дочек Нове 2017. године) функционална 
класификација 820 и то: 

- на позицију 47.1-Услуге образовања, културе и 
спорта, конто 424221-Услуге  

културе, износ од 270.000 динара и сада износи 
270.000 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:  400-19/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
419 
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 и 
103/2015) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.212.000 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.198.301.942 динара, 



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       163 
 

 

уплатом Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација на рачун Туристичке организације 
града Крушевца бр. 840-1129664-25 дана 18.11.2016. 
године, за реализацију пројекта „Градски туристички 
инфо центар“.  

Укупни расходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.212.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.198.301.942 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 
2.843.170.000  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733241 – Капитални 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 2.212.000 динара 
и сада износе 2.212.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 2.212.000 динара и сада износе 355.131.942 динара. 

 
Средства у износу од 2.212.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
Туристичке организације, шифра програма 1502 

(ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), пројекат 0056/16 
(П: Градски туристички инфо центар), функционалана 
класификација 473 и то: 

-  на конто 426919 –Остали материјали за посебне 
намене, износ од 167.500 динара и сада износи 167.500 
динара; 

- на конто 511321 – Капитално одржавање 
пословних зграда и пословног простора, износ од 
65.000 динара и сада износи 65.000 динара; 

-  на конто 512211 –Намештај, износ од 579.500 
динара и сада износи 579.500 динара; 

-  на конто 512212 –Уградна опрема, износ од 
112.500 динара и сада износи 112.500 динара; 

-  на конто 512241 –Електронска опрема, износ од 
1.162.500 динара и сада износи 1.162.500 динара и 

-  на конто 512811 –Опрема за јавну безбедност, 
износ од 125.000 динара и сада износи 125.000 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:  400-20/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

 
 

420 
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 и 103/2015) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 09.12.2016. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.198.351.942 
динара, уплатом по уговору о донацији за пројекат 
„Концерт за Српску Нову 2017. годину“, закљученим 
између донатора и града Крушевца и то:  

- уговором о донацији ЕЛМОС ПРОМЕТ ОД, 
Крушевац, бр. 404-580/II од 01.12.2016. године, 
извршена је уплата 06.12.2016. године, у износу од 
50.000 динара. 

 
Укупни расходи буџета за 2016. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.198.351.942 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 50.000 
динара и сада износе 2.843.220.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист новоа градова, повећавају се за 50.000 динара и 
сада износе 720.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 355.131.942 динара. 

Средства у износу од 50.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), пројекат 
0056/16 (П: Концерт за Српску Нову 2017. годину) 
функционална класификација 820 и то: 

- на позицију 47.2 - Услуге образовања, културе 
и спорта, конто 424221-Услуге  

културе, износ од 50.000 динара и сада износи 
50.000 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:  400-21/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
421 
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, 101/2011 
и 55/2014) и чл. 10. Одлуке о паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 - 
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 3/14), дана 30.11.2016. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2011,...11/2016) тако што се у члану 12. у ставу 1. 
после тачке 7.1. додаје нова тачка 7.2. која гласи: 

 
"7.2. Улица Стевана Синђелића, једно паркинг 

место, испред вишепородичног стамбеног објекта број 27, 
прво са леве стране гледано од улаза из Улице Бријанове, 
за управно паркирање на паркинг простору ван коловоза 
(наменски се користи за возило регистарске ознаке KŠ 
039-XV у својини лица са инвалидитетом);" 

 
II  - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" 

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. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
                                                                                        

IV Број:  344-936/2016 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 

 
 
422                                                                                                   
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 06.12.2016. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о 

техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) тако да:  

- у члану 3. ставу 1. након тачке 94. додаје нова 
тачка 94.1 која гласи:  

 "94.1 Улица Покров Пресвете Богородице у 
односу на Улицу Јошаничку;" 

- у члану 4. ставу 1. тачка 1.1 мења се и гласи: 
"1.1 Улица Балшићева, од Улице Страхињићеве 

до Улице Вронског и од Улице Нове Балшићеве до 
Улице Вронског;" 

- у члану 4. став 1. након тачке 2. додаје нова тачка 
2.1 која гласи:  

"2.1 Улица Бранка Радичевића, од Улице 
Метохијске до Улице Бивољске;" 

- у члану 4. став 1. након тачке 4.1 додаје нова 
тачка 4.2 која гласи: 

 
 "4.2 Улица Васе Пелагића, од Улице 

Видовданске до Улице Метохијске;" 
- у члану 4. став 1. након тачке 7. додаје нова тачка 

7.1 која гласи: 
 "7.1 Улица Вронског, од Улице Балшићеве до 

Улице нове Балшићеве;" 
 - у члану 4. став 1. тачка 10. мења се и гласи:  
"10. Улица Драгушка, од Улице Покров Пресвете 

Богородице до Улице Гаврила Принципа;" 
- у члану 4. став 1. након тачке 13. додаје нова 

тачка 13.1 која гласи:  
"13.1 Улица Јошаничка, од Улице Бресничке до 

Улице Покров Пресвете Богородице;" 
- у члану 4. став 1. тачка 15. мења се и гласи:  
"15. Улица Константина Философа, од Улице 

Доситејеве до Улице Обилићеве;" 
- у члану 4. став 1. након тачке 26. додаје нова 

тачка 26.1 која гласи: 
"26.1 Улица Покров Пресвете Богородице, од 

Улице Јошаничке до Улице Драгушке;" 
- у члану 4. став 1. након тачке 31. додаје нова 

тачка 31.1 која гласи:  
"31.1 Улица Симе Марковића, од Улице 

Метохијске до Улице Видовданске;" 
- у члану 6. став 1. након тачке 2. додаје нова тачка 

2.1 која гласи:  
"2.1 Улица Балшићева, десном страном од Улице 

Страхињићеве у дужини око 50 метара, а затим левом 
страном до Улице Вронског и десном страном од 
Улице нове Балшићеве до Улице Вронског за подужно 
паркирање на коловозу;" 



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       165 
 

 

- у члану 6. ставу 1. након тачке 11. додаје нова 
тачка 11.1 која гласи: 

 
"11.1 Улица Вронског, десном страном од Улице 

Балшићеве до Улице нове Балшићеве за подужно 
паркирање на коловозу;" 

- у члану 6. ставу 1. тачка 28. мења се и гласи: 
 
"28. Улица Константина Философа, десном 

страном од Улице Доситејеве до Улице Косанчићеве за 
подужно паркирање на уређеној ниши ван коловоза и 
левом страном за подужно паркирање на коловозу;" 

- у члану 6. ставу 1. тачка 36. мења се и гласи: 
 
"36. Улица нова Балшићева, десном страном од 

вртића до Улице Вронског и левом страном од Улице 
Вронског до Улице Башићеве све за подужно 
паркирање на коловозу;" 

- у члану 13. ставу 1. тачка 32. мења се и гласи: 
 
"32. Улица краља Александра Ујединитеља, 

левом и десном страном од Улице Бруски пут до Улице 
Косовске и десном страном гледано од Улице Косовске 
на уређеном паркиралишту ван коловоза испред 
вишестамбених објеката тзв. "Б солитера" тј. на 
површини намењеној за улазак излазак возила са 
паркинг места;" 

- у члану 15. ставу 1. након тачке 1.1 додаје нова 
тачка 1.2 која гласи: 

 
"1.2 Улица Бате Паскаљевића, од Улице 

Веселина Николића до Улице мајке Југовића;" 
- у члану 26. ставу 1. након текста "Л" додаје се 

текст ", у Улици Бате Паскаљевића од Улице Веселина 
Николића до Улице мајке Југовића" 

- у члану 34. у ставу "а)" тачка 12. мења се и гласи: 
 
"12. саобраћајно огледало 
Одређује се постављање саобраћајног огледала у 

раскрсници следећих улица: 
1. Улица Видовданска, на раскрсници са Тргом 

фонтана; 
2. Улица Војислава Илића, на раскрсници са 

Улицом Љубостинском; 
3. Улица Гаврила Принципа, на раскрсници са 

Улицом Брестовачком; 
4. Улица краља Милутина, на раскрсници са 

Улицом Љубостинском; 
5. Улица Његошева, на раскрсници са Улицом 

Александра Волте;" 
 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар 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 који се односи на регулисање паркирања и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
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, осим у 

делу који се односи на регулисање паркирања, и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
 III - Ово Решење објавити у Службеном листу 

града Крушевца. 
                                                                                                                   

IV Број:  344-966/2016 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 

 
 
 
423 
Република Србија 
Агенција за борбу против корупције 
Бр. 014-020-00-0055/15-11 
Дана: 11.08.2016. године 
Б е о г р а д  
 
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији 

за борбу против корупције („Службени гласник РС“, 
бр. 97/08, 53/10, 66/11–УС, 67/13-УС, 112/13-
аутентично тумачење и 8/15-УС) у поступку за 
одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за 
борбу против корупције који се води по службеној 
дужности против Валентине Лазић, из Крушевца, 
Петра Кочића 49. директор Агенције за борбу против 
корупције дана 11.08.2016. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је Валентина Лазић, члан 

Школског одбора Основне школе „Кнез Лазар“ Велики 
Купци, поступила супротно одредбама чл. 27. и 32. ст. 1. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај 
начин што је током вршења јавне функције члана 
Школског одбора Основне школе „Кнез Лазар“ Велики 
Купци, на седници Школског одбора одржаној дана 
28.12.2010. године, гласала за доношење одлуке о избору 
Данијеле Секулић, своје рођене сестре, за директора 
наведене школе и што је током вршења јавне функције 
члана Школског одбора Основне школе „Кнез Лазар“ 
Велики Купци, на седници Школског одбора одржаној 
дана 19.11.2014. године учествовала у поступку избора 
директора школе по расписаном конкурсу на којем је као 
један од три кандидата учествовала Данијела Секулић, и 
која је гласовима шест чланова Школског одбора, и 
изабрана за директора Основне школе „Кнез Лазар“ 
Велики Купци, а да о сумњи у постојање сукоба 
интереса који је имала у наведеној ситуацији није 
писмено обавестила Агенцију за борбу против корупције 
и Скупштину града Крушевца 

 
па јој се, на основу чл. 51. ст. 1. Закона о Агенцији 

за борбу против корупције, изриче 
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МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА  
ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „КНЕЗ ЛАЗАР“ ВЕЛИКИ КУПЦИ 

 
II – Изрека и сажето образложење овог решења 

биће објављени у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ и у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
III - Трошкове објављивања овог решења сносиће 

Валентина Лазић. 
 

Образложење  
 
Против Валентине Лазић, члана Школског одбора 

Осноне школе „Кнез Лазар“ Велики Купци (у даљем 
тексту: Школа), покренут је, по службеној дужности 
поступак, ради утврђивања повреде одредаба чл. 27. и 32. 
ст. 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције (у 
даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога што је током 
вршења јавне функције члана Школског одбора Школе, на 
седници Школског одбора одржаној дана 28.12.2010. 
године, гласала за доношење одлуке о избору Данијеле 
Секулић, своје рођене сестре, која се у односу на њу као 
јавног функционера сматра повезаним лицем, за 
директора наведене школе и што је током вршења јавне 
функције члана  Школског одбора Школе на седници 
Школског одбора одржаној дана 19.11.2014. године 
учествовала у поступку избора директора Школе по 
расписаном конкурсу на којем је као један од три 
кандидата учествовала Данијела Секулић, и која је 
гласовима шест чланова Школског одбора, и изабрана за 
директора Школе, на који начин је погодовала повезаном 
лицу, а да о сумњи у постојање сукоба интереса који је 
имала у наведеној ситуацији није писмено обавестила 
Агенцију за борбу против корупције (у даљем тексту: 
Агенција) и Скупштину града Крушевца. 

Изјашњавајући се на обавештење о покретању 
поступка, Валентина Лазић је навела да је за члана 
Школског одбора Школе изабрана на законит начин и да 
је своју дужност увек вршила у интересу ученика, да 
сматра да по Закону о основама система образовања и 
васпитања нема сукоба интереса у ситуацији везано за 
њен избор за члана Школског одбора, јер она, приликом 
одлучивања у Школском одбору Школе, не може да 
заступа интересе више структура, већ само интересе 
запослених. Даље је навела да је на састанку Школског 
одбора Школе гласала за избор Данијеле Секулић за 
директора Школе, са којом је повезано лице, али да је њен 
глас био један од шест и да није био одлучујући за избор 
директора школе. Даље је навела да јој, иако сви знају за 
чињеницу да су она и Данијела Секулић сестре, нико из 
правне службе није скренуо пажњу да је потребно да 
писмено обавести локалну самоуправу и Агенцију о 
повезаности са директором Школе, да, такође, сви 
чланови Школског одбора знају да су њих две сестре и да 
нису тражили њено изузеће као и да истиче да је Школски 

одбор углавном доносио одлуке једногласно и да њена 
одлука никада није била пресудна. Именована је истакла 
да је Данијела Секулић поднела оставку на место 
директора Школе и да јој јавна функција престаје 
16.02.2016. године, о чему ће Агенцију обавестити управа 
Школе.  

Увидом у Решење Скупштине града Крушевца I бр. 
022-135/2010 од 27.08.2010. године утврђено је да је 
Валентина Лазић овим решењем именована за члана 
Школског одбора Школе. 

Увидом у записнике са седнице Школског одбора 
Школе бр. 637 од 12.11.2010. године и бр. 712 од 
28.12.2010. године утврђено је да је Валентина Лазић у 
својству члана Школског одбора Школе гласала за 
доношење одлуке о избору Данијеле Секулић за 
директора. 

Увидом у Решење Скупштине града Крушевца I бр. 
022-213/2014 од 18.06.2014. године утврђено је да је 
Валентина Лазић именована за члана Школског одбора 
Школе као представник Наставничког већа почев од 
28.08.2014. године. 

Увидом у записник са седнице Школског одбора 
Школе бр. 518 од 19.11.2014. године утврђено је да је 
Валентина Лазић у својству члана Школског одбора 
Школе учествовала у поступку избора Данијеле Секулић 
за директора Школе по расписаном конкурсу, на којем је 
као један од три кандидата учествовала и Данијела 
Секулић, која је, гласовима шест чланова Школског  
одбора, и изабрана за директора Школе. 

Увидом у решење  Школског одбора Школе бр. 585 од 
29.12.2014. године утврђено је да Данијела Секулић ступа на 
дужност директора Школе дана 30.12.2014. године.   

Увидом у Одлуку Школског одбора Школе број 20 од 
25.01.2016. године утврђено је да Данијели Секулић 
престаје дужност директора дана 17.02.2016. године. 

У смислу чл. 2. закона о Агенцији, повезано лице је, 
поред осталих, крвни сродник функционера у побочној линији 
закључно са другим степеном сродства. 

Из наведене законске одредбе произилази да Данијела 
Секулић у односу на Валентину Лазић има својство повезаног 
лица, с обзиром на то да је рођена сестра. 

Одредбама истог члана Закона о Агенцији прописано је 
да је приватни интерес било каква корист или погодност за 
функционера или повезано лице, а да је сукоб интереса 
ситуација у којој функционер има приватни интерес који 
утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање 
функционера у вршењу јавне функције односно службене 
дужности, на начин који угрожава јавни интерес. 

На основу одредаба чл. 27. истог Закона функционер 
је дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не 
подреди приватном, да ствара и одржава поверење 
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, да 
избегава стварање односа зависности према лицу које би 
могло да утиче на његову непристрасност у вршењу јавне 
финкције, а у случају да не може да избегне такав однос 
или такав однос већ постоји, да учини све што је потребно 
ради заштите јавног интереса и да не сме да користи јавну 



 14.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  14                                       167 
 

 

функцију за стицање било какве користи или погодности 
за себе или повезано лице. 

Одредбом чл. 32., ст.1. истог Закона прописана је 
обавеза функционера да приликом ступања на дужност и 
током вршења јавне функције, у року од осам дана, 
писмено обавести непосредно претпостављеног и 
Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или о 
сукобу интереса који он или са њим повезано лице има. 

Према одредби чл. 53., ст. 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-др. пропис 68/15) орган 
управљања у школи је школски одбор, који, на основу 
одредаба чл. 57. истог закона, поред осталог, расписује 
конкурс и бира директора. 

Директор школе с друге стране, у складу са одредбом 
чл. 59. ст.1. истог закона, руководи радом школе, а о 
његовим правима, обавезама и одговорностима, према 
одредби ст.16. истог члана, одлучује школски одбор, коме 
директор школе, на основу одредаба чл. 62., ст. 2. и ст. 3. тач. 
15. истог закона, одговара за свој рад и подноси извештаје о 
свом раду и раду школе, најмање два пута годишње. Из 
наведених законских одредаба несумњиво произилази да 
између члана школског одбора и директора школе постоји 
однос зависности, надзора и контроле. 

Увидом у допис Скупштине града Крушевца I бр. 
04/2016 од 18.01.2016. године утврђено је да Валентина 
Лазић није обавестила Скупштину града Крушевца о 
сукобу интереса који је имала приликом учествовања у 
избору Данијеле Секулић, која је са њом повезано лице, за 
директора Школе. 

Применом наведених законских одредаба на утврђено 
чињенично стање оцењено је да је Валентина Лазић 
довела себе у ситуацију сукоба интереса, јер је гласањем 
за своју сестру, јавни интерес подредила приватном, а 
створила је и однос зависности према лицу које би могло 
да утиче на њену непристрасност у вршењу јавне 
функције, а да при том није учинила све што је потребно 
ради заштите јавног интереса, чиме је угрозила поверење 
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, 

што је супротно одредбама чл. 27. Закона о Агенцији. 
Такође, именована није обавестила Скупштину града 
Крушевца и Агенцију о сумњи у сукоб интереса коју је 
имала у наведеној ситуацији, те је поступила супротно и 
одредби чл.32., ст.1. Закона о Агенцији. 

Приликом одлучивања цењени су наводи из 
изјашњења функционера, али је утврђено да су без утицаја 
на доношење другачије одлуке у овој правној ствари, јер 
стручне службе школе нису у обавези да функционерима 
указују на обавезу поступања по чл. 32., ст.1. Закона о 
Агенцији, јер је то лична обавеза функционера и није 
оправдан разлог за непоступање. Такође, чињеница да је 
Данијела Секулић престала са вршењем јавне функције 
директора Школе, није од значаја приликом доношења 
одлуке у овој правној ствари из разлога што је Валентина 
Лазић учинила повреду Закона о Агенцији приликом 
избора Данијеле Секулић за директора Школе, чије се 
последице не могу отклонити разрешењем именоване. 

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи 
у конкретном случају, оцењено је да се изрицањем мере 
упозорења не би постигла сврха примене Закона о 
Агенцији, с обзиром на то да се последице поступања 
функционера супротно Закону о Агенцији не могу 
отклонити. Стога је закључено да је изрицање мере јавног 
објављивања препоруке за разрешење са јавне функције 
једина одговарајућа мера у конкретном случају, па је 
сагласно одредбама чл. 51. ст. 1 Закона о Агенцији и чл. 
192. ст. 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01, „Службени 
гласник РС“, бр. 30/10) у вези са чл. 3. ст. 4. Закона о 
Агенцији, одлучено као у ставу 1 диспозитива овог 
решења. 

Одлуке као у ставовима II и III диспозитива овог 
Решења донете су применом одредаба чл. 54. Закона о 
Агенцији. 

     
             ДИРЕКТОР 
             Татјана Бабић, с.р. 
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