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III - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 12. 

 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 

2021. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на неодређено и 

одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету града за 2019. годину обезбеђена средства за плате. 

Сви запослени се финансирају из извора 01. 
 

 

Р.  
бр. 

Корисник 

Број  
запослених  

на неодређено 
време на дан 

01.01.2019.  

Број  
запослених  
на одређено  
време на дан 

01.01.2019. 

Укупан  
број  

запослених 
на дан 

01.01.2019. 
1 2 3 4 5 

1. Органи и службе локалне власти  305 55 360 

- Скупштина  3 3 

- Градоначелник  2 2 

- Градско правобранилаштво  3 3 

- Заштитник грађана  2 2 

- Градска управа 256 43 299 

- Служба месних заједница 49 2 51 

2. Установе културе 184 14 198 

- Историјски архив 29 2 31 

- Крушевачко позориште 39 4 43 

- Културни центар 62 3 65 

- Народна библиотека 20 2 22 

- Народни музеј 34 3 37 

3. Остале установе 74 8 82 

- Установа за физичку културу „Спортски центар“ 58 5 63 

- Центар за стручно усавршавање 4 1 5 

- Центар за особе са инвалидитетом 3 1 4 

- Туристичка организација 9 1 10 

4. Предшколска установа „Ната Вељковић“ 362 29 391 

 УКУПНО: 925 106 1031 

 
 

Члан 13. 
 

Корисници буџетских средстава не могу заснивати 
радни однос са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места до 31. 
децембра 2019. године. Изузетно, радни однос са новим 
лицима може се засновати на предлог Градског већа и 
на основу сагласности Министарства државне управе и 
локалне самоуправе и Комисије Владе.  

Укупан број запослених на одређено време, због 
привремено повећаног обима посла, лица ангажованих 
по уговору о делу, уговору о привременим и 
повременим пословима закључених непосредно или 
преко омладинске и студентске задруге и лица 
ангажованих по другим основама, не може бити већи 
од 10% броја запослених на неодређено време код 
корисника буџетских средстава. Изузетно, овај број 
може бити већи од 10% укупног броја запослених на 
предлог Градског већа и на основу сагласности 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и 
Комисије Владе. 

 
Члан 14. 

 
У  2019. години неће се вршити исплата божићних, 

годишњих и других врста награда и бонуса 
предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима код директних и индиректних корисника 
средстава буџета града Крушевца, осим јубиларних 
награда.  

 
Члан 15. 

 
За извршавање ове Одлуке одговоран је Градо-

начелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је Градо-

начелник. 
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Члан 16. 
 

Наредбодавац директних и индиректних корисника 
буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање 
средствима, преузимање обавеза, издавање налога за 
плаћање који се извршавају из средстава органа као и 
за издавање налога за уплату средстава која припадају 
буџету. 

 
Члан 17. 

 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је Начелник 
Градске управе. 

  
Члан 18. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, 

услед неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, одлучује Скупштина града у складу 
са одредбама чланова 33. и 35. Закона о јавном дугу и 
23. и 32. Закона о локалној самоуправи. 

 
Члан 19. 

 
Скупштина Града доноси одлуку о задуживању 

ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода и издатака, на предлог 
Градског већа, а по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија у складу са одредбама 
чланова 33. и 36. Закона о јавном дугу. 

 
Члан 20. 

 
Градско веће у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу Одлуке о буџету усваја финансијске планове 
директних корисника. Градска управа, након усвајања 
финансијских планова од стране Градског већа, о томе 
обавештава сваког директног корисника.  

Индиректни корисници дужни су да своје 
финансијске планове ускладе са одобреним 
апропријацијама у буџету и донесу финансијски план 
за 2019. годину, у року од 45 дана од дана ступања на 
снагу Одлуке о буџету града за 2019. годину.  

Финансијске планове индиректних корисника 
доноди надлежни орган управљања. 

 
Члан 21. 

 
У циљу бољег планирања буџетске ликвидности 

средства распоређена овом Одлуком преносе се 
корисницима буџетских средстава на основу 
кварталних квота, које утврђује Одељење за финансије 
– Служба трезора, а сразмерно оствареним приходима  
и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални стални 

трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 22. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 
одобрена и пренета.  

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход и издатак извршава из средстава буџета и из 
других извора прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из других извора прихода. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
друге приходе, апропријације утврђене из тих прихода 
неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Изузетно од става 1. овог члана, у складу са чланом 
54. Закона о буџетском систему, корисници из става 1. 
овог члана, могу преузети обавезе по уговору који се 
односи на капиталне издатке и који захтева плаћање у 
више година, на предлог Одељења за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, а највише до 
износа исказаних у плану капиталних пројеката за 
период 2019. - 2021. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање 
обавеза из става 4. овог члана прибаве сагласност 
Градског већа. 

 
Члан 23. 

 
У поступку припреме буџета града, буџетски 

корисници су у обавези да, у роковима предвиђеним 
буџетским календаром, Градској управи доставе 
предлоге капиталних пројеката након спроведене оцене 
капиталних пројеката, у складу са чланом 54а. Закона о 
буџетском систему и Уредбом о садржини, начину 
припреме, оцене, као и праћењу спровођења и 
извештавању о реализацији капиталних пројеката. 

 
Члан 24. 

 
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора, обавезе 
може преузимати само до нивоа остварења тих прихода 
или примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи од одобрених апропријација. 

Уколико је ниво остварених прихода и примања 
већи од одобрених апропријација овом Одлуком 
корисник буџетских средстава је у обавези да поднесе 
захтев за доношење решења о повећању прихода и 
примања и расхода и издатака. 

Ако у току године дође до умањења одобрених 
апропријација због извршења принудне наплате, 
корисник буџетских средстава предузеће одговарајуће 
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, 
променом апропријације унутар финансијског плана. За 
ове намене не могу се користити средства текуће 
буџетске резерве. 
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Члан 25. 
 

Решења о промени апропријација „у“ и „из“ текуће 
буџетске резерве, решења о употреби сталне буџетске 
резерве, решења о промени осталих извора прихода и 
решења о преусмеравању апропријације одобрене на 
име одређеног расхода и издатка који се финасира из 
општих прихода буџета у износу  до 10% вредности 
апропријације за расход и издатак чији се износ 
умањује, у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему, доноси Градско веће. 

 
Члан 26. 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и 
материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 
основу капиталних издатака измире у року утврђеном 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

 
Члан 27. 

 
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће.  

Буџетски фонд представља евиденциони рачун у 
оквиру главне књиге трезора, који се отвара са циљем 
да се поједини буџетски приходи, расходи и издаци 
воде одвојено ради остваривања циља који је 
предвиђен посебним прописом.  

 
Члан 28. 

 
Одељење за финансије обавезано је да редовно 

прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја 
из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 

Члан 29. 
 

Накнаде за рад председника и чланова комисија и 
других сталних и привремених радних тела не могу се 
повећавати у 2019. години. 

Председник Скупштине и корисници буџетских 
средстава преиспитаће потребу постојања и висину 
накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака 
по овом основу и иницирати измене одлука, решења и 
других аката којима је уређено плаћање ових накнада. 

 
Члан 30. 

 
Обавезе преузете у 2018. години у складу са 

одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2018. 
године, преносе се у 2019. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства са рачуна извршења буџета у 
износу од 190.007.240 динара састоје се од: пренетих 
средстава од продаје земљишта из ранијих година 
(2016, 2017. и 2018. година) у износу од 35.500.000 
динара, неутрошених општих прихода буџета из 
ранијих година у износу од 87.550.000 динара, 
пренетих средстава од самодоприноса месних 
заједница у износу од 18.600.227 динара, пренетих 
ненаменских средстава месних заједница у износу од 
397.200 динара, пренетих средстава донације 
Адвокатске канцелатије „Поповић“ у износу од 
2.500.000 динара, пренетих средстава од уплате 
Кабинета министра без портфеља задуженог за 
иновације и технолошки развој из 2018. године за 
пројекат „Отварање регионалног иновационог стартап 
центра Расинског округа – РИСЦ“ у износу од 
36.317.820 динара, пренетих средства од уплате 
Министарства државне управе и локалне самоуправе из 
2018. године за пројекат „Реконструкција таванског 
простора са претварањем истог у пословни простор на 
објекту Туристичке организације Крушевац“ у износу 
од 1.350.920 динара, пренетих средстава од уплате 
Министарства омладине и спорта из 2018. године за 
пројекат „Теретана на отвореном у насељу Уједињених 
нација у Крушевцу“ у износу од 2.291.073 динара, 
пренетих средстава од уплате Министарства државне 
управе и локалне самоупаве из 2018. године за пројекат 
„Јединствено управно место у јединицама локалне 
самоуправе“ у износу од 5.500.000 динара. 

 

 
Пренета средства из 2018. године трошиће се у 2019. години преко следећих корисника: 

 

Р. 
Б. 
 

Корисник Програм 

Програ- 
мска 

активност/ 
Пројекат 

Назив 
Програмске 

активности/П 
ројекта 

Пози-
ција 

Конто Назив Износ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Градска 
управа 

1102 ПА 0006 
Одржавање 
гробаља и 
погребне услуге 

38 511000 Зграде и 
грађевински 
објекти 528,300 

39 541000 Земљиште 2,587,500 
2. Градска 

управа 
1102 ПА 0007 Приозводња и 

дистрибуција 
топлотне 
енергије 

40 511000 Зграде и 
грађевински 
објекти 

7,477,508 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Градска 

управа 

1102 ПА 0008 Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће 

44 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 2,900,000 

4. Градска 

управа 

1501 П 0002 „Отварање 

регионалног 

иновационог 

стартап центра 

Расинског 

округа – РИСЦ“ 

47 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 17,704,978 

48 512000 Машине и 

опрема 
18,612,842 

5. Градска 

управа 

1502 П 0003 „Реконструкција 

таванског 

простора са 

претварањем 

истог у 

пословни 

простор на 

објекту 

Туристичке 

организације 

Крушевац“  

53 426000 Материјал 93,520 

54 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 56,800 

55 512000 Машине и 

опрема 

1,200,600 

6. Градска 

управа 

1502 П 0004 "Авантура парк 

са вештачком 

стеном, zip line 

дечије 

игралиште,  

mini zip line и 

шах  

на подручју 

излетишта 

Јастребац" 

56 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 

12,143,360 

7. Градска 

управа 

0401 ПА 0004 Управљање 

отпадним 

водама 

67 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 7,486,120 

8. Градска 

управа 

0701 ПА 0002 Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

73 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 

47,484,277 
9. Градска 

управа 
2002 П 0011 "Капитално 

одржавање 
објеката 
основних школа 
на територији 
града 
Крушевца" 

105 511000 Зграде и 
грађевински 
објекти 7,680,288 

106 512000 Машине и 

опрема 

5,903,500 

10. Градска 

управа 

2003 ПА 0001 Функционисање 

Гимназије 

107 463000 Трансфери 

осталим 

нивоима власти 2,900,000 

11. Градска 

управа 

2003 ПА 0001 Функционисање 

Економско-

трговинске 

школе 

108 463000 Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

410,000 

12. Градска 

управа 

2003 ПА 0001 Функционисање 

Прве техничке 

школе 

Крушевац 

109 463000 Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

1,415,000 

13. Градска 

управа 

2003 ПА 0001 Функционисање 

Политехничке 

школе 

"Милутин 

Миланковић" 

111 463000 Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

410,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. Градска 

управа 
0901 П 0012 "Изградња 

стамбених 
јединица на 
територији 
града за реша-
вање стамбених 
потреба избе-
глица у оквиру 
Регионалног 
стамбеног 
програма" 

124 511000 Зграде и 
грађевински 
објекти 8,000,000 

125 515000 Нематеријална 

имовина 

10,000,000 

15. Градска 

управа 

1801 ПА 0001 Функционисање 

Дома здравља 

Крушевац 

126 464000 Дотације 

организацијама 

за обавезно 

социјално 

осигурање 4,000,000 

16. Градска 

управа 

1201 П 0013 "Трг глумаца" 132 515000 Нематеријална 

имовина 3,685,000 
17. Градска 

управа 
1301 П 

0014/401-
01-71/2018-

04 

"Теретана на 
отвореном у 
насељу 
Уједињених 
нација у 
Крушевцу“ 

143 512000 Машине и 
опрема 

2,291,073 

18. Градска 

управа 

0602 ПА 0001 Функционисање 

Градске управе 

160 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 6,182,815 
19. Градска 

управа 
0602 П 0015 „Јединствено 

управно место у 
јединицама 
локалне 
самоуправе“ 

164 424000 Специјализоване 
услуге 500,000 

165 511000 Зграде и 
грађевински 
објекти 1,000,000 

166 512000 Машине и 
опрема 4,500,000 

20. Градска 
управа 

0501 П 0016 "Пројекат 
енергетске 
ефикаснести и 
управљања 
енергијом у 
општинама 
(ПЕЕУЕО) у 
Србији" 

177 511000 Зграде и 
грађевински 
објекти 

4,000,000 

21. Народна 

библиотека 

1201 ПА 0001 Функционисање 

Нартодне 

библиотеке 

243 515000 Нематеријална 

имовина 

642,529 

22. Ната 

Вељковић 

2001 ПА 0001 Функционисање 

и остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања у 

ПУ "Ната 

Вељковић" 

285 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 

1,000,000 

23. Туристичка 

организација 

1502 П 0017 "Дино-парк" 323 511000 Зграде и грађе-

вински објекти 850,000 

24. Служба 

Месних 

заједница 

0602 ПА 0001 Функционисање 

Службе месних 

заједница 

338 512000 Машине и 

опрема 

125,200 

25. Месне 

заједнице 

0602 ПА 0002 Функционисање 

месних 

заједница 

342 425000 Текуће поправке 

и одржавање 6,028,830 

343 426000 Материјал 207,200 

Укупно: 190,007,240 
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Члан 31. 

 
Прeузете обавезе морају бити извршене искључиво 

на принципу готовинске основе са рачуна извршења 
буџета, осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђено другачије. 

 
Члан 32. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом није другачије 
прописано. 

Плаћање из буџета се неће извршити уколико нису 
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. и 4. 
Закона о буџетском систему. 

 
Члан 33. 

 
Средства распоређена за финансирање расхода и 

издатака корисника буџета преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са годишњим финансијским 
планом корисника буџетских средстава. 

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер 
средстава, доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 

 
Члан 34. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2019. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

 
Члан 35. 

 
Корисници буџетских средстава, у складу са 

Правилником о начину и поступку враћања 
неутрошених средстава буџета града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 6/17) пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2019. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2019. години, а која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града за 2019. годину. 

 
Члан 36. 

 
У случају да се буџету града из другог буџета 

(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије 
на основу тог акта предлаже отварање одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу. 
Решење у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему, доноси Градско веће. 

У току године, корисници буџетских средстава 
могу располагати средствима из става 1. овог члана 
само до истека текуће године.  

Члан 37. 
 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2019. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при 
чему су, у складу са истим чланом Закона, Градо-
начелник, односно лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 38. 

 
Јавно предузеће које користи или ће користити 

средства из буџета (субвенције, гаранције или друга 
средства) дужно је да за та средства предложи посебан 
програм, у складу са чланом 61. Закона о јавним 
предузећима. 

Посебан програм садржи намену и динамику 
коришћења средстава. 

Посебан програм се сматра донетим када на њега 
сагласност да Скупштина града. 

 
Члан 39. 

 
Јавна предузећа, чији је оснивач Град Крушевац, 

дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске 
године део од најмање 50% добити, по завршном 
рачуну за 2018. годину, уплате у буџет Града 
Крушевца. 

 
Члан 40. 

 
Градско веће посебним актом распоређује средства 

за дотације: 
1. удружењима грађана за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса и 
2. црквеним општинама на територији града 

Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката. 

Средства из става 1., тачка 1. и 2. овог члана 
додељују  се по спроведеном конкурсу. 

 
Члан 41. 

 
Финансирање политичких странака врши се у 

складу са Законом о финансирању политичких 
активности. 

 
Члан 42. 

 
Град Крушевац обезбеђује из буџета део средстава 

за остварирање јавног интереса у области јавног 
информисања и распоређује их на основу спроведеног 
конкурса, у складу са Законом о јавном финансирању и 
медијима. 

 
Члан 43. 

 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 
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Члан 44. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“ и доставити Министарству финансија. 

 
Члан 45. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-43/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
386 
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, 83/18), члана 32. Закона о лoкaлној самоуправи 
(„Сл. гласник РС", бр. 129/07) и члана 19 Статута Града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 
П Л А Н 

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БИВОЉЕ 3“ 

У КРУШЕВЦУ 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
УВОД  
 
Предметни простор Плана  налази се у источном 

периферном  делу града, који се линијски пружа дуж 
реке Расине. Обухват плана представља само сегмент, 
односно део насеља Бивоље који чини једну од већих 
стамбених зона града Крушевца. 

Простор је само делимично плански изграђен у 
процесу формирања, односно трансформације насеља 
Бивоље из сеоског у приградско насеље.  

Простор плана готово је у потпуности изграђен 
објектима породичног становања, изузев малог броја 
парцела на којима није започета реализација објеката. 
Већина пословних садржаја као и привредни комплекс 
„Кристал“ орјентисани су према главној градској 
саобраћајници, Ул. Балканској. 

Највећи број затечених објеката потичу из друге 
половине 20. века, и  намењени су становању са 
пратећим економским објектима у функцији аграрних 
домаћинстава. Од 70-тих година прошлог века, посебно 
са експанзијом локалне индустрије и упошљавањем 
становништва, ово насеље се развија као претежно 
стамбено.  

Улица Балканска је у строго контролисаном 
саобраћајном режиму, прихвата регионални и 

транзитни саобраћај и као главна, примарна градска 
саобраћајница представља северну границу комплекса. 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА  
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана  
 
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

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

 
 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр.64/2015); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Бивоље 3“ у Крушевцу, I бр. 350-551/2010 од 
12.10.2010. год. (''Службени лист града Крушевца'', број 
6/2010). 

 
Плански основ 
 
 План генералне регулације „Исток 1“ у 

Крушевцу (“Сл. лист града Крушевца”, бр. 10/2018) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
Обухват ПДР-а „Бивоље 3“ представља део урба-

нистичке целине 3.2  у оквиру ПГР-а „Исток 1“ која је 
опредељена као зона за коју је предвиђено доношење 
Планова детаљне регулације са смерницама односно 
правилима усмеравајућег карактера за даљу планску 
разраду. 

 
(тачка 3.3.1. Целине за које се обавезно доноси 

План детаљне регулације са смерницама за њихову 
израду) 

 
Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ у 

Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 10/2018) 

 
„Развој планираних намена усмерен је на 

унапређење постојећих намена и уређење простора који 
је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Развој становања се остварује кроз повећање комфора, 
односно површине стамбеног простора по становнику, 
путем изградње, реконструкције и унапређењем 
постојећег грађевинског фонда“.  

„Северни и јужни део простора (Насеља Бивоље,... 
Мудраковац) планирани су за становање мањих 
густина до 100ст/ха,“... Јавне функције, комерцијалне 
делатности, спорт и рекреација, као допунске и пратеће 
намене употпуњују  планирану претежну намену“.  

Правила грађења за делове Плана за које je  
предвиђено доношење Планова детаљне регулације 

“Планом генералне регулације опредељене су зоне 
за које је предвиђено доношење Планова детаљне 
регулације.  
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Планови ће се радити уз примену урбанистичких 
правила уређења и грађења (дата за целине и подцелине 
које ће бити у обухвату ПДР-ова) и иста представљају 
смернице, односно чине правила усмеравајућег 
карактера за даљу планску разраду.“ 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.2. 
 
Овај простор обухвата подцелину 3.2.2, у 

површини од око 37,3ха. Ограничен је Ул. 
Видовданском (на југу),  Ул. Бивољском (на западу), 
Ул. Балканском (на северу) и границом подцелине 3.3. 
(на истоку). У оквиру опредељеног простора за који је 
обавезно доношење плана детаљне регулације могућа је 
подела на више ПДР-ова. 

 
Урбанистичка подцелина 3.2.2. 
 
 Претежна намена 
 
Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
 
- Урбанистички параметри за породично становање 

типа ПС-02  примењиваће се само уз Ул. Видовданску. 
 
 урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01, ПС-02 
 

Тип 
Спра-

тност 
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  

 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
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 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације.  

 

 Компатибилне (допунске) намене 
 
Комерцијалне делатности  типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

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

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зонама породичног 
становања користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-01. 

 
Комерцијалне делатности  типа КД-041 
 
- У оквиру претежне намене породичног становања 

као пратећа намена могућа је изградња објеката 
комерцијалних делатности која подразумева дела-
тности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, 
виле, апартмане, према реци Расини (контактна зона са 
подцелином 3.3.3.) 

 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спра- 

тност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

КД-041 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
- Препорука је да ови објекти буду орјентисани ка 

зони парка на реци Расини уз обавезно уклапање у 
конфигурацију терена. 

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

 
 Пратећа намена   
 
Привредне делатности типа ПД-02, ПД-03 
 
Тип ПД-02  
 
- Постојаћу локацију (к.п.бр. 4360/1 К.О.Крушевац) 

привредних делатности, која тренутно није у функцији, 
могуће је задржати и планирати за даљи развој. Ову 
локацију могуће је ремоделовати и за комерцијалне 
делатности. 

- За наведену локацију се примењују следећи 
параметри: 

 
урбанистички параметри привредних и 

комерциајних делатности  
 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ  

(%) 

мин. површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле 

(м) 

ПД-02, 

КД-02 
П+1 40% 800 16 
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Тип ПД-03  
 
- Подразумева привредне делатности у функцији, 

пратеће намене у 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 породичног 
становања типа ПС-01. 

 
1.3. Опис обухвата Плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Опис обухвата плана 
 
Подручје обухваћено границом плана налази се у 

источном периферном делу града и ограничено је Ул. 
Балканском на северу, Ул. Бивољском на западу, Ул. 
Катарине Ивановић и оградом комплекса ОШ „Бранко 
Радичевић“ на југу, док источну границу чини 
инундациони појас реке Расине.   

 
Опис границе плана 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом "Бивоље 

3" (у даљем тексту граница) почиње у северозападном 
делу комплекса од раскрснице улица Балканске и 
Бивољске, тј. тромеђе к.п.бр. 5954 (ул. Балканска), 
5952/1 (ул. Бивољска) и 4580 чијом северном границом 
иде према истоку у смеру казаљке на сату до 
раскрснице улица Балканске и Милана Ракића (к.п. бр. 
4310). Од те раскрснице граница наставља у истом 
правцу јужном ивицом тротоара улице Балканске 
пресецајући сл. катастарске парцеле: 5954 (ул. 
Балканска), 4256/2 (ул. Брвеничка), 4265, 4266/2 и 4278 
у којој се ломи према југу пресецајући је као и 5954 и 
4279 до источне границе исте, тј. места где се ломи 
према западу пресецајући к.п. бр. 4279 до источне 
границе к.п. бр. 4280. Том границом се ломи према југу 
до к.п. бр. 4281 (пут) па се ломи према југозападу 
обухватајући к.п. бр. 4280 и 4292, пресецајући к.п. бр. 
4290 (јаз) до укрштаја истог са улицом Милана Ракића 
(к.п. бр.4311). На том месту граница се ломи према југу 
обухватајући сл. катастарске парцеле: 4311 (ул. Милана 
Ракића), 4312, 4341, 4343, 4345, 4346/1 и 4355 до улице 
Волтерове (к.п. бр. 5955), коју пресеца, до северне 
границе к.п.бр. 4360/1, којом се ломи према истоку 
обухватајући исту као и к.п. бр. 4360/3 и 4360/2 (део). 

Граница се ломи према југу пресецајући 
катастарску парцелу 4360/2 до северне границе к.п. бр. 
4386/1 и обухватајући је иде према западу обухватајући 
к.п. бр.: 4386/3, 4386/4 и 4386/2. Пресецајући к.п. бр. 
4387 граница се ломи према југу до тромеђе к.п. бр. 
4390/2, 4388/1 и 4389/2 чијом северном границом се 
ломи према западу иде до тромеђе кп. бр. 4388/1, 
4389/2 и 4403 (ОШ „Бранко Радичевић“). Наставља у 
истом правцу пресецајући к.п. бр. 4403 до западне 
границе к.п. бр. 4406/4. На том месту границе се ломи 
према северу обухватајући сл. катастарске парцеле: 
4403 (део), 4406/2 и 4404/2, пресецајући к.п. бр. 4405/1 
обухватајући 4404/3 до улице Катарине Ивановић (к.п. 
бр. 4479). Границе се даље ломи према западу 
обухватајући к.п. бр. 4479 (ул. Катарине Ивановић) до 
раскрснице исте са улицом Бивољском тј. тромеђе к.п. 
бр. 4479, 4477 и 5952/1. Од те раскрснице граница се 

ломи према северу источном границом к.п. бр. 5259/1 
(ул. Бивољска) обухватајући сл. катастарске парцеле: 
4479 (ул Катарине Ивановић), 4480, 4482, 4486, 4487, 
4495 (улица), 4496, 4497, 4498/3, 4498/1, 4505, 4503, 
4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 5955 (ул. Волтерова) , 
4527, 4528, 4529, 4533, 4534, 4536, 4535, 4540, 4541, 
4547, 4549, 4553, 4554/1, 4556/4, 4556/1, 4560, 4561, 
4562, 4567, 4568, 4571, 4572, 4573, 4579 и 4580 до места 
одакле је и почела.  

Све парцеле у опису припадају КО Крушевац. 
Површина обухвата плана је приближно16ха 30ари 
 

Шири приказ ПДР-а „Бивоље 3“ у Крушевцу 

 

 
 
 
2.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
геоморфолошке одлике  - терен је условно  раван у 

правцу север-југ, док је континуирани нагиб изражен у 
правцу запад-исток ка реци Расини. Најизраженији 
нагиб земљишта је у зони реке Расине (до 10м висинске 
разлике у односу на Ул. Бивољску) 

експозиција терена - спада у категорију терена 
који се могу сматрати повољним за изградњу.  

хидролошке карактеристике - плански простор 
припада сливу реке Расине, на делу леве обале, односно 
на првој терасној заравни. 

геолошка структура- конструкцију терена чине 
терасне прашинасто песковите глине и терасни песак, 
песковити и заглињени шљунак заступљен до дубине 4-5м. 

Испод терасног одсека у инудационом појасу 
Расине заступљени су најмлађи алувијални седименти у 
танкој повлати и то: глина, шљунковити песак и 
заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу свих 
седимената чине терцијални лапори, добро носиви и 
претежно водонепропусни. Подземна вода на првој 
тераси налази се на дубини 3-4,5м.  

сеизмологија- локација је са сеизмолошког аспекта 
у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по 
Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком смислу 
и процене погодности за изградњу, али је обзиром на 
максимални очекивани интензитет земљотреса, 
приликом планирања и пројектовања објеката 
неопходна примена важећих прописа противсеизмичке 
градње. 
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опште климатске карактеристике -  просечна 
годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром 
од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. Годишња 
амплитуда температуре износи 21,6°С, што клими 
Крушевца даје обележје умерено континенталног типа, 
са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1мм). Распоред падавина је 
повољан, јер се највише падавина излучи у пролећним 
и летњим месецима у вегетационом периоду, а 
падавине у облику снега јављају се од новембра до 
априла. 

Ветрови- доминатни ветрови се јављју из правца 
исток-југоисток, северозапад и југ. 

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

 
2.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја поклапа се са 

границом плана. 
 
2.2.1. Начин коришћења простора 
 
Предметни простор је у ранијем периоду третиран 

кроз урбанистичку документацију (ДУП-ом из 1994.г) 
која је непотпуно спроведена на терену, нарочито у 
погледу саобраћајне матрице и инфраструктуре. 

Гледано кроз могућност даљег развоја простора 
највећи проблем представљају новоизграђени објекти 
на трасама планираних саобраћаница (по предходно 
наведеном плану).  

Предметни простор готово је у потпуности 
изграђен, изузев малог броја парцела на којима није 
започета реализација објеката. Основне урбане одлике 
коришћења простора је истоветност функција- 
породично становање ниске, али уједначене спратности 
П и П+1, са појединачним случајевима  где становање 
прати и комерцијалне делатности (пословни простор 
орјентисан ка Ул. Балканској).  

У оквиру плана детерминисане су две веће 
површине привредних делатности: 

 у Ул. Балканској – комплекс „Кристал“, који је 
у функцији 

 у Ул. Живорада Станковића – објекти „Задругара“, 
који нису у функцији 

Основне урбане одлике простора плана су: 
 спонтана изградња објеката - супротно одред-

бама планског документа из 1994.г.  
 изграђеност простора у великом обиму 
 знатан број „слепих“ саобраћајница и 

приватних приступа парцелама унутар блокова 
 
2.2.2. Основна ограничења простора 
 
Саобраћај и инфраструктурна опремљеност 
 
Изграђени објекти на планираним саобраћајним 

трасама представљају основно физичко ограничење 
планског развоја простора.  

Изузев Ул. Миодрага Ракића и Ул. Живорада 
Станковића, терцијалне саобраћјнице унутар планског 
подручја су са минималним појасом регулације (3,5-
4.0м) и једносмерним саобраћајем које се "слепо" 
завршавају. Евидентан је и већи број парцела који 
имају приступ искључиво преко приватних пролаза.  

Могућности за проширење регулације или спајање 
постојећих саобраћајних површина у континуиране 
правце са логичном саобраћајном матрицом су 
минималне или немогуће због постојећих физичких 
структура. 

Простор је делимично и недовољно инфра-
структурно опремљен. 

 
Становање 
 
Изузев парцела које фронтовима излазе на 

примарну и секундарнe саобраћајнице, унутар 
грађевинског подручја (уз терцијалне саобраћајнице и 
приступне путеве) као последица непланске 
парцелације већина парцела егзистира кроз фактичка 
стања.  

Парцеле су малих ширина (6-8м), издуженог 
облика што је условило не само тип изградње 
(прекинути низ) већ и сам изглед објекта који су 
лепљени један до другог, уски и веома дугачки тз. 
„вагон систем“. У дубини парцела изграђени су 
помоћни објекти. 

Изграђени објекти, различити су по 
архитектонском изразу  и настајали су у различитим 
временским периодима, за последицу имају потпуну 
несинхронизованост у стилском и визелном смислу. 
Известан број објеката  је стар, лошег квалитета  који се 
не користе, потпуно или делимично порушени и 
неупотребљиви.  

 
2.3. Подела на урбанистичке зоне и  целине 

према урбанистичким показатељима  и другим 
карактеристикама 

 
Обухват плана представља део урбанистичке 

целине 3.2.2. која је по својим морфоошким и 
урбанистичким карактеристикама подељена на 4 
урбанистичке подцелине 3.2.2.А., 3.2.2.Б., 3.2.2.В. и 
3.2.2.Г. 

 
2.3.1. Урбанистичка подцелина 3.2.2.А. 
 
Ограничена је Ул. Балканском,Ул. Миодрага Ракића 

и реком Расином у површини од 1ха 91ари. 
 
постојећа намена –  породично становање  
 
Подцелина је изграђена објектима породочног 

становања уједначене спратности П и П+1 и уједначене 
грађевинске регулације, посебно према Ул.Миодрга 
Ракића. Парцеле су малих ширина (око 8м), издуженог 
облика што је условило најбројнији тип изградње 
објеката-прекинути низ. Помоћни објекти (гараже, 
летње кухиње и сл.) организоване су у унутрашњости 
парцела. Издвају се већи објекти комерцијалних и 
привредних делатности на к.п.бр. 4296 и 4280 КО 
Крушевац. 
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2.3.2. Урбанистичка подцелина 3.2.2.Б. 
 
Ограничена је Ул. Балканском, Ул. Бивољском, Ул. 

Живорада Станковића, реком Расином и Ул. Миодрага 
Ракића, у  површини од 7ха 52ара. 

 
постојећа намена – породично становање 
 
Подцелина је изграђена објектима породичног 

становања ниске спратности П и П+1 са интензивнијом 
изградњом у контакту са саобраћајницама. Унутра-
шњост простора је изграђена у мањем обиму због 
евидентног проблема непостојања адекватног приступа 
парцелама, те је уочљива  спонтано настала мрежа 
приступних путева и слепих саобраћајница неадекватне 
ширине (3,5-4.0м). 

Уз Ул. Балканску издваја се објекат привредних 
делатности „Кристал“. 

 
2.3.3. Урбанистичка подцелина 3.2.2.В. 
 
Ограничена је Ул. Живорада Станковића, Ул. 

Бивољском, Ул. Катарине Ивановић, оградом школског 
комплекса, Ул. Миодрага Ивановића све до реке 
Расине, а затим наставља постојећим путем (западном 
границом спортског комплекса) до Ул. Живорада 
Станковића у површини од 5ха75ари 

 
постојећа намена – породично становање 
 
Подцелина је изграђена објектима породичног 

становања ниске спратности П и П+1, са неуређеном 
саобраћајном и урбанистичком матрицом што за 
последицу има велики број спонтано насталих 
приступних путева и „слепих“ саобраћајница које се не 
могу спојити у логични саобраћајни ток. Изграђени 
објекти налазе се на две и више парцела што је 
последица непланске парцелације па већина дворишта 
егзистира кроз фактичка стања, где се у парцеле 
корисника приступа преко других дворишта. 

 
2.3.4. Урбанистичка подцелина 3.2.2.Г. 
 
Ограничена је Ул. Живорада Станковића, 

приступним путем и западном оградом спортског 
комплекса у површини од 0,90ха 

 
постојећа намена – привредне делатности 
 
Изграђени објекти привредних делатности 

комплекса „Задругар“ већ дуже време су ван функције, 
девастирани и у лошем грађевинском стању. Ранијим 
планским документом (ДУП-ом „Бивоље 3“ из 1994. г.) 
планирана је дислокација овог комплекса. 

 
урбанистички показатељи постојећег стања на 

нивоу ПДР-а 
 
Намена површина 

 
Површина 

/ха/ 
Проценат/

%/ 
Породично становање 11.73 ха 71.90% 
Комерцијалне делатности 0.22 ха 1.37% 
Привредне делатности 1.14 ха 6.99% 

Неизграђено 
грађ.земљиште 

0.63ха 3.88 

Неуређене зелене 
површине 

0.26ха 1.59 

Саобраћајне површине 2.32 ха 14.27 % 
Површина подручја Плана  
- укупно 

16.3 ха 100% 

   
Намена изграђених 
објеката 

БГП /м2/ БРГП /м2/ 

Породично становање, 
спратност П и П+1 

32.158 60.180 

Комерцијалне делатности  1.830 1.830 
Привредне делатности 3.240 3.240 
Укупно 37.228 м2 65.250 м2 

 
2.4. Зеленило на јавним површинама и  
       површинама остале намене 
 
У оквиру Плана нема опредељених и реализованих 

површина под зеленилом јавног коришћења  (јавне 
површине). 

Зеленило ограниченог коришћења (површине 
остале намене) заступљено је у виду зеленила окућница 
са превасходно декоративном или утилитативном 
улогом.  

 
2.5. Јавне површине, садржаји и објекти јавне  
       намене 
 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
 
јавне површине:  саобраћајне површине  
 
објекти јавне намене: у границама Плана не 

постоје објекти јавне намене. 
 
2.6. Трасе, коридори и капацитети 
        инфраструктуре 
 
2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Саобраћај 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је ПДР –ом Бивоље 4 (са јужне стране), делом 
улице Бивољске (са западне стране), делом улице 
Балканске (са северне стране) и инундационим појасом 
реке Расине (са источне стране). 

Генералним планом улица Балканска је 
дефинисана као део примарне саобраћајне мреже града 
Крушевца, улица Бивољска је део секундарне 
саобраћајне мреже, док су све остале улице на подручју 
предметног плана део терцијалне мреже улица. 

У функционалном смислу улице Балканска и 
Бивољска 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 
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саобраћаја. Постојећи приватни прилази користе се  као 
приступне саобраћајнице. 

У овом делу насеља не постоје плански 
предвиђени и уређени простори за збрињавање 
мирујућег саобраћаја; паркирање возила врши се, у 
складу са просторним могућностима и регулисаним 
приступом, на парцелама власника. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу простор обухвата Плана 

генерално благо пада ка североистоку и водотоку реке 
Расине. Такође саобраћајнице паралелне водотоку су у 
благом паду у смеру водотока. Стихијско уређење 
индивидуалних и јавних површина у протеклом 
периоду у извесној мери су пореметиле овај природни 
генерални нивелациони концепт. Тренутно је 
онемогућено природно гравитационо одвођење 
атмосферских вода са овог комплекса ка природном 
рецепијенту тј. реци Расини. То ствара велике 
проблеме, па је тренутна нивелација без атмосферске 
канализације кочница даљег улагања у осавремењавање 
коловозних застора и осталих површина. 

Готово све саобраћајнице су стихијски насипане у 
више наврата, а неке чак и асфалтиране са котама далеко 
вишим од околног терена и индивидуалних поседа па је и 
тамо где има асфалта  из овог разлога онемогућено 
одвођење атмосферских вода из дворишта. 

Са друге стране тако стихијски формиране 
нивелете биле су репер за изградњу бројних прилаза, 
ограда, коте подова објеката и сл., што онемогућава 
драстичне резове у нивелационом смислу поготово 
имајући у виду да се најчешће грађевинска и 
регулациона линија између јавних површина и ограда у 
неким случајевима и објеката поклапају. 

 
2.6.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
У делу насеља обухваћеном овим планом у 

формираним саобраћајницама постоји изграђена 
водоводна мрежа. У појединим улицама мрежа има 
недовољни капацитет или је материјал од кога су цеви 
израђене неодговарајући. 

Развод водова по улицама унутар граница 
предметног Плана детаљне регулације дат је у 
графичком прилогу и Предходним условима издатих од 
стране ЈКП Водовод Крушевац. 
 

Распоред водова по улицама је следећи: 
 
Ул. Мићуна Павловића     АЦЦ  Ø 150 мм 
Ул. Бивољска АЦЦ Ø 100 мм 
Ул. Живорада Станковића АЦЦ Ø 80 мм 
Ул. Миодрага Ракића АЦЦ Ø 80 мм 
Ул. Животе Стојадиновића ТПЕ Ø 90 мм 
Ул. Миодрага Ивановића  ТПЕ Ø 63 мм 
Ул. Витомира Давидовића ТПЕ Ø 63 мм 
Ул. Милорада Васиљевића ТПЕ Ø 63 мм 
Ул. Катарине Ивановић ТПЕ Ø 50 мм 
Ул. Миодрага Ракића (сокак) ПОЦ Ø 50 мм 

Због дотрајалости водоводне мреже, неопходна је 
реконструкција свих деоница изграђених од азбест-
цементних цеви 
 

Фекална канализација 
 
Фекална канализациона мрежа по свим улицама на 

простору предметног плана, не рачунајући ободне 
улице Бивољску и Балканску, изграђена је 
самофинансирањем грађана. У изградњи ових 
канализација предузеће ЈКП “Водовод-Крушевац” није 
учествовало, тако да се не располаже тачним подацима 
о положају, паду, пречнику и врсти материјала од кога 
су цеви изграђене.  

Ова фекална канализациона мрежа је у добром 
стању и у потпуности задовољава садашње потребе. 

Ревизиони шахтови су армирано-бетонски, а делом 
зидани опеком са шахт поклопцима за тежак саобраћај 
на врху и њихова реконтрукција је неопходна. 

У Бивољској улици и Балканској улици постоје 
узграђени градски фекални колектори и то у Бивољској 
и улици Ø200мм, а у Балканској улици. Ø 200 мм 

У оквиру глобалне стратегије одвода фекалних 
вода изграђен је такозвани Бивољски колектор 
пречника Ø500мм. Траса овог примарног градског 
колектора пролази целом дужином улице Животе 
Стојадиновића. 

Пречници, падови и смерови падова као и положај 
фекалних колектора по улицама дат је на ситуацији. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферском канализацијом уређене су следеће 

улице: 
 

Ул. Живорада Станковића  (део) АБ  Ø 600 мм 

Ул. Животе Стојадиновића (део)  АБ  Ø 600 мм 
 
Одвођење атмосферских вода са осталих улица 

није решено системом каналисања.   
Изведене деонице атмосферске канализације 

функционишу, али је потребно чишћење делимично 
запуњених сливника. 

Трасе атмосферске канализације дате су у граф. 
прилогу бр.8. 

 
2.6.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови:   
 

 ТС10/0,4kV „Бивоље 1“, снаге 1х630 kVА  

 ТС10/0,4kV „Бивоље 1a“, снаге 1х400 kVА  

 ТС10/0,4kV „Бивоље 4“, снаге 1х630 kVА и 

 кабловски водови 10kV за напајање истих. 
 
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. 

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и 
ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој 
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се предметна мрежа налази уцртана на овереном 
катастарско-топографском плану са подземним 
инсталацијама. 

 
2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереном катастарско-
топографском плану са подземним инсталацијама. 

 
2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПДР-а „Бивоље 3“ ЈКП „Градска 

топлана“ не поседује изграђене инсталације градског 
топлификационог система. 

 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

комплексу ПДР, за потребе гасификације потенци-
јалних потрошача, изведена ја дистибутивна гасна 
мрежа (ДГМ) "Крушевац-центар" за насеље Бивоље. 
Гасна мрежа израђена је од ПЕ цеви пречника ПЕ-
40мм, и ПЕ-63мм. Снабдевање гасом поменуте 
дистрибутивне гасоводне мреже изведено је са једне 
стране на МРС "Колонија", а са друге стране на 
МРС"Парк". 

 
2.7. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе и природе и 
амбијенталних целина 

 
Увидом у постојећу документацију – „Елаборат 

заштите културног и градитељског наслеђа израђен 
за потребе Генералног урбанистичког плана 
Крушевца 2013-2021“, под бр.350-675/2009 од 24. 
фебруара 2014., а који је израдио Завод за заштиту 
споменика културе из Краљева указује да на 
предметном простору Плана нема евидентираних  
нити заштићених  непокретних културних добара, 
односно споменика културе и не постоји 
евидентирано археолошко налазиште. 

Увидом у  Централни регистар заштићених 
природних добара и документацију Завода, а у 
складу са прописима који регулишу област заштите 
природе, констатује се да у  обухвату ПДР-а нема 
заштићених, нити природних добара планираних за 
заштиту (евидентираних или оних за која су 
отпочете активности као што у теренска 
истраживања и др.). Предметно подручје није део 
јединствене Еколошке мреже Србије.  - наведено у  
условима Завода за заштиту природе Србије, 03 бр. 
020-72/2 од 29.05.2015. 

 
 
 
 
 
 

ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења  
 
Обзиром на реално скромни очекивани раст 

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

 стварање услова за даљи развој и унапређење 
постојећег грађевинског фонда у циљу повећавања 
квалитета становања и унапређења енергетске 
ефикасности; 

 оптимална организација саобраћајне матрице у 
циљу повезивања са ширим подручјем насеља Бивоље 
у јединствену  насељску целину. 

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

 стварање услова за уређивање и развијање 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне 

урбанистичке зоне и целине са планираном наменом 
површина и објеката и могућим компатибилним 
наменама  

 
На основу анализе постојећег стања и сагледавања 

потенцијала простора за даљи развој, планираних 
интервенција и намена, простор обухвата плана 
представља део урбанистичке  целине 3.3.2 (према ПГР-
у „Исток 1“) која је  подељена је на четири урбанистичке 
подцелине 3.2.2.А, 3.2.2.Б., 3.2.2.В. и 3.2.2.Г. 

 
3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.2.2.А. 
 
Ограничена је Ул. Балканском, Ул. Миодрага Раки-

ћа и реком Расином у површини од 1ха 91ар. 
 
планирана намена –  породично становање типа 

ПС-01  
Планирано је задржавање постојеће стамбене 

изградње уз могућност интервенција, као и изградња 
објеката породичног становања типа ПС-01.  

 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

делатности типа КД-02 и КД-041 
 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
Као компатибилна намена становању планиране су  

комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, 
угоститељство, објекти у функцији туризма, пословање 
и сл.). Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на парцели, 
макс.спратности П+1.  

 
 комерцијалне делатности типа КД-041.  
 
У оквиру планиране намене породичног становања 

као компатибилна намена могућа је изградња објеката 
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комерцијалних делатности која подразумева делатно-
сти у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, 
виле, апартмане, макс.спратности до П+3. За објекте 
који се граде на левој обали Расине, препорука је да 
буду орјентисани ка зони парка према Расини уз 
уклапање у конфигурацију терена. 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности 

 
пратећа намена - привредне делатности типа  

ПД-03 
 
Као пратећа намена становању планиране су 

привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: 
мање производне јединице, мања занатска производња 
и сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој 
парцели.  

Привредне делатности морају  бити еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Постојећи објекти привредне делатности се 
задржавају уз могућност интервенција ради унапређења 
услова коришћења.   

 
3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.2.2.Б. 
 
Ограничена је Ул. Балканском, Ул. Бивољском, Ул. 

Живорада Станковића, парком на реци Расини и Ул. 
Миодрага Ракића, у  површини од 7ха 52ара. 

 
планирана намена – породично становање типа 

ПС-01 
Планирано је задржавање постојеће стамбене 

изградње уз могућност интервенција на објектима,  као 
и изградња објеката породичног становања типа ПС-01. 

 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

делатности типа КД-02 и КД-041 
 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
Као компатибилна намена становању планиране су  

комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, 
угоститељство, објекти у функцији туризма, пословање 
и сл.). Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој 
парцели, макс.спрат. П+1.  

Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели али 
само уз Ул. Бивољску. 

 
 комерцијалне делатности типа  КД-02 и /или 

КД-041.  
 
Простор (к.п.бр.4580 КО Крушевац) у Ул. 

Балканској - бивши комплекс „Кристал“ планира се за 
ремоделацију са наменом комерцијалне делатности 
типа КД-02 (трговина, угоститељство, финансије, 
пословање и сл.) и/или КД-041 која подразумева 
делатности у функцији туризма: (хотел, мотел, 
коначиште, апартмани), спратности до П+2. 

На парцели може бити изграђен један или више 
објеката планираних типова. 

пратећа намена - привредне делатности типа  
ПД-03 

 
 привредне делатности типа ПД-03.  
 
Као пратећа намена становању планиране су 

привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: 
мање производне јединице, мања занатска производња 
и сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој 
парцели.  

Привредне делатности морају  бити еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Постојећи објекти привредне делатности се 
задржавају уз могућност интервенција ради унапређења 
услова коришћења.   

 
3.2.3. Урбанистичка подцелина 3.2.2.В. 
 
Ограничена је Ул. Живорада Станковића, Ул. 

Бивољском, Ул. Катарине Ивановић, оградом школског 
комплекса, Ул. Миодрага Ивановића све до реке 
Расине, а затим наставља постојећим путем (западном 
границом спортског комплекса) до Ул. Живорада 
Станковића у површини од 5ха75ари 

 
планирана намена – породично становање типа 

ПС-01 
Планирано је задржавање постојеће стамбене 

изградње уз могућност интервенција на објектима, као 
и изградња објеката породичног становања типа ПС-01. 

 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

делатности типа КД-02 
 
Као компатибилна намена становању планиране су  

комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, 
угоститељство, објекти у функцији туризма, пословање 
и сл.). Ове делатности могу бити органзоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на парцели, 
макс.спратности П+1.  

Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели али 
само уз Ул. Бивољску и  подразумевају обављање свих 
врста непроизводних делатности. 

 
пратећа намена - привредне делатности типа  

ПД-03 и парк суседства 
 
 привредне делатности типа ПД-03.  
 
Као пратећа намена становању планиране су 

привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: 
мање производне јединице, мања занатска производња и 
сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели.  

Привредне делатности морају  бити еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

 
 парк суседства 
 
Парк суседства организује се као мања уређена 

зелена површина уз опремање архитектонским 
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елементима (фонтане, светиљке,  урбани мобилијар, 
чесме и сл.) и реквизитима за игру деце.  

 
3.2.4. Урбанистичка подцелина 3.2.2.Г. 
 
Ограничена је Ул. Живорада Станковића, 

приступним путем и западном оградом спортског 
комплекса у површини од 0,90ха 

 
планирана намена – привредне делатности типа 

ПД-02 
Планирано је задржавање постојеће локације 

привредне делатности уз могућност интервенција на 
објектима до макс.спратности П+1.  

Ову локацију могуће је ремоделовати и за 
комерцијалне делатности типа КД-02. 

 
допунска (компатибилна) намена – комерцијалне 

делатности типа КД-02 и спорт и рекреација типа 
СР-02 и СР-03 

 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
Као компатибилна намена планиране су  

комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, 

угоститељство, објекти у функцији туризма, пословање 
и сл.). макс.спратности П+1. 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности. 

 
 спорт и рекреација типа   

 
Садржаји спорта и рекреације могу бити органи-

зовани:  
- у затвореним објектима, тип СР-02 без трибина 

 
- садржаји на отвореном (разне врсте спортских 

терена), тип СР-03, 
 
На истој локацији могуће је планирати објекте 

више типова компатибилних намена. 
У оквиру објеката спорта (тип СР-02) могу се 

организовати и садржаји комерцијалних делатности 
(услуге, угоститељство и сл.) 

 
*За потребе детаљне разраде локације у оквиру 

дозвољених компатибилних намена обавезна је разрада 

простора Урбанистичким пројектом. 
 

 
 

планирана намена урбанистичких подцелина 

 

Урбани-

стичка 

подцелина 

намена 

урбанистичке 

подцелине 

допунска /компатибилна/ 

намена урбан.подцелине 

пратећа намена  

урбан.подцелине 

3.2.2.А породично становање  
ПС-01 

комерцијалне делатности КД-02, КД-041 
комерцијалне делатности КД-041 

привредне делатности  
ПД-03 

3.2.2.Б породично становање  
ПС-01 
 

комерцијалне делатности КД-02, КД-041 
 

привредне делатности  
ПД-03 
 3.2.2.В породично становање  

ПС-01 
 

комерцијалне делатности КД-02 
 

привредне делатности  
ПД-03 
парк суседства 
 

3.2.2.Г привредне делатности 
ПД-02 
 

комерцијалне делатности КД-02 
спорт и рекреација СР-02, СР-03 

 

 
 

3.2.5. Биланс површина 

биланс површина  по наменама у обухвату плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

становање 11.73 71.9 11.95 73.25 +0.22 +1.35 

комерцијалне делатности 0.22 1.37 1.02 6.27 +0.8 +4.90 

привредне делатности 1.14 6.99 0.79 4.85 -0.35 -2.14 

парк суседства - - 0.06 0.45 +0.06 +0.45 

неизграђено грађ. земљиште и 

неуређене зелене површине 
0.89 5.47 - - - - 

саобраћајне површине 2.32 14.27 2.49 15.44 +0.17 +1.17 

УКУПНО 16.3 100 16.3 100  
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Биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

површина за остале намене 13.98 85.7 13.75 84.35 -0.23 -1.41 

површине јавне намене 2.32 14.3 2.55 15.65 +0.23 +1.35 

УКУПНО-површина плана 16.3 100 16.3 100  

 
 

3.3. Услови за уређење површина и објеката јавне намене 
 
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене (опис 

локације за јавне површине, садржаје и објекте) 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

 
Као површине јавне намене опредељене су:  
 јавне саобраћајне површине 
 парк суседства 
 уређене зелене површине (уз саобраћајнице) 
 
У границама плана не постоје и нису планирани 

објекти јавне намене. 
 
Јавне саобраћајне површине 
 
Јавне саобраћајне површине опредељене су путем: 
 пописа катастарских парцела  
 регулационих елемената (регулационе линије) 
 нумеричких елемената за геодетско 

обележавање (аналитичко-геодетски елементи за 
пренос на терен) 

 планом површина за јавне и остале намене 
 
Зеленило на јавним површинама 
 
Зеленило на јавним површинама је зеленило јавног 

коришћења. У оквиру Плана чини га парк суседства  у 
подцелини 3.2.2.В. и уређене зелене површине у оквиру 
саобраћајних површина. 

 
процентуално учешће јавних површина на нивоу 

Плана 
 

површине јавне намене 
повр-
шина 
(ха) 

процентуално 
учешће у односу 

на површину 
плана (16,3ха) 

Јавне саобраћајне 
површине и зеленило (у 
оквиру саобраћајница) 

2.49 15.27% 

Парк суседства  0.06 0.37% 
УКУПНО – ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ 

2.55 15.64% 

3.3.2. Попис парцела површина јавне намене 
 
Површине јавне намене одређене су Планом као 

припадајуће катастарске парцеле и делови парцела које 
чине јавну површину и одвојене су регулационом 
линијом од површина за друге јавне и остале намене. 

Све парцеле у обухвату ПДР „Бивоље 3“ припадају 
КО Крушевац. 

 Грађевинска парцела бр. 1 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 4386/1, 
4386/4, 4360/7, 4360/1 и 4360/2 и целих к.п. бр.: 4386/3 
и 4360/3.  

 Грађевинска парцела бр. 2  (саобраћајница са 
припадајућим зеленилом) се састоји од делова кат. 
парцела бр.: 4405/1, 4401/1, 4401/3 и 4402/1 и целих к.п. 
бр.: 4404/3, 4404/2, 4401/2 и 4402/4.   

 Грађевинска парцела бр. 3  (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4480, 4481, 
4483, 4400, 4399, 4380, 4381, 4382, 4383, 4369, 4368, 
4367/4, 4360/6, 4385, 4384/1, 4401/1, 4404/1, 4472, 4479, 
4478 и 4477.  

 Грађевинска парцела бр. 4  (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 4385, 
4386/2 и 4360/5 и  целе к.п. бр. 4384/2. 

 Грађевинска парцела бр. 5 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 4360/6 и 
4362.  

 Грађевинска парцела бр. 6 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 4369, 4371, 
4362, 4370, 4363, 4364, 4365, 4366 и 4367/4. 

 Грађевинска парцела бр. 7 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 4295, 4297, 
4298, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 
4308, 4309 и 4551 и  целе к.п. бр. 4310. 

  Грађевинска парцела бр. 8 (саобраћајница са 
припадајућим зеленило) се састоји од делова 
катастарских парцела бр.: 4314, 4338, 4339, 4340, 
4342/4, 4342/3, 4342/1, 4342/5, 4315, 4337 и 4336 и целе 
к.п. бр.: 4316/3. 

 Грађевинска парцела бр. 9 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 4319, 4335, 
4334, 4332, 4320 и 4321.  

 Грађевинска парцела бр. 10 (саобраћајница) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 5955, 
4527, 4526, 4525, 4326, 4347, 4348/1, 4349, 4350, 4351, 
4352, 4360/1, 4362, 4371, 4373, 4375, 4524, 4523, 4522, 
4521/3, 4519/3 и 4510. 
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   Грађевинска парцела бр. 11 (саобраћајница) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4525, 
4551, 4309, 4311, 4312, 4313, 4314, 4317, 4318, 4319, 
4321, 4322, 4323, 4324, 4325 и 4326. 

  Грађевинска парцела бр. 12 (саобраћајница) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4375, 
4373, 4374, 4382 и 4376. 

 Грађевинска парцела бр. 13 (саобраћајница) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.:4519/3, 
4519/4, 4518/4, 4518/3, 4518/5 и 4485 и целих к.п. бр.: 
4519/2, 4520/3, 4517/2, 4504/3, 4500/3, 4501/2, 4494/2, 
4493/2, 4491/2, 4492/2 и 4490/2, . 

 Грађевинска парцела бр. 14 (саобраћајница) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4526, 
4530, 4533, 4542, 4548, 4549, 4553, 4554/3, 4556/5, 
4556/2, 4556/1, 4560, 4561, 4562, 4566, 4568, 4571, 4544, 
4539, 4538, 4537, 4532 и 4525. 

 Грађевинска парцела бр. 15 (саобраћајница) 
се састоји од дела катастарске парцеле бр. 5954. 

 Грађевинска парцела бр. 16 (парк) се састоји 
од делова катастарских парцела бр.: 5954, 4256/2, 4265, 
4266/2 и 4278. 

 Грађевинска парцела бр. 17 (парк) се састоји 
од делова кат. парцела бр.: 4360/5 и 4360/7.  

 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћаних 

површина са нивелацијом 
 
3.4.1. Регулација мреже саобраћајних површина  
 
Елементи решења из ГУП-а 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је ПДР–ом Бивоље 4 (са јужне стране), делом 
улице Бивољске (са западне стране), делом улице 
Балканске (са северне стране) и реком Расином (са 
источне стране). 

Генералним планом улица Балканска је 
дефинисана као део примарне саобраћајне мреже града 
Крушевца, улица Бивољска је део секундарне 
саобраћајне мреже, док су све остале улице на подручју 
предметног плана део терцијалне мреже улица. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улице Балканска и 

Бивољска 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 унутарбло-
ковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Ободне улице Балканска и Бивољска служе за 

одвијање транзитног саобраћаја, а такође служе 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. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предви-

ђено је да се улице Балканска и Бивољска задржавају са 
постојећим габаритима, а за остале улице су 
предвиђене следеће измене: 

 Део улице Метохијске за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00м, са 
обостраним тротоарима ширине 1.50м; 

 Део улице Метохијске за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50м, са 
обостраним тротоарима ширине 1.50м; 

 Део улице Волтерове за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00м и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 Део улице Волтерове за једносмеран саобраћај 
са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50м 
и са обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 Улица Милана Ракића за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00м и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 Улица Јована Ристића за двосмеран саобраћај 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00м и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 Улица Ћићевачка (са  проширењем до улице 
Бранка Радичевића) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00м и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 Улица Катарине Ивановић (са проширењем до 
улице Метохијске) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50м и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 Улица (O4 - О8) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00м и са 
обостраним ивичњаком ширине 0.25м; 

 
Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 

планиране са следећим елементима: 
 планирана саобраћајница (О9 – О10) за 

двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50м и са обостраним ивичњаком ширине 
0.25м; 

 планирана саобраћајница (Балканска - О19) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50м и са обостраним ивичњаком ширине 
0.25м; 

 планирана саобраћајница (О14 – О15) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, 
ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним 
ивичњаком ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О16 – О17 – О18) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.00м и са обостраним ивичњаком ширине 
0.25м; 

 планирана саобраћајница (Ул Бивољска – О17) 
за двосмерни саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 5.00м и са обостраним ивичњаком 
ширине 0.25м. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 
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Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се у 

свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Посебне обавезе према кретању 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. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности уз примену услова за паркаирање 
датих су у тачки 4.1.3. Општа правила за паркирање и 
важећих Правилника и норматива за ову област. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

 
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”, број 
101/2005), 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 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 
 
 траса предметних инсталација мора се про-

јектно 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 1,00м. 

Приликом постављања надземних инсталација 
водити рачуна о томе да се стубови поставе на 
растојању које не може бити мање од висине стуба, 
мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и 
да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише 
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим 
температурним условима. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са  
Путем 
 
 предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00 м 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 инстала-
ција по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 
јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта. 

 
3.4.2. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу постојеће нивелационо 

решење се генерално задржава уз напомену за 
неопходност изградње атмосферске канализације. 
Нивелационо решење дато је у граф. прилогу бр.4. и 
изражено је у апсолутним котама надморске висине на 
местима укрштаја саобраћајница као и на 
карактеристичним преломним тачкама. 

Такође, растојање између ових тачака дато је до 
тачности од 1цм са падом на тој деоници изражен у % и 
са смером пада. Сви укрштаји су предвиђени као 
укрштаји у нивоу. 

Колски саобраћај одвојен је од пешачког денивела-
цијом за висину прелазног ивичњака. 

Апсолутне висинске коте дате су по осовинама, а 
главним пројектима биће дефинисани попречни нагиби 
на правцу у кривинама и кроз раскрснице. 

 
3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
 
3.5.1. Зеленило на јавним површинама - 

зеленило јавног коришћења 
 
За сво зеленило на јавним површинама, односно 

зеленило јавног коришћења важе следећи општи  
урбанистички услови: 

 За изградњу и уређење планиране зелене повр-
шине, неопходна је израда пројекта партерног уређења  



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

194 

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

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

 Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном инфра-
структуром, опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

 На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Парк суседства 
 
Парк суседства је мања парковска површина у 

оквиру стамбеног насеља. То je површинa коју 
становници насеља користе за свакодневно окупљање, 
игру деце, одмор, и сл. Озелењавање ове површине 
треба да се заснива на правилном распореду 
декоративне високе вегетације и партерног уређења. 
При уређењу треба користити савремене и трајне 
елементе пејзажне архитектуре и опреме за дечија 
игралишта. Опрему за игру деце планирати према 
узрасним групама. Архитектонски и пејзажни елементи 
треба да буду стилски усклађени и прилагођени 
намени. Канделабри, корпе за отпатке и клупе треба да 
имају заједничке обликовне и колористичке елементе. 
Зеленило као основни елемент уређења парка 
формирати према условима терена и на основу улоге у 
стварању повољних микроклиматских услова.  

За планирани парк суседства осим општих, важе и 
следећи урбанистички услови: 

 
 Основни садржај парка су елементи за игру 

деце, одмор, забаву и сл. као и зеленило које је 
заступљено у највећем простору. 

 Парк се организује тако да садржаји не 
угрожавају функционисање других садржаја. 

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

 У оквиру парка могу се планирати вртно-
архитектонски елементи који су у функцији садржаја 
парка (чесма, ограда, урбани мобилијар, фонтане, 
светиљке и сл.). 

 
Линеарно зеленило 
 
 Линеарно зеленило планирати дуж свих кол-

ских и пешачких комуникација где то дозвољавају 
просторне могућности (ширина тротоара, појас 
регулације)  

 Избор врста и начин садње условљен је 
положајем, оријентацијом и наменом саобраћајнице. 

 У линеарном зеленилу не смеју се користити 
врсте које имају коренов систем који оштећује застор, 
као и врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. 

 

3.5.2. Зеленило на површинама остале намене - 
зеленило ограниченог коришћења 

 
Зеленило у оквиру породичног становања, чини 

категорију зеленила ограниченог коришћења у оквиру 
Плана. Зеленило које се налази на земљишту за остале 
намене, представља углавном зеленило у функцији 
основне намене простора – становању са декоративном 
или утилитативном улогом. 

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

 
3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре 
 
3.6.1. Услови за уређење и изградњу  комуналне 

и водоприврене  инфраструктуре,  хидротехничких 
инсталација и објеката 

 
Водоводна мрежа 
 
На основу претходних услови издатих од стране 

ЈКП “Водовод-Крушевац” и општих техничких услова 
следи: 

 Све новопланиране водове извести у складу са 
важећим техничким прописима и плановима у оквиру 
глобалне стратегије видоснабдевања града Крушевца. 

 Сваки прикључак на на главни напојни вод 
мора се обавити у водоводном шахту са вентилима за 
случај интервенције током одржавања. 

 Реконструисати целокупну водоводну мрежу на 
простору плана недовољног пречника као и оне 
изведене од азбест-цементних цеви.  

 Траса новопланираних цевовода треба да се 
поклапа са трасом постојећих водова.  

 За све новопланиране цевоводе спољног 
развода водоводне мреже употребити цеви за радне 
притиске 10 Бара. 

 Пречник новопланиране мреже усвојити 
Ø100мм као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара и Закон о заштити од пожара (“Сл. 
гласник РС", бр. 111/2009 год.). 

 На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних против-
пожарних хидраната Ø80мм на максималном 
међурастојању не већем од 150 м, а према распореду 
датом на ситуацији. Постојеће подземне хидранте треба 
држати у исправном стању. 

 На ову мрежу прикључити унутрашње 
хидрантске и санитарне мреже појединих објеката са 
реконструкцијом шахтова и водомера у њима уколико 
је потребно. 
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Фекална канализација 
 
Изведена фекална канализација на простору плана 

у потпуности задовољава садашње и потребе 
новопланираних и надограђених објеката. 

У свим новопланираним улицама предвиђена је 
изградња фекалне канализације са уливом у постојећу 
мрежу колектора. 

Планира се задржавање целокупне фекалне мреже 
са реконструкцијом деоница са недовољним пречником 
и падом или лоше изведених деоница. 

Нове деонице канализације извести од ПВЦ 
канализационих цеви са шахтовима на максималном 
растојању 160Д, односно на свим скретањима, 
прикључцима и преломима нивелете. 

Пречници, падови и смерови падова као и положај 
фекалних колектора по улицама дат је на ситуацији. 

Бивољски колектор пречника Ø500мм у улици 
Животе Стојадиновића је сабирник свих фекалних вода 
са простора који обухвата овај план. 

 
Атмосферска канализација   
 
Одвођење атмосферских вода са простора плана 

предвиђено је са три излива у реку Расину и то: 
новопланирани сабирни колектор са трасом дуж ул. 
Миодрага Ракића, новопланирани сабирни колектор са 
трасом дуж ул. Живорада Станковића и постојећи 
колектор атмосферских вода са уливом у Расин у улици 
Животе Стојадиновића. Планирана је изградња 
колектора дуж Бивољске улице са пажњењем преко ова 
три излива. 

Планира се изградња колектора атмосферске 
канализације и у свим осталим улицама које 
гравитирају према планираним колекторима. 

Одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
слободних површина и објеката треба решити системом 
атмосферске канализације у складу са следећим 
условима: 

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

 Атмосферску канализацију извести од цеви 
пројектованог пречника према хидрауличком 
прорачуну. 

 Сливничке везе треба да су минималних 
димензија Ø 200 мм 

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

 Сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви Ø 500 мм са таложником. 

 На сливнике монтирати двоструке сливне 
решетке. 

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

Положај грађевина према графичком прилогу бр.8 
 
 
 
 

3.6.2.  Услови за уређење и изградњу 
електроенергетских  водова и објеката 

 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 140W    
по м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу 

 
Pj=p x S x k 
 
(где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по m2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 
 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо потребну снагу 
 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је једно-
времена снага  
 

Pj = 1236,21 kW 
 
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу. 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4к\/ 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 
1236,21kЊ, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити две (2) нове ТС 10/0,4кV снаге 
до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске водове 
10кV  

Постојећу НН мрежу која је изведена са Al-če 
проводницима на дрвеним стубовима заменити са  
СКС-ом на бетонским стубовима. Стубове постојеће 
НН мреже који су угрожени изградњом нових 
саобраћајница изместити у тротоаре истих. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу бр.8 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу бр. 8. 
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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 упозо-
равајућа трака. Након полагања каблова трасе истих 
видно обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима-најмање 
30◦, по могућности што ближе 90◦. 

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе искљу-
чиво 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 препо-
ручује се полагање у исти ров и телекомуникационог 
кабла за потребе даљинског управљања трансформа-
торских 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 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења.  

На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
3.6.3. Услови за уређење и изградњу 

телекомуникационе инфраструктуре 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране објекате.  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу бр.8 
 
Фиксна телефонија 
 
ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 

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

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности 
што ближе 90◦; Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла. 
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Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну 
цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мање од 0.2м. Дубина полагања 
каблова не сме бити мања од 0,80 м. 

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

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

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

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

 
3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПДР-а „Бивоље 3“ ЈКП „Градска 

топлана“ не планира изградњу инсталације градског 
топлификационог система. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана предвиђена је и изведена 
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви. На тај начин је омогућен једноставни прикључак 
на дистрибутивни гасовод. 

У делу плана где је предвиђена изградња нових 
саобраћајница а већ постоји изграђен гасовод, уколико 
је кота постојећег гасовода мања од једног метра од 
пројектоване нивелете коловоза, предвидети механичку 
заштиту гасовода или измештање ван коловозне 
површине уколико за то постоје просторне могућности. 

Трасе планираног гасовода извести према 
графичком прилогу и то на дубини од 1,3 метара од 
нивелете коловоза новопланираних саобраћајница. 

Трасе постојеће и планиране дистрибутивне гасне 
мрежа приказане су у граф. прилогу бр. 9. 

 
3.7. Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијске 
и грађевинске дозволе 

 
Локацијски услови издају се ако грађевинска 

парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је 

планирана минимално водоводна, канализациона и 
електроенергетска мрежа.  

 
3.8. Услови и мере заштите простора обухваћеног 

Планом 
 

3.8.1. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара 
 

Увидом у постојећу документацију - Елаборат 
заштите културног и градитељског наслеђа израђен за 
потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 
2013-2021, под бр. 350-675/2009 од 24. фебруара 2014., 
а који је израдио Завод за заштиту споменика културе 
из Краљева на предметном простору Плана нема 
евидентираних нити заштићених непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште. 

Уколико се током извођења земљаних радова 
(инфраструктура, објекти) наиђе на до сада непознати 
археолошки локалитет (добра која уживају предходну 
заштиту закона), извођач радова је дужан да без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за 
заштиту споменика културе. 

 
3.8.2. Услови и мере заштите природних добара 
 
Увидом у Централни регистар заштићених при-

родних добара и документацију Завода, а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, 
нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што у теренска истраживања и др.). 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Србије. - наведено у  условима Завода за 
заштиту природе Србије,  03 бр.020-72/2 од 29.05.2015. 

 
Општи услови и мере заштите 
 
 забрањено је испуштање отпадних вода и 

одлагање свих врста отпада у водотоке и земљиште; 
 забрањено је извођење свих радова који могу 

изазвати ижењерскогеолошке процесе, а у случају да 
дође до појаве ерозије и сл., инвеститор је у обавези да 
хитно предузме одговарајуће антиерозионе мере; 

 уколико се приликом извођења радова или 
других активности на простору плана наиђе на 
геолошка или палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали...) која би могла бити заштићена 
прородна вредност, обавеза је да у року од осам дана 
обавести надлежно Министарство за послове заштите 
животне средине и предузме одговарајуће мере у 
складу са прописима.  

 
3.8.3. Услови и мере  заштите  животне 
          средине  

 

У складу са чл.7 Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу (I број:             
350-551/2010. усвојеној на седници одржаној 
12.11.2010. г.) и на основу  Одлуке о неприступању 
изради стратешке процене утицаја  Плана детаљне 
регулације „Бивоље 3“ у Крушевцу на животну 
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средину, бр. 350-388/ IV од 12.11.2010.г.  не приступа 
се изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину. За потребе израде плана добијени су 
еколошки услови Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, Агенција за заштиту 
животне средине бр. 748/2015 од 07.05.2015. и исти 
су уграђени у план. 

Забрањено је обављање делатности које стварају 
буку или загађење ваздуха, воде и земљишта и 
угрожавају животну средину. Евакуацију комуналног 
отпада вршити у складу са важећим прописима. 

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

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите 
животне морају бити поштоване назначене мере заштите 
које се могу постићи применом датих урбанистичких 
параметара, комуналном опремљеношћу земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:  
 
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.  

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 вода: 
 
 квалитет пречишћених атмосферских вода, пре 

упуштања у реципијент, мора да одговара II класи вода; 
 изградња канализационог система за одвођење 

отпадних вода као сепаратног са посебним колектором 
за одвођење атмосферских вода; 

 проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање свих делова насеља 
на канализациону мрежу; 

 уклањање „дивљих депонија” на обалама река и 
пооштравање казнене политике; 

 
Смернице и мере заштите земљишта 

обухватају: 
 
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. Прикупљање комуналног отпада вршиће 
се постављањем контејнера за сакупљање комуналног 
отпада. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу 
са важећим прописима. 

 приликом изградње нових објеката и 
легализације постојећих, обавезно је прикључење на 
канализациону мрежу; 

 власник/власници објеката који ће се градити 

су обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде 
у оквиру парцеле на којој се објекат налази 

 
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. 

 промовисати пејзажно уређење појединачних 
парцела; 

 формирати појас зеленила-дрвореде дуж посто-
јећих саобраћајница у складу са локацијским условима; 

 повезати јавне зелене површине у једниствен 
систем зеленила. 

 
3.8.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
При изради техничке документације водити рачуна 

о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 
лист СФРЈ“, бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
Саставни део Плана су услови издати од стране 
Републичког Сеизмолошког Завода РС, бр:02-237-11/15 
од 21.04.2015. 

 
3.8.5. Услови и мере заштитe од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ ватро-
гасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо-техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. 
Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15) урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију људства и материјалних добара 
из објеката док слободне површине у оквиру плана 



 26.12.2018.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                      199 
 

 

представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људства и 
материјалних добара. 

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

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

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

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15),Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детеrщију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ" бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и постројења за запаљиве 
течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих 
течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) и осталим 
важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Крушевцу 07/19 бр.217-93/15 од 16.04.2015 год.  

 
 
 

3.8.6. Услови и мере заштитe за прилагођавање 
потребама одбране земље 

 
Према Условима издатих од стране Министарства 

одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру бр. 1644-2 од 27. 05.2015. наводи се да 
"нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље". 

 
3.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвалидитетом 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње морају се применти одредбе 
Правилника о техничким стандардима приступачности 
(Сл.Гласник РС бр.46/2013). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

 
3.10. Попис објеката за које се пре санације или 

реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова  

 
У границама плана нема објеката за које је 

потребно пре санације или реконструкције израдити 
конзерваторске услове за предузимање мера техничке 
заштите. 

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, 
енергетски ефикасних технологија, 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 
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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 kЊh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

 60 kЊh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,   

 55  kЊh/(m2a) за управне и пословне зграде  
 70  kЊh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
 90  kЊh/(m2a) за зграде намењене туризму и 

угоститељству 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

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

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 извођење грађевинских радова на свим 

објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, ефикасније 
грејање и хлађење; 

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

 побољшање енергетске ефикасности водовода и 
канализације – уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; побољшање 
енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом 
модерних подстаница, уградњом термостатских вентила. 

 
 

3.12. Локације за које је обавезна израда 
пројекта парцелације, односно препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитек-
тонског конкурса 
 

Израда пројекта парцелације односно препарце-
лације обавезна је за формирање грађевинских парцела 
јавне намене.  

 
Урбанистички пројекат се ради: 
 
 када је предвиђено планским документом или 

на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко- архитектонску разраду локације. 

 урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се радити и за 
утврђивање промене и прецизно дефинисање 
планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности, према процедури за потврђивање 
урбанистичког пројекта утврђеног Законом. (чл.61 
Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

 за изградњу објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 у оквиру подцелине 3.2.2.А.  

 за изградњу објеката комерцијалних дела-
тности типа КД-02, КД-041 у оквиру подцелине 3.2.2.Б. 
(к.п.бр.4580 К.О. Крушевац) 

 за изградњу објеката комерцијалних 
делатности као основног објекта (комерцијалне 
делатности заступљене 100% на парцели) уз 
Ул.Бивољску-подцелина 3.2.2.Б и 3.2.2.В. 

 за нову изградњу објеката привредне 
делатности типа ПД-02 на к.п.бр. 4360/1 КО Крушевац  
у подцелини 3.2.2.Г. 

 за ремоделацију локације у оквиру дефинисане 
компатибилности за к.п.бр. 4360/1 КО Крушевац у 
подцелини 3.2.2.Г. 

 
Планом нису предвиђене локације односно 

простори за који се спроводи  урбанистичко-
архитектонски конкурс обзиром да простор Плана 
нема атрактивне локације нити садржаје од 
општег интереса.  

 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења у обухвату Плана дата су као:  
- општа правила грађења и 
- посебна правила грађења која се примењују заједно 

са општим правилима  
 
4.1. Општа правила на простору Плана 

 
4.1.1. Општа правила за парцелацију и 

препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

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

- Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
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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. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приступног пута (приватни 
пролаз) 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката не 
може бити мања од 2,5м. 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи објеката комерцијалних, пословних  
и садржаја привредних делатности  не може бити мања 
од 5,0м. 

- Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт) 

 
ширина фронта парцеле неправилног облика 

 

 
 
- Дозвољена је препарцелација и парцелација 

парцела уз услов задовољавања минималне површине 
парцеле прописане планом за одређену намену и 
обезбеђивање приступа парцели.  

- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи.  

 - Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 
2x630 kV, 7м x 6м. 

 
4.1.2. Општа правила регулације 
 
- Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље до које је дозвољено грађење основног 
габарита објекта.  

-  Регулациона и грађевинска линија дефинисане су 
у графичком прилогу бр.3. 

- Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

- За објекте које имају индиректну везу са јавним 
путем преко приватног пролаза растојање грађевинске 
од регулационе линије утврђује се у сваком конкретном 
случају. 

- Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

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

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

- Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 
електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско 
грејање) поставља се у појасу регулације. 

 
4.1.3. Општа правила  за паркирање  
 
Услов и начин обезбеђивања простора за 

паркирање 
 
- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним наменама у 
Плану. 

- Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 Становање - За паркирање возила за сопствене 

потребе власници стамбених објеката обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 
место на један стан и једно паркинг или једно гаражно 
место на 70м2 корисне површине пословног простора. 

 
 Комерцијалне делатности - За паркирање возила 

за сопствене потребе власници објеката комерцијалних 
делатности обезбеђују простор на сопственој 
грађевинској парцели за смештај возила, и то једно 
паркинг место или једно гаражно место на 70м2 
корисне површине пословног простора, осим за: 
трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног 
простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица, хотелијерску установу – једно 
ПМ на користан простор за десет кревета. 

 
 Привредне делатности - За паркирање возила за 

сопствене потребе (путничких и теретних возила), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели – једно 
паркинг место на 200м2 корисног простора. 
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4.1.4. Општа правила грађења 
 
Врста и намена објеката који се могу градити  
 
- Дозвољена намена дата је у поглављу „3.2. 

Подела простора на карактеристичне урбанистичке 
зоне и целине  са планираном наменом површина и 
објеката  и  могућим компатибилним наменама“  

Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена: 

 
 Породично становање – тип ПС-01 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
У оквиру намене становања, могућа је у приватном 

власништву изградња објеката намењених образовању, 
здравству, дечијој заштити, култури, али само под 
условом да задовоље нормативе и критеријуме за 
одговарајућу делатност. 

 
 Привредне делатности – тип ПД-02 
 
Подразумева привредне делатности које се орга-

низују на нивоу целине или дела целине и чине 
јединствен комплекс или више појединачних групи-
саних локација. 

Привредне делатности могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели. 

 
Могуће компатибилне (допунске) намене објеката 

који се могу градити 
 
Као компатибилна намена планираној намени у 

подцелинама могућа је изградња објеката: 
 
 Комерцијалне делатности– тип КД-02,  
 
Комерцијалне делатности подразумевају обављање 

свих врста непроизводних делатности, (трговина, 
угоститељство, објекти у функцији туризма, пословање 
и сл.). чији су садржаји еколошки и функционално 
примерени становању и  планираним наменама у 
окружењу. Садржаји комерцијалних делатности не 
смеју угрожавати остале намене  посебно у погледу 
заштите животне средине, нивоа буке и аерозагађења.  

 
 Комерцијалне делатности– тип КД-041,  
 
Комерцијалне делатности типа КД-041 подразу-

мевају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, 
мотели, коначишта, апартмани бунгалови, spa и њellnes 
центри и сл.  

У зависности од просторних могућности могу се 
планирати садржаји спорта и рекреације партерног 
типа СР-03 и отворени базени (хотелски комплекс)   

 
 Спорт и рекреација – тип СР-02 и СР-03,  
 
Садржаји спорта и рекреације типа СР-02 

остварују се у затвореним објектима, намењеним 
мањем броју корисника различитих категорија, и ту 
спадају: спортске сале без трибина са теренима за 

различите врсте спортова. 
Садржаји спорта и рекреације типа СР-03 

остварују се у отвореним објектима партерног типа и ту 
спадају: различите врсте спортских терена, трим стазе,  
простори за игру деце, фитнес справе на отвореном, 
терени за мини голф и др.  

 
Могуће пратеће намене објеката који се могу 

градити 
 
 Привредне делатности – тип ПД-03,  
 
Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску производњу 
и сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 

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

Остале намене - интерне саобраћајнице, 
манипулативне површине, простори за паркирање, 
пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Изградња помоћних објеката 
 
- На грађевинским парцелама са породичним 

становањем, дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл, максималне висине 5м и 
максималне спратности П, чија површина улази у 
максимални индекс заузетости парцеле. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Објекти чија је изградња забрањена су сви 

објекти који својим радом угрожавају и нарушавају 
параметре животне средине, као и сви остали објекти за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, а за које се у прописаној процедури не 
обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

- Забрањена је изградња на свим постојећим и 
планираним јавним површинама или на објектима или 
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.  

- Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

- За објекте комерцијалних и привредних 
делатности није дозвољена намена чија би делатност 
угрозила животну средину и планирану намену 
урбанистичких целина са било ког аспекта. 
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Изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели 

 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката исте или компатибилне намене 
осим ако није другачије наглашено посебним 
правилима грађења. 

- При утврђивању индекса заузетости грађевинске 
парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

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

 Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама 

 
Вертикална регулација 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца највише тачке фасадног платна (за 
објекте са равним кровом). 

- Висина објекта одређује се у односу на фасаду 
објекта постављеној према улици, односно приступној 
јавној површини. Нулта кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

- Висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 
основног габарита објекта и као таква може се појавити 
на највише 50% дужине сваке фасаде објекта. 

 
Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле за 

породичнне стамбене објекате - тип ПС-01 
 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле за: 
 слободностојеће објекте на делу бочног 

дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м); 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м; 

 за двојне објекте на делу бочног дворишта 
4,0м. 

- За парцеле са изграђеним објектима који се 
уклањају ради изградње новог, а чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито (од утврђених 
вредности из предходног става), као и за парцеле које 

не испуњавају услов минималне ширине фронта, нови 
објекти се могу постављати и на растојањима: 

 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 растојање од другог 
објекта износи мање од 3м у случају реконструкције и 
доградње, не могу имати на суседним странама отворе 
стамбених просторија. 

- Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија.  

 - Изграђени објекти на међи у случају 
реконструкције и доградње не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

 
Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
 
- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, спратност) већи од параметара датих овим 
планом, задржавају постојеће параметре без 
могућности увећавања. 

- На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у посто-
јећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења планираној урбанистичкој 
регулацији, дозвољено је само инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање постојећих објекта. 

- Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и 
удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање нових 
отвора. 

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом, који се 
односи на дозвољену намену,  индекс изграђености, 
планирану спратност и др.  

 
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. 
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- Кота приземља објеката нестамбене намене може 
бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, а 
денивелација до 1,2м савладава се унутар објекта. 

- Кота пода приземља за објекте на терену у паду 
одређује се применом Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.гл.РС бр. 22/2015). 

 
Грађевински елементи објекта (испади) 
 
- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску  линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада на следећи начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,6м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
Отворене спољне степенице 
 
- Степенице којима се савладава висина већа од 

0,9м морају бити увучене у габарит објекта најмање 
онолико степеника колико се савладава ова разлика у 
висини већој од 0,9м. 

Напомена: ово правило важи у обухвату плана, 
осим ако није назначено посебним правилима грађења 
да се не примењује.  

 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели  
 
- Свака новоформирана грађевинска парцела мора 

имати приступ јавној саобраћајној површини, која је 
изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза у складу са 
правилима датим у тачки 4.1.1. 

 - Прилази комерцијалним, пословним и 
др.садржајима морају бити организовани тако да не 
ометају функцију становања. 

 
Правила за архитектонско обликовање објеката 
 
- Дозвољено је коришћење свих врста материјала 

за изградњу објеката који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправних. 

- Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 

покривачу, изузетно могу бити равни уколико одговара 
архитектонској форми објекта односно  врсту и облик 
крова прилагодити намени објекта и обликовним 
карактеристикама окружења. 

- Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне 
равни у фронталној пројекцији. 

-  Максимална дозвољена чиста висина кровне 
баџе је 2,6м од коте пода. 

 
Услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

- Планом су одређене трасе планираних 
инфраструктурних водова, а њихова међусобна 
удаљеност и место полагања дефинисаће се техничком 
документацијом уз поштовање параметара датих 
Планом. 

 
 Услови ограђивања грађевинских парцела 
 
- Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

- Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, 
или транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 
1,4м. 

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

 
Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

плана (граф.прилог бр.4) 
 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији са најмањим падом од 1,5% 

- Објекти који се налазе на међи или њеној близини 
морају решити одводњавање са кровова и одвођење 
атмосферске воде са терена тако да ничим не 
угрожавају суседну парцелу и објекте. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Поступање са комуналним отпадом – мора бити у 

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

- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализују се у складу са нормативима и то:  
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 1 контејнер на 500м2 корисне површине 
пословног простора.  

 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 
површине 

- Контејнери се смештају у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, 
тако да се обезбеди несметани приступ  возилима 
надлежног предузећа (рампе и сл.). 

 
Инжењерскогеолоши услови  
 
- У фази израде техничке документације, у 

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

 
4.2. Посебна правила грађења  
 
4.2.1. Посебна правила грађења за подцелину 

3.2.2.А. 
 
Планирана врста и намена објеката - породично 

становање, типа  ПС-01 
 
- На постојећим објектима се могу изводити све 

интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у посто-
јећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност 
износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу 
се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори 
стамбених просторија. 

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

- За новопланиране објекте породичног становања 
параметри су дати у табели 

 
урбанистички параметри породичног становања 

ПС-01 
 

Тип 
Спра-
тност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПС-01 
 

До П+1 

слободно-
стојећи 

45 

300 12 

прекинути 
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

- Правила за међусобну удаљеност објекта и 
објеката од границе грађ.парцеле породичног стано-
вања дата су у општим правилима грађења, тачка 4.1.4. 

-   Уколико се постојећи стамбени објекат изграђен на 
међи уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи (прекинути низ) 
без могућности постављања отвора на тој фасади.  

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 
20% већи од максималне вредности ИЗ. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, 
уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- Дозвољена је изградња помоћних објекта на 
парцели, према условима датим у општим правилима 
грађења тачка 4.1.4. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- Услови изградње помоћних објеката, грађевински 
елементи, правила за архитектонско обликовање и 
остали урбанистички услови дати су у општим 
правилима грађења тачка 4.1.4. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- Постојећи објекти комерцијалних делатности се 

задржавају уз могућност интервенција у оквиру 
урбанистичких параметара датих планом. 

- Дозвољена је изградња објеката комерцијалних 
делатности које подразумевају: трговину, угости-
тељство, занатство (услужни део), пословне и 
финансијске услуге и друге пословне просторе, објекте 
у функцији туризма и сл. 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри дефини-
сани за породично становање типа ПС-01  

- Комерцијалне делатности могу се организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос 
становања према делатностима  60% : 40%. 

- Садржаји комерцијалних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. У оквиру објеката може бити заступљено и 
становање, тада је  однос делатности према становању 
80% : 20%. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластика и сл. 

 
 Комерцијалне делатности КД-041  
 
- Дозвољена је изградња објеката типа КД-041 

искључиво на простору опредељеном планом за 
комерцијалне делатности према реци Расини (дато у 
граф прилогу). 

- Комерцијалне делатности подразумевају изград-
њу објеката у функцији туризма: хотели, мотели, 
коначишта, апартмани бунгалови, spa и њellnes центри 
и сл. У зависности од просторних могућности могу се 
планирати садржаји спорта и рекреације партерног 
типа СР-03 и отворени базени (уз хотелски комплекс). 
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урбанистички параметри комерцијалних 
делатности типа КД-041 

 

Тип 
Спра- 
тност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

КД-041 до П+3 

слободно-
стојећи 

40 600 20 

прекинути 
низ 

45 600 15 

 
- Међусобна удаљеност од других објеката 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, али не може 
бити мање од 5м. 

- За паркирање возила за сопствене потребе власници 
објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила у 
складу са условима паркирања, тачка 4.1.3.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

За изградњу објекта комерцијалних делатности 
типа КД-041 обавезна је разрада Урбанистичким 
пројектом. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности ПД-03 
 
- Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску производњу 
и сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 

- Садржаји привредних делатности могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели, 
тада је однос становања према делатностима             
60% : 40%. 

- Објекти привредних делатности који се граде 
заједно са стамбеним објектом на истој парцели су 
макс.спартности П. 

- У оквиру објеката привредних делатности, може 
бити заступљено и становање, тада је  однос делатности 
према становању 80% : 20%. 

- У оквиру парцела са објектима привредних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластика и сл. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

 
Напомена: Обзиром да је планирана изградња на 

парцелама које се плаве ( у појасу стогодишњих вода 
реке Расине, водоток I реда)  ) за све врсте радова и 
интервенција на њима,( у смислу изградње, грађења, 
уређења и сл.) до реализације планиране регулације 
водотока потребно је прибавити одговарајућа водна 
ака и водне услове од стране надлежних водоприврених 
институција. 

4.2.2. Посебна правила грађења за подцелину 
3.2.2.Б. и 3.2.2.В 

 
Планирана врста и намена објеката - породично 

становање, типа  ПС-01 
 
- На постојећим објектима се могу изводити све 

интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту 
објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање 
објекта.  

- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност 
износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу 
се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори 
стамбених просторија. 

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

- За новопланиране објекте породичног становања 
параметри су дати у табели 

 
урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01 
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПС-01 
 

до П+1 

слободно- 
стојећи 

45 

300 12 

прекинути  
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

- Правила за међусобну удаљеност објекта и 
објеката од границе грађ.парцеле породичног становања 
дата су у општим правилима грађења, тачка 4.1.4. 

-   Уколико се постојећи сатмбени објекат изграђен 
на међи уклања ради нове изградње, дозвољава се 
изградња новог стамбеног објекта такође на међи 
(прекинути низ) без могућности постављања отвора 
просторија на тој фасади.  

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 
20% већи од максималне вредности ИЗ. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, 
уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.  

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- Услови изградње помоћних објеката, грађевински 
елементи, правила за архитектонско обликовање и 
остали урбанистички услови дати су у општим прави-
лима грађења тачка 4.1.4. 
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Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- Као компатибилна намена становању дозвољена 

је изградња објеката комерцијалних делатности, које 
подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл. 

- У потцелини 3.2.2.В. у контакту са основном 
школом није дозвољена изградња  објеката са садржа-
јима, као што су спортске кладионице, коцкарнице, 
кафе клубови и кафане и сл. што претставља директну 
супротност образовним садржајима у општем смислу.          

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри дефини-
сани за породично становање типа ПС-01.  

- Комерцијалне делатности могу се организовати у 
приземним етажама стамбених објеката, тада  је однос 
становања према делатностима  60% : 40%. 

- Садржаји комерцијалних делатности могу се 
организовати и у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. У оквиру објеката може бити заступљено и 
становање, тада је  однос делатности према становању 
80% : 20%. 

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели и то 
само уз Ул. Бивољску. У том случају обавезна је израда 
Урбанистичког пројекта, а користе се урбанистички 
параметри дефинисани за породично становање типа 
ПС-01. 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних 
делатности, забрањено је  складиштење и отворена 
стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластика и сл. 

 
 Комерцијалне делатности уз Ул. Балканску, 

типа КД-02 и КД-041  
 
- Уз Ул. Балканску  на простору бившег комплекса 

„Кристал“ (на к.п.бр.4580) као делатности које су 
компатибилне и међусобно се допуњују (тип КД-02 и 
тип КД-041) могу бити заједнички организоване у 
оквиру једног или више објекта планираних типова, 
обзиром на повољне просторне и саобраћајно 
окружење. 

- За овај простор (к.п.бр. 4580) обавезна је изрда 
Урбанистичког пројекта.  

- Комерцијалне делатности типа КД-02 подразу-
мевају: трговину, угоститељство, занатство (услужни 
део), пословне и финансијске услуге, друге пословне 
просторе и сл. 

- Комерцијалне делатности типа КД-041 
подразумевају изградњу објеката у функцији туризма: 
хотели, мотели, коначишта, апартмани и сл., уз које се 
могу планирати додатни садржаји спорта и рекреације 
партерног типа (разне врсте спортских терена). 

- тип изградње - слободностојећи 
- спратност П+2 
- макс. ИЗ=55% 

- минимална површина парцеле је 600м2, мин. Ши-
рина фронта 20м 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели за 
смештај возила у складу са условима паркирања, тачка 
4.1.3.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 20% 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности ПД-03 
 
- Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску производњу 
и сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 

- Садржаји привредних делатности могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели, 
тада  је однос становања према делатностима  60% : 
40%. 

- Објекти привредних делатности који се граде 
заједно са стамбеним објектом на истој парцели су 
макс.спартности П. 

- У оквиру објеката привредних делатности, може 
бити заступљено и становање, тада је  однос делатности 
према становању 80% : 20%. 

- У оквиру парцела са објектима привредних 
делатности, забрањено је  отворено складиштење 
материјала и робе (грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластика и сл.) 

- Услови паркирања дати су у општим правилима 
за паркирање тачка 4.1.3. 

 
 Парк суседства 
 
- Правила за уређење парковских површина дата су 

у тачки 3.5.1. - Зеленило на јавним површинама-
зеленило јавног коришћења 

 
4.2.3. Посебна правила грађења за подцелину 

3.2.2.Г. 
 

Планирана врста и намена објеката - привредне 
делатности типа ПД-02 

 
- Обзиром да су постојећи објекти девастирани и 

ван функције дозвољена је нова изградња 

објекта/објеката привредне делатности. 

- Тип ПД-02 - подразумева привредне делатности 

које се организују на нивоу целине или дела целине и 

чине јединствен комплекс или више појединачних 

груписаних локација. 

- Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 

- Уз објекте привредних делатност дозвољена је 

изградња помоћних објеката. 
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урбанистички параметри привредних делатности 
типа ПД-02 

 

Тип 
Спра- 
тност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПД-02 
 

до П+1 

Слободно-
стојећи 

40 800 16 

прекинути  
низ 

45 600 14 

  
- Услови паркирања за садржаје привредних 

делатности дати су у општим правилима за паркирање 
тачка 4.1.3. 

- Минимални проценат зеленила на парцели је 30% 
- У оквиру парцела са објектима привредних дела-

тности, забрањено је отворено складиштење материјала 
и робе (грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и 
сл.) 

- За изградњу објеката привредних делатности 
обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- У циљу ремоделације локације дозвољена је 

изградња објеката комерцијалних делатности типа КД-
02 (трговина, угоститељство, објекти у функцији 
туризма, пословање и сл.).  

 
урбанистички параметри комерцијалне 

делатности КД-02 
 

Тип 

Сп
ра- 
тно
ст 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.(м) 

КД-02 
 

до  
П+1 

 
Слободно-

стојећи 

45 

300 12 

Прекинути 
низ 

250 10 

двојни 
 

2 х 250 2 х 10 

 
- Уз објекте угоститељстава (кафићи, барови, 

ресторани) могуће је градити и садржаје спорта и 
рекреације типа СР-03 (разне врсте спортских терена, 
фитнес справе на отвореном, отворене базене, игра деце 
и сл.) 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели за 
смештај возила у складу са условима паркирања, тачка 
4.1.3.  

За изградњу објекта/објеката комерцијалних дела-
тности обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
 

 Спорт и рекреација типа СР-02 и СР-03  
 
- Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у затвореним објектим или као садржаји 
на отвореном-партерни и то: 

- у затвореним објектима, тип СР-02 без трибина 
- садржаји на отвореном (разне врсте спортских 

терена), тип СР-03 
- На истој локацији могуће је планирати више 

типова објекта спорта и рекреације. 
- Тип СР-02 - објекти спорта и рекреације 

затвореног типа намењеним мањем броју корисника: 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова, балон сале и сл. 

- За изградњу објеката и садржаја спорта и 
рекреације типа СР-02 обавезна је израда Урбани-
стичког пројекта. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације 

типа СР-02 
 

Тип  
објекта 

Спрат- 
ност 

Макс. ИЗ 
(%) 

Број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на 40 
корисника за 
путничка возила 

 
- Минимална површина парцеле за тип СР-02 је 

1200м2 
- У оквиру објекта спорта (тип СР-02) могу се 

организовати и садржаји комерцијалних делатности 
(услуге, угоститељство, кафе,  и сл.)  

- Тип СР-03- Објекти спорта и рекреације 
партерног типа - спортски терени за разне врсте 
спортова, мањи отворени базени;  полигони за вожњу 
ролера, скејта; фитнес на отвореном, мини голф, 
игралишта за децу и сл. 

- Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П, мин. 
површина парцеле 600м2,  макс.Из=30% 

- Паркирање се обезбеђује на грађевинској парцели 
ван површине јавног пута  и то 1ПМ на 40 корисника за 
путничка возила. 

 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 

простора и изградња објеката у границама плана на 
основу планских решења и правила, као и Законом о 
планирању и изградњи.  

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, кроз 
издавање локацијске и грађевинске дозволе, уређење и 
опремање простора, а преко својих надлежних органа и 
јавних предузећа. 

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта,(тачка 3.3. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене).  
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Спровођење плана вршиће се:  
 директном применом Плана 
 урбанистичким пројектом 
 урбанистичко-техичким документима: проје-

ктом парцелације, препарцелације, елаборатом геодет-
ских радова 

 
5.1. Директна примена плана 
 
-  Директном применом Плана на основу правила 

уређења и грађења дата у мери довољној да 
представљају основ за издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе за простор који није опредељен за 
ближу разраду Урбанистичким пројектом. 

 
5.2. Израда урбанистичко техничке документације 
 
Израда Урбанистичког пројекта 
 
Урбанистички пројекат се ради у складу са 

условима  датим у тачки 3.12. (Локације за које је 
обавеза израда пројекта парцелације, односно 
препарцелације, урбанистичког пројекта и урбани-
стичко-архитектонског конкурса). 

 
Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 

геодетског елабората исправке граница суседних 
парцела и спајање суседних парцела истог власника 

- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела на 
начин и под условима утврђених планом. 

- На једној катастарској парцели може се 
образовати већи број грађевинских парцела, који се 
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног 
применом правила о парцелацији или укрупнити 
препарцелацијом.  

- Пројекти парцелације и препарцелације се 
израђују у складу са Законом о планирању и изградњи 
и датим правилима у Плану ради формирања 
грађевинских парцела  

- Израда пројекта парцелације односно препарце-
лације обавезна је за формирање грађевинских парцела 
јавне намене.  

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања. 

 
5.3. Други елементи значајни за спровођење  
       Плана 
 
Изградња у складу са одредбама плана  
 
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 

грађевинских и других радова у оквиру подручја 
захваћеног Планом мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом. 

- Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гл. РС“, бр. 
22/2015) је могућа искључиво за параметре који нису 
Планом дефинисани. 

 
Изградња комуналне инфраструктуре  
 
- Приликом изградње комуналне инфраструктуре, 

опремања и уређења простора могућа су мања 
одступања због усклађивања елемената техничког 
решења постојеће и планиране инфраструктуре, 
конфигурације терена, решавања правно-имовинских 
односа и сл. 

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

 
Интервенције на постојећим објектима до 

привођеља простора планираној намени 
 
- У границама Плана ради стварања услова 

коришћења објеката дозвољена је: адаптација, санација, 
реконструкција (извођење радова у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Постојећи објекат се може порушити и заменити 
новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
наменом и параметрима утврђеним овим Планом. 

- За постојеће објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираном регулационом решењу дозвољено је само 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта. 

 
Свака промена захтева у односу на планирану 

врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
планом која је у супротности са одредбама овог Плана 
и Законом о планирању и изградњи, надлежни орган 
управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене овог плана може вршити искључиво СО 
Крушевац на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење у складу са Законом. 

 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-706/2018         ПРЕДСЕДНИК  

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

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13-Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14, 
83/18), члана 32. Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. 
гласник РС", бр. 129/07) и члана 19 Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Скупштина Града Крушевца на седници  одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 

П Л А Н 

  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 6“  

У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регула-

ције: 
 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. 64/15); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
ЦЕНТАР 6, бр. 350-699/2016 од 25.12.2017. године. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 12/17).  

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 План генералне регулације Центар („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 14/16) 
 

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

 
План генералне регулације Центар (Сл. лист 

града Крушевца бр. 14/16) 
 
ПДР Центар 6 обухвата део целине 1.3 – 

урбанистичку подцелину 1.3.3. укупне површине око 
4,53 ха. Простор у обухвату плана ограничен је 
улицама Ћирила и Методија, Косовском, делом  
к.п.бр.2453/3, јужним границама к.п.бр. 2453/16, 
2453/5, источним границама 2222/5, 2222/7, деловима 
парцела 2222/4, 2222/13, 2209/2 и 2208/1, односно 
западном границом комплекса основне школе 
Драгомир Марковић до улице Ћирила и Методија. 

 
Централна градска зона 
 
„Централну градску зону карактерише разно-

врсност намена: становање високих и средњих густина, 
концентрација јавних функција (управно-админи-
стративни, објекти културе и школства), културно-
историјских објеката и амбијенталних целина, као и 
комерцијалних делатности, које заједно генеришу 
функцију централитета.“ 

Урбанистичка целина 1.3 у оквиру централне 
градске зоне 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. 
 
 „Планом генералне регулације одређене су зоне за 

које је обавезна израда Планова детаљне регулације“, 
са дефинисаним општим смерницама за израду плана. 

За саобраћајнице за која је предвиђена даља 
разрада, важе 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. 

 
Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања са приступним саобра-

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

 
Услови за уређење зеленила, Зеленило јавног 

коришћења 
 
Зеленило мора бити у основној функцији трга или 

сквера, или, код малих скверова - декоративно. 
Постојећи тргови се задржавају и даље уређују и 
опремају.  

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. 

 
Урбанистичка потцелина 1.3.3. 
 
/*ПГР тачка 3.6.14.1-4/ 
 
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: 
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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. 

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 за сваки случај посебно. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката за спорт и рекреацију. 

За паркирање возила обезбеђује се простор на 
јавној површини намењеној за паркирање у 
непосредној близини. 

Допунска намена: породично становање ПС-01 
Урб. подцелина 1.3.3 - Урбанистички параметри 

ПС 
 

Тип 
Спра-
тност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.  
ширина  
фронта  
парц.  

м) 

ПС-01  П+1 

слободно- 
стојећи 

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. 

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 урба-
нистички параметри дефинисани за ПС-01. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница подручја обухваћеног ПДР-ом „ЦЕНТАР 

6" (у даљем тексту граница) почиње од:  
Граница обухвата ПДР-а „ЦЕНТАР 6" (у даљем 

тексту граница) почиње у јужном делу од тромеђе 
к.п.бр. 2453/1, 2453/16 и 2453/15 и у смеру казаљке на 
сату иде према северозападу обухватајући к.п.бр. 
2453/42, затим скреће према југозападу и сече к.п.бр. 
2453/3 до к.п.бр. 2453/6 (Ул. Косовске), одакле се ломи 
према северозападу западном границом к.п.бр. 2453/3, 
обухватајући део Косовске улице (к.п.бр. 2453/6), као и 
к.п.бр. 2214/11, 2214/9 и 2214/7, одакле скреће према 
западу јужном границом к.п.бр. 2213/1, коју обухвата и 
њеном западном границом скреће према северу, па у 
истом правцу сече к.п.бр. 2326 обухватајући кружни 
ток улице Косовске, све до к.п.бр. 1532/4, коју пресеца 
и скреће према североистоку па према југоистоку до 
Ул. Луке Ивановића (к.п.бр. 2344).  

Одатле граница скреће према североистоку и 
истоку, регулационом линијом улице Луке Ивановића, 
односно северном границом к.п.бр. 2344, коју затим 
сече и скреће према југу, пресеца к.п.бр. 2345/1 до 
тромеђе к.п. бр. 2345/1, 2208/2 и 2208/1. Граница даље 
скреће према југоистоку и прати источну границу 
к.п.бр. 2208/1, коју обухвата као и к.п.бр. 2209/2, чијом 
јужном границом скреће према југозападу до тромеђе 
к.п.бр. 2209/2, 2212/3 и 2212/1. Затим граница среће 
према југу, источним границама к.п.бр. 2212/3 и 2222/9, 
до к.п.бр. 2222/8, коју обухвата, као и к.п.бр. 2222/7 
чијом североисточном границом скреће према 
југоистоку  до тромеђе са к.п.бр. 2222/7, 2222/10 и 
2222/5, коју обухвата и чијом источном границом 
скреће према југу до к.п.бр. 2453/5, одакле скреће 
према југозападу и прати јужне границе к.п. бр. 2453/5 
и 2453/16, које обухвата, до тромеђе к.п.бр. 2453/1, 
2453/16 и 2453/15, односно почетне тачке описа плана.  

ПДР ЦЕНТАР 6 обухвата катастарске парцеле у 
КО Крушевац. 

Површина обухвата плана је око 4ха 53a 45 м2. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Подручје у обухвату Плана захвата део зоне ужег 

градског језгра и самог градског центра који има 
карактер линијског и развијен је у правцу северозапад-
југоисток.  

 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа на подручју плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада и 
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реке Расине на истоку. Најизраженији геоморфолошки 
облик у оквиру граница плана јесте пространа терасна 
раван на којој су изграђени централни делови града, на 
основу урбане матрице успостављене првим регу-
лационим планом (1834. године).       

Урбано подручје Крушевца, а посебно централни 
део, формиран је на најстаријој моравској тераси која је 
у геолошком погледу најстабилнија. Подручје плана 
обухвата део више речне терасе, која је и 
најраспрострањенија, а настала је таложењем и 
акумулацијом наноса.  Просечна надморска висина у 
обухату граница плана је око 162м, са благим нагибом 
према североистоку, односно креће се од 163,72 у 
југозападном делу до 160,20 на североистоку.  

Положај у пространој крушевачкој котлини, 
условљава да је највећи део површина неекспониран, 
па су природни услови у односу на експонираност и 
нагиб терена, повољни или оптимално повољни терени.  

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

Грађевинско подручје Крушевца и приградских 
насеља претежно је развијано на земљишту треће 
бонитетне класе и обухвата терене где је ниво 
подземних вода виши од 10м, са повољним условима за 
градњу. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што 
килими Крушевца даје обележје умерено конти-
ненталног типа, са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(647,5мм), тако да је на овом простору заступљен 
континентални плувиометријски режим, а падавине у 
облику снега јављају се од октобра до априла.    

Најчешћу заступљеност има јужни ветар, а 
најмању учесталост југозападни ветар, док у току 
године највећу релативну честину имају тишине. 

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

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

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности (алувијални 
терени, због свог састава и нивоа подземних вода). У 
односу на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, заштита подразумева обавезну примену 
техничких прописа за изградњу на сеизмичким 
подручјима. 

Приликом пројектовања, изградње или 
реконструкције објеката високоградње, као и  
инфраструктурних система, обавезно је поштовање 
степена сеизмичности и примена одговарајућих 
техничких прописа на основу Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Део централне градске зоне који је у обухвату овог 

Плана карактерише разноврсност намена: становање 
средњих густина, јавне функције (објекти школства, 
стандарда ученика и дечије заштите), комерцијалне 
делатности и неке од градских амбијенталних целина. 

 
Урбанистичка потцелина 1.3.3 
 
Ова урбанистичка потцелина заузима јужни део 

централне градске просторне зоне. Доминантни објекти 
и већинску окупирану површину чине "ХАЛА 
СПОРТОВА", спортско рекреативни објекат са 
угоститељским садржајима "СОКО" и објекат и 
комплекс дома за ученике средњих школа "ПАНЕ 
ЂУКИЋ ЛИМАР"; Дуж улице Ксовске су реализовани 
објекти комерцијалних делатности са становањем на 
спратним етажама у приватном власништву.  

Уз улицу Ћирила и Методија /северозапад/ 
реализовани су објекти породичног становања (грађено 
од 60-их до данас), местимично са комерцијалном 
наменом у приземљима објеката. Са приступом из обе 
саобраћајнице, претежно лоциран дуж улице Косовске, 
налази се објекат специјалног основног и средњег 
образовања "Веселин Николић". 

На ободу комплекса, са приступом из улице 
Ћирила и Методија, налази се објекат дечије заштите 
"Лептирић" саграђен 1981. са додатим садржајима до 
2013 године. Централно-источни део заузимају објекти 
комерцијалних делатности подигнути средином 90тих, 
на простору ранијег отвореног спортског игралишта. 
На овом простору постоји значајна, неизграђена 
површина, која може бити ангажована изградњом 
нових објеката спорта и рекреације са пратећим 
садржајима комерцијалних делатности. Јавна предузећа 
нису заступљена у овој потцелини.  

Даљи развој подручја усмерен је на очување 
постојећих урбанистичких вредности и стварање нових 
у складу са захтевима и правилима струке уз тежњу за 
осмишљеним ангажовањем слободних површина и 
решавање капацитета мирујућег саобраћаја, као и 
унапређења постојећих и формирања нових зелених 
површина.  

Приказ површина постојећих намена у оквиру 
грађевинског земљишта. 
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Планирана намена 
површина 

Површина 
(м2) 

Спрат-
ност 

Макс. 
ИЗ (%) 

Реализована целина 
Комерцијалне 
делатности КД-02 са 
становањем 

2558 П+1 пост. 

Породично становање 
ПС-01 са комерција- 
лним делатностима  
КД-02 

2803 до П+1 50 

Дом за ученике 5521 П+4 пост. 

Спортски објекти 6947 П, П+1 пост. 

Школски објекти 6114 П, П+1 пост. 

Комерцијалне 
делатности КД-02 

3201 П+1 50 

Објектат дечије заштите 6939  пост. 

Саобраћајне површине 11103   

Укупно 45345м2   

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Косовске (са западне стране), 
делом улице Ћирила и Методија (са северне стране. 

Улица Косовска дефинисана је као примарна у 
мрежи саобраћајница града, док је улица Ћирила и 
Методија дефинисана као део секундарне саобраћајне 
мреже.   

У функционалном смислу улица Косовске и улица 
Ћирила и Методија кључне су за посматрани простор, 
њима се не одвија аутобуски саобраћај, а такође служе 
и за непосредни приступ до парцела корисника, док све 
остале саобраћајне површине служе као приступне 
саобраћајнице и за одвијање унутар блоковског 
саобраћаја. 

Све горе поменуте улице су са савременим 
коловозним застором.  

Паркирање на подручја Плана не врши се на 
коловозу према Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац. 

На подручју плана налази се ванулично 
паркиралиште (са прилазом из улице Ћирила и 
Методија). 

 
Нивелационо решење – постојеће стање 
 
У нивелационом смислу све колско–пешачке, 

манипулативне и остале јавне површине су под 
савременим недавно реконструисаним коловозним 
засторима (асфалт или бехатон, штампани бетон и 
слично) са дефинисаним нивелетема у подужном и 
попречном смислу. 

Све коте постојећих саобраћајница, платоа, 
тротоара и слично су дефинисане. 

 
 
 
 

1.4.4.2. Хидротехничке инсталације 
 
 Водовод 
 
Примарна улична водоводна мрежа је изграђена у 

ободним саобраћајницама које представљају границе 
плана. У улицама Луке Ивановића и Косовској је 
изграђена водоводна мрежа од АЦ 80мм и АЦ цеви 
300мм.  

 
 Канализација отпадних вода 
 
Улична канализација задовољавајућег капацитета 

изведена је у свим улицама који припадају предметном 
регулационом плану. 

На постојећу канализацију је могуће прикључити 
интерну канализацију која ће се градити у оквиру 
простора обухваћеним планом.  

 
 Одводњавање 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

регулисаног водотока - Кожетинском потоку. 
Кожетински поток регулисан је бетонским цевима 
ø1000мм. У Новопланирана атмосферска канализација 
у оквиру простора обухваћеног планском 
документацијом се може прикључити на формирану 
мрежу атмосферске канализације. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
У границама предметног Плана постоје следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Техничка школа” и TS 10/0,4kV 
“Техничка школа – технички школски центар” и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
8X000-D0911-230988/2 од 10.08.2018. год., који су 
саставни део овог плана. 

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

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

 
1.4.4.4. 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. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог 
система које су у функцији. Инсталације су положене у 



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

214 

земљи у коловозу, тротоару и зеленим површинама на 
дубини од приближно 0,5 до 1,8 м и у ширини 0,6 до 2 
м. Од инсталација су присутни дистрибутивни 
топловод према Геронтолошком центру и прикључни 
топловоди за вртић „Лептирић“, ОШ „Драгомир 
Марковић“, СОШО „Веселин Николић“ и Дом за 
ученике средњих школа. Положај трасе постојећих 
инсталација градског топлификационог система дат је у 
графичком прилогу. 

 
Гасификација 
 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном предметним Планом детаљне регулације 
постоји инсталација дистрибутивног гасовода ниског 
притиска од полиуретанских цеви. Гасовод је притиска 
до 4bara и у функцији. Положај трасе постојећих гасних 
инсталација дат је у графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило чини зеленило у стамбеним 

зонама, уређено зеленило објеката јавне намене и 
линеарно зеленило. Квалитет зелених површина, као и 
виталност биљака је неуједначен, али се његов значај 
огледа пре свега у присуству у централној градској 
зони.  

Највећу заступљеност има зеленило у објектима 
дечје заштите и основне и средње школе. У Косовској и 
Улици Луке Ивановића формиран је дрворед. 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Концепција уређења простора 
 
Концепцију уређења простора обухваћеног Планом 

су одредили и усмерили сви предходно постављени 
циљеви уређења дати у плану вишег реда који 
представљају плански основ за израду овог Плана.  

Простор обухваћен границом Плана Центар 6 је 
једна од значајнијих и ангажованијих /у погледу броја 
спољњих корисника и фреквенције/ целина у граду. Са 
значајном површином, коју заузимају школски 
садржаји,објектидечије заштите и спортско рекреа-
тивни објекти, тангирана Косовском улицом на западу, 
у непосредном контакту са "Багдалом" парком на 
северу и директном везом са комплексом градских 
базена на истоку, положајем у граду и разноврсношћу 
својих садржаја, чини овај комплекс једном од 
значајнијих амбијенталних целина.  

 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина 

 
Подела подручја плана је проистекла из планова 

вишег реда, а у оквиру преузетих урбанистичких 
потцелина опредељене су грађевинске зоне, према 
изграђености простора и његовим функционалним 
разликама које карактеришу различите намене 
површина. 

На основу анализе постојећег стања, утврђеног 
концепта уређења и значајних карактеристика 
просторних целина, обухват плана подељен је на 
урбанистичке потцелине и блокове, у складу са 
планираном организацијом и наменом површина.  

 
2.1.1. Урбанистичка потцелина 1.3.3 
 
Урбанистичка потцелина 1.3.3 је део централне 

градске зоне која је овим планом подељена на следеће 
грађевинске, односно урбанистичке зоне /блокове/: 

 
2.1.1.1 Урбанистичка зона А: породично 

становање ПС-01 и Објекти образовања 
 
У овој зони, значајну површину заузима објекат 

основног и средњег специјалног образовања, на 
површини од 6033м2, задржавају се изграђени објекати 
основне и средње школе, са могућношћу 
реконструкције и доградње до урбанистичког 
максимума и постизања прописаних стандарда за ову 
врсту објеката.  

На делу земљишта површине 2834 м² Планирана 
намена је породично становање, типа ПС-01, спра-
тности до П+2, индекс заузетости 50%, са комерци-
јалним садржајима и другим пратећим садржајима.  

На овом простору планирано је уређеље и мање 
зелене површине, која је означена у графичким 
прилозима   

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

породично становање ПС-01 2834 

Школски објекти 6033 

Укупно 8867 

 
2.1.1.2. Урбанистичка зона Б: реализована 

целина дом за ученике, спорт и рекреација са 
комерцијалним делатностима 

 
У грађевинској зони Б, површине 127665м2 не 

планира се значајна изградња нових објеката. У делу 
према улици Ћирила и Методија. Задржавају се 
изграђени објекти дома за ученике са пратећим 
садржајима, као и зграда спортске сале "СОКО". 
Услови уређења и интервенција на постојећим 
објектима дефинишу се за сваки случај посебно, до 
урбанистичког максимума и постизања прописаних 
стандарда за ову врсту објеката.  

  
Постојећи стамбени објекат и трафостаница се 

задржавају. 
Саобраћајне прилазе и паркинг простор могуће је 

даље развијати са интензивнијим пратећим зеленилом 
/све јавна површина/ и то по једно паркинг место на 70 
м² новоизграђене корисне површине за дом ученика и 1 
ПМ на 10 гледалаца за путничка возила и 1 ПМ на 100 
гледалаца за аутобусе са минимум 30% зелених 
површина од укупног новог простора на паркирања.  
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Намена површина 
Површина 

(м2) 

Дом ученика (реализовано) 5496 

Спортски објекти 1829 

Јавни паркинг простор 1759 

Саобраћајне површине  3183 

Укупно 12240 

 
 
2.1.1.3. Урбанистичка зона Ц: објекти спорта, 

рекреације, комерцијалне делатности КД-02 и 
објекат дечије заштите  

 
У грађевинској зони Ц, површине 1.157м2 дуж 

улице Косовске не планира се изградња нових објеката, 
већ се задржавају постојећи комерцијални, са 
могућношћу реконструкције и доградње до постизања 
максимуна прописаног урбанистичким параметрима 
датим за КД 02. у делу Правила грађења. 

 

Намена површина 
Површин

а (м2) 

Спорт рекреација 7546 

Комерцијалне делатности 
(реализовано) 

2229 

Дечија заштита  7004 

Саобраћајни прилаз 526 

Укупно 17305 

 
Постојећи спортски облекат Хале спортова се 

задржава без промене хоризонталног и вертикалног 
габарита. 

На постојећим комерцијалним објектима, могуће 
су промене само у границама постојеће хоризонталне и 
вертикалне регулације. 

За новопланиране спортске објекте максимална 
спратност је П+1, максимални ИЗ је 30% на нивоу 
урбанистичког блока. 

Саобраћајне прилазе и паркинг простор могуће је 
даље развијати са интензивнијим пратећим зеленилом 
/све јавна површина/ и то по 1 ПМ на 10 гледалаца за 
путничка возила и 1 ПМ на 100 гледалаца за аутобусе 
са минимум 30% зелених површина од укупног новог 
простора на паркирања. 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и изград-

њу површина и објеката јавне намене са пописом 

парцела  

 

У оквиру Плана, опредељене површине за јавне 

намене су: све саобраћајне површине са пешачким 

комуникацијама (тротоари), јавне површине за 

паркирање, тргови и јавне зелене површине. 

Уређење површина јавне намене, као важног 

сегмента плана детаљне регулације у овом плану се 

односи на формирање грађевинских парцела за јавне 

површине и објекте јавне намене. 

 

 

Површине јавне намене 

 
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (саобра-

ћајница) се састоји од делова катастарских парцела 
бр.: 2344, 2212/1, 2208/1 и 2345/3.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (саобра-ћајница) 

се састоји од делова катастарских парцела бр.: 2344, 2326, 

1532/4, 2213/1, 1420/27,2216, 2453/6 и 2453/3 и целих к.п. 

бр.: 2214/7, 2214/9, 2214/11 и 2453/31.   
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (установа 

образовања) се састоји од делова катастарских  
парцела бр.: 2216 и 2219.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (јавна 

установа - дом ученика) се састоји од делова 

катастарских парцела бр.: 2212/1 и 2208/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (саобра-

ћајница) се састоји од делова катастарских парцела 

бр.: 2208/1 и 2212/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (јавни 

паркинг) се састоји од делова катастарских парцела 

бр.: 2208/1, 2345/3 и 2209/2. 
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (саобра-ћајница) 

се састоји од делова катастарских парцела бр.: 2212/1, 
2212/3 и 2222/4 и целих к.п. бр.: 2212/2 и 2222/9.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (спортски 
објекти) се састоји од делова катастарских парцела бр.: 
2212/1 и 2222/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (комерцијална 
делатност) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
2453/3.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (зелена повр-
шина) се састоји од дела катастарске парцеле бр.: 2213/1.   

 
Све парцеле у обухвату ПДР ЦЕНТАР 4 припа-

дају КО Крушевац. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастар-

ских и грађевинских парцела из текстуалног и графич-
ког дела важе бројеви катастарских и грађевинских 
парцела из графичког прилога. 

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодет-
ским елементима за пренос на терен, чиме је створен 
плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

Урбанистички услови уређења површина и објеката 
јавне намене дефинисани су у делу Правила грађења.  

 
2.3. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.3.1.1. САОБРАЋАЈ 
 
Елементи решења из Планa генералне регулације 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Косовске (са западне стране) и 
делом улице Ћирила и Методија (са северне стране). 
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Планом генералне регулације „Центар“ улица 
Косовскa је дефинисана као део примарне саобраћајне 
мреже града Крушевца, док је улица Ћирила и 
Методија дефинисана као део секундарне саобраћајне 
мреже града Крушевца. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

У функционалном смислу улица Косовска и улица 
Ћирила и Методија су ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, а такође служе и за непосредни 
приступ до парцела корисника и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 4. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Како је простор обухваћен овим Планом у ширем 

центру града, поменутим улицама се не одвија 
транзитни саобраћај. 

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 све ободне и све остале улице 
задржавају са постојећим габаритима. 

 
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 се не 
одвија поменутим улицама. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

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

Посебне обавезе према кретању 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. 

 
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. 

На подручју плана налази се ванулично парки-
ралиште (са прилазом из улице Ћирила и Методија). 

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 

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, 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 уређује 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 паркирање возила за спортске објекте потребни 
број паркинг места је по 1 ПМ на 10 гледалаца за 
путничка возила и 1 ПМ на 100 гледалаца за аутобусе 
са минимум 30% зелених површина од укупног новог 
простора на паркирања 

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. 

 
2.3.1.3  НИВЕЛАЦИЈА 
 
Нивелационо решење – планирано 
 
Све постојеће саобраћајнице, тротоари, платои, 

манипулативне и остале јавне површине задржавају се 
са постојећим апсолутним котама, већ дефинисаним 
подужним и попречним падовима и денивелацијама. 

Новопланиране садржаје у нивелационом смислу 
треба уклопити у постојеће коте уређених јавних 
површина пре свега тако да атмосверилије од истих пре 
свега гравитационо и површински могу најкраћим 
путем да се одведу до постојећих система за при-
купљање атмосферске воде или зацевљених водотока. 
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2.3.2. Хидротехничке инсталације 
 
Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
У ободним саобраћајницама које представљају 

границе плана се већ налази прстенаста водоводна 
мрежа, па се таква и задржава.  

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

Сваки прикључак на главни напојни вод мора се 
обавити у водоводном шахту са вентилима за случај 
интервенције током одржавања. 

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

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

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

Траса постојеће водоводне мреже је дата у 
графичком прилогу. 

 
 Канализација отпадних вода 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. 
Подрумске просторије објеката прикључити на 

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

 
 Одводњавање 
 
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 нопланираних 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). 

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 врусту објекта. 
 
2.3.3. Електроенергетика 
 
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
Потребне једновремене снаге за планирани пословни 

простор рачунамо према потреби од 120Њ по м2 бруто 
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развијене површине планираног пословног 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 пословног простора и 
(р) потребна снага по м2 бруто развијених површина  

 
Максималну годишњу једновремену снагу за 

планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
 
 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

 
 
где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо потребну снагу 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је једновре-
мена снага  

  
Pj=1865,33kW 
 
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 
1865,33kW, 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. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
ТК МРЕЖА 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате  
 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју Плана, ЈКП „Градска топлана“ пла-

нира реконструкцију оштећених инсталација градског 
топлификационог система. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних индиви-

дуалнох потрошача у обухвату плана планирана је  
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 

цеви за притисак до 4 бара. Из правца Трга Костурнице 
ка Доситејевој улици планирано је да се води траса 
гасовода за технолошке потребе мале привреде, пекаре 
и ресторане. На тај начин је омогућен једноставан 
прикључак свих потенцијалних потрошача на дистри-
бутивни гасовод. Положај  

 
2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило на површинама јавне намене – 

зеленило јавног коришћења 
 
Планирано стање 
 
У обухвату Плана, планира се повећање фонда 

зеленила квалитетнијим уређењем већ постојећих 
површина, као и формирањем нових зелених површина 
у стамбеним зонама (пре свега уређењем урбаних 
џепова) и линеарног зеленила на новоформираним 
паркинзима и улицама. 

Планирану мрежу зеленила на подручју Плана 
чине зелене површине јавног коришћења - зеленило на 
површинама јавне намене, као и зеленило ограниченог 
коришћења – зеленило на површинама осталих намена.  

 
Зеленило на површинама јавне намене  - зеленило 

јавног коришћења 
 
Урбанистички услови за зеленило: 
 
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 инфра-
структуром, 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) 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 граду. Важна је и улога у естетском обликовању 
улице а самим тим и целокупног градског простора.  
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Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда, улични профил се може 
обогатити мобилним дрворедом, вертикалним 
зеленилом, цветним аранжманима и сл.  

На површинама за паркирање неопходно је на 
растојању (које зависи од врсте) формирати отворе за 
садњу високих дрвенастих садница, ради засене 
паркинга. 

За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 
општих, важе и следећи урбанистички услови за 
зеленило: 

Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 
подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
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  

 
Б) 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 на површинама остале намене - зеленило 

ограниченог коришћења 
 
Зеленило које се налази на површинама остале 

намене, представља углавном зеленило у функцији 
основне намене простора. Организује се као 
декоративно зеленило у оквиру објеката спортско-
рекреативних, комерцијалних, комуналних и 
привредних делатности, као и становања. Припада 
категорији зеленила 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. 

У ову категорију спада зеленило објеката 
комерцијалних делатности, дечје заштите и школа, као 
и зеленило у оквиру становања. 

За зеленило на површинама остале намене, 
односно зеленило ограниченог коришћења, које је 
саставни део објеката  комерцијалних, дечје заштите и 
школа, важе следећи урбанистички услови за зеленило: 

За реконструкцију постојеће и изградњу нове 
зелене површине, неопходна је израда пројекта 
партерног уређења који, по потреби, садржи и елаборат 
о фитосанитарном статусу зеленила и предлог мера за 
санацију зеленила. 

Под зеленилом ограниченог 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 које су намењене употреби 
корисника објеката, морају бити доступне и особама са 
посебним потребама. 

 
2.5. 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 канали-
зације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
2.6. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На простору који је предмет израде овог плана 

нема евидентираних непокретних културних добара  
 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и природних 

добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-2130/2, од 
05.09.2018. године, у обухвату ПДР-а Центар 6 нема  
заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите и нема евидентираних природних 
добара, и не налази се у просторном обухвату 
еколошких мрежа, нити у простору евидентираног 
природног добра.  

Планирана детаљна намена усклађена је са 
наменама из плана вишег реда и планова ширег 
простора у делу централне градске зоне.   

Посебно је значајно максимално очување и 
заштита високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала), 
како у целинама намењеним зеленилу, тако и у оквиру 
других целина и поштовање прописаног обавезног 
процентуалног учешћа зеленила и уређених слободних 
површина у оквиру дефинисаних намена.  

Постојеће површине парковског карактера 
линијским зеленилом повезати са планираним 
зеленилом. У циљу повећања површина под зеленилом, 
смањењу емисија са ефектом стаклене баште и 
доприноса борби против климатских промена, 
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применити најсавременија сазнања и еколошке 
материјале у обликовању слободних јавних простора.    

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, површине под зеленилом, утврђена 
растојања и сл., а линијско зеленило ускладити са 
ширином регулације и распоредом уличних 
инсталација;   

 потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима и у складу са 
условима надлежних предузећа; 

 обавезно је уређење и озелењавање слободних 
површина и формирање зелених површина, у складу са 
планираном наменом; 

 уређење слободних површина и зелeнило 
прилагодити највишим стандардима, као зеленило 
високе декоративности, тематски усклађено са 
архитектуром и наменом; 

 уколико се због изградње уништи постојеће 
јавно зеленило, исто се мора надокнадити под условима 
и уз сагласност надлежне службе; 

 за формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда и заштитног зеленила, препоручује 
се примена аутохтоних, брзорастућих врста, које имају 
фитоцидно и бактерицидно дејство и изражене естетске 
вредности, уз избегавање врста које су алергене 
(тополе) и инвазивне (багрем, кисело дрво и др.);  

 извођењем радова није дозвољено угрожавање 
постојећих подземних хидрографских веза, а ни ква-
литативних карактеристика подземних и површинских 
вода; 

 приликом акцидентних ситуација спровести све 
мере заштите природе уз обавештавање надлежних 
инспекцијских служби и установа и прописати 
обавезну санацију површина и враћање у првобитно 
стање; 

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да у року од 8 дана обавести Министарство 
животне средине и да предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног 
лица. 
 

2.6.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Надлежно одељење Градске управе је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, за предметни плана донело Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене утицаја ПДР 
„Центар 6“ на животну средину (“Службени лист града 
Крушевца“, бр. 12/2017). 

Концепт заштите животне средине заснован је на 
анализи и оцени постојећег стања, валоризацији и 
процени еколошких услова за одрживи урбани развој и 
еколошки прихватљива планска решења.  

Заштита животне средине за подручје Плана, 
заснива се на превентивним мерама и контроли - 
мониторинг животне средине и примени обавезних 
техничко-технолошких мера.  

У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ подручје 
у обухвату Плана припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и коју 
карактерише разноврсност намена.    

На основу еколошке валоризације, смерница из 
планова вишег редa и услова надлежних предузећа, 
дефинисане су опште, обавезне и посебне мере заштите 
животне средине.  

Опште мере заштите подразумевају да није 
дозвољена изградња или било каква промена у 
простору која би могла да наруши стање чинилаца 
животне средине, као и обављање делатности које 
угрожавају квалитет животне средине, производе буку 
или непријатне мирисе. Такође, није дозвољена 
изградња која би могла да наруши или угрози основне 
услове живота суседа или сигурност суседних зграда.  

Обавезне мере заштите животне средине 
произилазе из планираних намена и подразумевају: 

 реализовање планираних садржаја по највишим 
еколошким стандардима, уз поштовање прописаних 
правила уређења и правила грађења и прикључење свих 
објеката на комуналну инфраструктуру и адекватно 
управљање отпадним водама и отпадом; 

 рационално коришћење енергије, употребу 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности свих објеката; 

 формирање линијског зеленила и бицикли-
стичких стаза, где услови регулације то дозвољавају и 
обавезно озелењавање слободних и паркинг површина; 

 мере заштите животне средине обавезно се 
примењују код урбанистичко-архитектонске разраде 
локација и у поступку реализације пројеката; 

 обавезан мониторинг квалитета ваздуха и буке, 
ради праћење стања животне средине и обавеза 
носиоца пројеката да адекватно реагују у случају 
акцидентних ситуација; 

 при реализацији пројеката (урбанистичко 
архитектонска разрада, пројектовање, изградња, 
извођење радова) обавезна је примена мера заштите 
животне средине, као саставни део локацијских услова 
и пројектно техничке документације;  

 обавезно је спровођење поступка процене 
утицаја и израда студије процене, преко надлежног 
органа, за пројекте који могу имати утицај на животну 
средину, у складу са Законом о процени утицаја и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину.  

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

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

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
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повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

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

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

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

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

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко 
- петрографског порекла, за које се претпоставља да 
има својство природног добра, извођач радова је дужан 
да о томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе и предузме потребне мере до доласка 
овлашћеног лица. 

У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 
ризична постројења и објекти, у којима може доћи до 
хемијских удеса и објекти са заступљеном 
технологијом и потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања хазардних материја и отпадних 
вода. 

Посебне мере заштите животне средине односе се 
на планске и техничко технолошке мере које се 
обавезно примењују ради заштите елемената животне 
средине код реализације.  

 
Заштита ваздуха: 
 
Заштита ваздуха обухвата мере превенције и 

контроле емисије загађујућих материја из свих извора 
загађења (покретних и стационарних), како би се 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали негативни ефекти на животну средину и 
здравље становништва. Посебне мере заштите ваздуха 
на локалном нивоу подразумевају спровођење 
политика смањења емисије СО2 и прилагођавања 
условима климатских промена, подстицања коришћења 
обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности. 

 
 Смањење индивидуалних котларница и 

ложишта, односно коришћење система централи-
зованог снабдевања енергијом, ширење гасифика-
ционог система и афирмисање коришћења обновљивих 
извора енергије;  

 максимално очување јавних зелених површина, 
група стабала или појединачна стабла, уз обавезно 
озелењавање слободних површина; 

 стриктно поштовање задатих урбанистичких 
параметара, посебно односа изграђених и слободних 
површина и карактера изградње; 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање и информисање јавности у складу са 
посебним прописима; 

 у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и 
утицаја на контактне зоне у односу на проветравање, 
осунчање и процентуалне заступљености уређених 
зелених површина. 

 
Заштита од буке: 

 

 У складу са 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 
повећати ниво. Тихе зоне обухватају зоне 
индивидуалног становања, зоне спорта и рекреације, 
зелених површина, локације вртића и школских 
објеката, туристичке зоне и локације, објекте здравства; 

 спровођење адекватних мера звучне заштите 
при пројектовању, грађењу и реконструкцији у складу 
са посебним прописима; 

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

 мониторинг и мерења буке у зонама које су 
сврстане у тихе зоне и обухвату плана. 
 

Заштита вода: 
 

 Одвођење отпадних вода по усвојеном 
сепаратном систему, проширење и реконструкција 
канализационе мреже и обавезно прикључење свих 
објеката; 

 евакуацију атмосферских вода извршити 
применом савремених еколошких стандарда у складу са 
препорукама прилагођавања климатским променама и 
планирању кишних отицаја;     

 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; 

 носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у реципијент или јавну 
канализацију дужни су да изграде уређаје за 
предтретман или пречишћавање отпадних вода до 
захтеваног нивоа; 

 носиоци пројеката и генератори технолошких 
или отпадних вода који отпадне воде испуштају у јавну 
канализацију од надлежног органа прибављају посебно 
одобрење за отпадне воде у јавну канализацију 
(квалитет, предтретман). 

 
Заштита земљишта: 

 

 Рационално коришћење грађевинског земљи-
шта и стриктно поштовање дефинисаних 
урбанистичких параметара, у складу са планираном 
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наменом и обавезно процентуално учешће слободних и 
зелених површина на парцели; 

 забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности или било 
које активности, која може да загади или деградира 
земљиште. 
 

Поступање са отпадом:  
 

 Организовано управљање отпадом, што 
подразумева прикупљање, примарну селекцију, 
транспорт и одлагање на санитарну депонију преко 
надлежног комуналног предузећа у складу са Локалним 
планом управљања отпадом; 

 за сваки објекат или групу објеката обезбедити 
простор за постављање судова (контејнери, канте) за 
сакупљање отпада који треба да задовоље захтеве 
хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника 
јавних површина, уз поштовање принципа примарне 
селекције; 

 стандард за сакупљање отпада са каракте-
ристикама комуналног отпада је суд - контејнер, 
запремине 1100 литара, габарита 1,5х1,3m, 
апроксимативно, један контејнер се поставља на 800м2 
корисне површине или 1,1 контејнер на 1000m2 бруто 
површине пословног простора, односно 1 контејнер на 
15 стамбених јединица. За сваки контејнер потребно је 
обезбедити око 2m² глатке носиве подлоге у нивоу 
прилазног пута, са решеним одвођењем атмосферских 
оцедних вода. Ови простори треба да су обележени и 
приступачни за возила и раднике јавне хигијене (ручно 
гурање контејнера не дуже од 15м по равној подлози), 
са подлогом од тврдог материјала и могућношћу 
чишћења и прања; 

 на локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће;    

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

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се организовано 
прикупља у посебним контејнерима (жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење: 

 

 Обавезна је контрола и информисање 
становништва о здравственим ефектима излагања 
нејонизујућим зрачењима; 

 није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних 
станица мобилне телефоније на објектима: болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих 

игралишта (удаљеност од парцеле не може бити мања 
од 50м); 

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

 
Јавни надземни паркинг простори 

 

 Спроводити претходно наведене опште мере 
заштите животне средине, као и мере које се односе на 
мере заштите у току изградње објекта, мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења и уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса; 

 спроводити одговарајуће мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

  
2.6.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним 
возилима до свих планираних објеката, 

водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. 
Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15) урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15),Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.3/18), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и  постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 

запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-327/18 од 22.08.2018. год.  

 
2.6.5. 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. 

 
2.6.6. 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 
пројектовању и грађењу. 

 
2.6.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

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

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

 
2.6.8. 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 

висинских 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 
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стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигу-
рати 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. 

 
2.7. 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. Израда урбанистичког пројекта 
 
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. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда планова 

парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парцелације, 

одн. препарцелације за: 



 26.12.2018.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                      225 
 

 

 локације са објектима јавне намене (јавне 
функције, комуналне делатности и др.) по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

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

 све приватне парцеле у оквиру плана (независно 
од намене) по указаној потреби ради формирања 
грађевинске парцеле за изградњу у складу са планом. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, или препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

 
3.3. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле; 
 
3.3.1. 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). 

 
3.3.2. 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 инфра-

структуре 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 
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). 

 
3.3.3. Општи услови изградње 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката у функцији детаљних намена: 
 становање 
o породично становање - типови: ПС-01 

 комерцијалне делатности – типови: КД-02,  
 спорт и рекреација, 
 школски објекти, 
 зеленило. 
 
Планом је одређена детаљна намена земљишта по 

појединачним зонама, односно врста и намена објеката 
који се могу градити по појединачним зонама, 
компатибилне намене објеката, као и врста и намена 
објеката чија је изградња забрањена. 

Породични стамбени објекти су стамбени објекти 
са највише три стамбене јединице. 
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Јавне функције у овом Плану представљају намену 
површина које је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни, као и објекте који су за јавно 
коришћење намењени већем броју корисника и сл., и не 
представљају нужно површину јавне намене. 

Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и сл. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се 

могу градити у појединачним зонама 
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 

дозвољеног индекса заузетости парцеле, дозвољава се 
на грађевинској парцели компатибилна намена, у 
оквиру објекта или као самосталног објекта. 

На грађевинским парцелама на подручју Плана 
није дозвољена изградња помоћних објеката као 
самосталних. 

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 50% : 50%. 
У оквиру објеката не могу се организовати 

садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

У оквиру намене комерцијалних делатности 
дозвољена је изградња самосталних стамбених објеката. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

У оквиру намене јавних функција, 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%. 
Компатибилне намене могу бити и 100% 

заступљене на појединачној грађевинској парцели и на 
њих се примењују правила грађења дефинисана за 
основну намену. 

Промена намене површина мора бити у складу са 
планом. 

Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама. 

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. 

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. 

 
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 је однос габарита 
хоризонталне пројекције изграђеног или планираног 
објекта и укупне површине грађевинске парцеле 
изражен у процентима (%). 

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

Уколико се објекат на парцели поставља као 
слободностојећи, објекат поставити тако да својом 
дужом фасадом буде паралелан са улицом, како би се 
формирао улични фронт. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 
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Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо-нивелациони план са 
зонама за изградњу“. 

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). 

 
Грађевинска линија породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01 
 
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 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. 

У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01 
 
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 дво-
ришта 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 објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД-02 
 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности се утврђује према спратности објекта и 
примењују се иста удаљења као и за објекте 
породичног и вишепородичног становања. 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

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

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

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, 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, 
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 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 
(урбанистички параметри, спратност). 

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. 

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. 

 
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. 

 
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: 
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 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 у односу на регулациону линију 
су дефинисани за сваку зону посебно. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
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 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. 

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

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила на парцелама 

корисника планира се, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности и нормативима.  

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

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

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан 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 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 вишепородичног становања, објекте 
комерцијалних делатности и јавних функција, као и 
објекте комерцијалних делатности у функцији туризма 
уколико се делимично не може обезбедити не постоји 
могућност за паркирање возила на припадајућој 
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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. 

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

Планом је предвиђена изградња више јавних 
паркинга 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. 

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. 

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.   

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. 

 
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 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 
на 1000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске парце-
ле, у габариту објекта или изван габарита објекта.  
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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 2.3. 

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

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по грађевинским зонама  
 
Урбанистички услови представљају посебна 

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

 
3.4.1. Урбанистичка потцелина 1.3.3 
 
3.4.1.1 Урбанистичка зона А: породично 

становање ПС-01 и Објекти образовања 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Породично становање типа ПС-01 
 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-01. 

Постојећи објекти породичног становања веће 
спратности и комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
Планирана је изградња слободностојећих објеката.  
 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је дата у графичком 

прилогу бр. 3 „Регулационо нивелациони план са зонама 
за изградњу“. 

Регулациона линија према улицама се поклапа са 
грађевинском.  

Дворишна грађевинска линија објекта дефинише се 
уз услов задовољења максималног индекса 
изграђености и минималних међусобних растојања 
објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
ПС-01 до П+1 
 
Максимална висина венца објекта је 9.0 м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 300м². 
Минимална ширина фронта парцеле је 12м.  

Изузетно, може бити минимално 250м2, уколико је 
то катастарски затечено стање. У том случају, 
дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице и 
минимална ширина фронта парцеле 10м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле у складу са правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат зелених и слободних 

површина износи 30% од неизграђеног дела парцеле. 
 
Објекти образовања 
 
Школски објекти основног и средњег образовања 

се задржавају у постојећој намени, као реализована 
целина.  

На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката, као и све врсте 
изградње у циљу постизања стандарда који се 
примењују за ову врсту и намену.  

 
Компатибилна намена 
 
Дозвољене компатибилне намене подразумевају 

само намене које су у функцији основној намени, што 
подразумева садржаје који доприносе унапређењу 
постојеће намене. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 
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Индекс заузетости 

Из=60% 
 

Спратност објекта 

П+2 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Планом се успоставља регулациона линија која 

представља границу грађевинске парцеле према 
површинама јавне намене. Граница парцеле према 
осталим наменама се задржава. 

 
Паркирање 
 
Корисници објекта користе паркинг простор у 

непосредној близини.  
 
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.  

 
Архитектонско обликовање 
 
свака интервенција на објектима искључује дегра-

дацију и умањење обликовних вредности. Редизајн 
постојећих физичких структура подразумева обавезно 
усаглашавање са примењени обликовним елементима и 
спречавање опште визуелне колизије са новоуведеним. 

 
3.4.1.2. Урбанистичка зона Б: реализована 

целина дом за ученике, спорт и рекреација са 
комерцијалним делатностима 

 
Дозвољена намена 
 
Изграђени су објекти дома за ученике са пратећим 

садржајима.  
У оквиру основног објеката нису дозвољене 

комерцијалне делатности (трговина, пословање, услуге 
и сл.), све остале делатности уз услов да су еколошки и 
функционално примерене зони становања, могуће је 
развијати у пратећим и посебним објектима. 

 
Индекс заузетости 
Из до 50%  
 
Грађевинска линија 
 
Задржавају се постојеће грађевинске линије 

објеката и у графичком прилогу дате су обавезујуће 
грађевинске линије за случај нове изградње. 

 
Спратност објекта 
 
Задржавају се постојеће спратности, с тим што је 

на постојећим објектима могуће надградити још једном 
стамбеном етажом уз поштовање услова дефинисаних 
општим правилима изградње и статичких ограничења 

објеката, као и обавезно усаглашавање новог и посто-
јећег са циљем успостављања обликовног јединства. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката. 

 
Спортски објекти 
 
задржавају се постојећи без могућности промене 

хоризонталног и вертикалног габарита, осим 
интервенција потребних за боље функционисање, 
побољшање, унапређење и осавремењавање објеката 

 
Општи 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 

 
Паркирање 
 
Овим планом задржава се јавни отворени простор 

за паркирање у општој употреби и за кориснике 
објеката, који гравитирају овој урбанистичкој зони.  

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат слободних и зелених 

површина износи 30% од неизграђеног дела парцеле. 
 

3.4.1.3. Урбанистичка зона Ц: објекти спорта, 

рекреације, комерцијалне делатности КД-02 и 

објекат дечије заштите 
 
Дозвољена намена 
 
Спорт и рекреација 
 
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 постојећем 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 "Хале" 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.  

Тачан габарит и висина новопланираног спортског 
објекта биће утврђен израдом урбанистичког пројекта 
уз обавезу поштовања постављених грађевинских 
линија 
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Индекс заузетости 
 
Из=46% постојећи, за новопланирани објекат до 

60% на грађевинској парцели 
 
Спратност објекта 
 
Задржава се постојећа спратност објеката, а макси-

мално П+1 за нов, са висином кровног венца до 12м 
 
Величина грађевинске парцеле 
 
Површина грађевинске парцеле за постојећи 

објекат "Хала спортова" износи 5119 м² а за 
новопланирани објекат на деловима к.п.бр. 2212/1 и 
2222/1 биће утврђена након препарцелације.  

 
Објекти дечије заштите 
 
објекти постојећег вртића се задржавају у 

постојећој намени, као реализована целина.  
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката, као и све врсте 
изградње у циљу постизања стандарда који се 
примењују за ову врсту и намену.  

Дозвољене компатибилне намене подразумевају 
само намене које су у функцији основној намени, што 
подразумева садржаје који доприносе унапређењу 
постојеће намене. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Индекс заузетости Из=60% 
 
Спратност објекта До П+1 
 
Објекти комерцијалне делатности КД-02-

реализовано 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката, као и све врсте 
радова у оквиру постојећих хоризонталних и 
вертикалних габарита у циљу постизања стандарда који 
се примењују за ову врсту и намену. 

 
Слободне и зелене површине 
 
Зеленило формирати од декоративних врста жбуња, 

системом мањих зелених површина или жардињера.    
 
Паркирање 
 
Овим планом предвиђена је изградња отвореног 

јавног простора за паркирање, у општој употреби и за 
кориснике ове урбанистичке зоне.  

 
Обавезно је озелењавање и уређење зелених 

јавних површина, планираног јавног паркинга, 
свих слободних површина. 

 
 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

и других радова за подручје Плана мора бити у складу 
са правилима грађења и уређења прописаних овим 
Планом. 

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

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Постављање планиране инфраструктурне мреже 
може се вршити фазно. 

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

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

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 СО 
Крушевац на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење у складу са Законом. 

 
4.2. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичких пројеката 
 
Планом детаљне регулације одређене су локације 

за које је обавезна израда Урбанистичких пројеката: 
 комплекс - урбанистичка зона Ц, катастарске 

парцеле број 2212/1 и 2222/1 КО Крушевац; 
 површине јавне намене, што укључује: паркове, 

тргове, скверове, објекте јавне намене у случају 
значајнијих интервенција на њима; 

Урбанистички пројекат се ради у складу са 
Законом и на захтев инвеститора.  

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитек-
тонску разраду локације ради се за прецизно дефини-
сање планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 

у складу са законом ради формирања грађевинских 
парцела.  

У оквиру грађевинског земљишта за остале намене 
парцелацијом одн. препарцелацијом могуће је форми-
рање грађевинских парцела у складу са правилима 
парцелације датих планом. 
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4.4. Урбанистички планови који се стављају ван 
снаге 

 
На простору који третира План детаљне регулација 

Центар 6 нема планова који се стављају на снагу 
његовим доношењем. 

 
4.5. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози, 

у размери 1:1000 
1. Постојећа намена површина 
2. Планирана намена површина 
3. Регулационо нивелациони план са зонама за изградњу 
4. План површина јавне намене са аналитичко гео-

детским елементима за обележавање 
5. План хидротехнике 
6. План електроенергетике и телекомуникација 
7. План топлификације 
8. Синхрон план 
 
4.6. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

4.7. Списак координата јавног земљишта 
 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 1    7526747.67    4825943.03 

  2    7526753.43    4825945.13 

  3    7526754.99    4825945.69 

  4    7526756.34    4825943.11 

  5    7526758.07    4825940.63 

  6    7526760.19    4825938.58 

  7    7526762.04    4825937.43 

  8    7526764.06    4825936.55 

  9    7526766.32    4825936.04 

 10    7526768.84    4825935.43 

 11    7526771.26    4825934.48 

 12    7526773.44    4825933.32 

 13    7526775.50    4825932.46 

 14    7526777.61    4825931.96 

 15    7526779.81    4825931.94 

 16    7526781.78    4825932.12 

 17    7526954.26    4825935.40 

 18    7526955.98    4825935.18 

 19    7526975.99    4825932.73 

 20    7526975.02    4825924.75 

 21    7526974.85    4825921.30 

 22    7526974.24    4825909.04 

 23    7526977.61    4825901.28 

 24    7526978.31    4825899.66 

 25    7526993.95    4825864.73 

 26    7526994.86    4825862.43 

 27    7526979.81    4825856.35 

 28    7526995.75    4825818.39 

 29    7526998.12    4825812.64 

 30    7527006.16    4825793.16 

 31    7526958.96    4825753.86 

 32    7526898.44    4825727.30 

 33    7526896.03    4825726.24 

 34    7526897.28    4825723.46 

 35    7526883.26    4825716.90 

 36    7526871.47    4825711.31 

 37    7526841.41    4825773.82 

 38    7526832.95    4825769.44 

 39    7526751.86    4825885.27 

 40    7526751.53    4825899.96 

 41    7526751.24    4825911.41 

 42    7526751.24    4825911.54 

 43    7526751.27    4825913.03 

 44    7526751.36    4825914.66 

 45    7526751.60    4825918.72 

 46    7526751.50    4825924.41 

 47    7526751.09    4825928.48 

 48    7526750.59    4825931.71 

 49    7526749.97    4825934.92 

 50    7526749.21    4825938.10 

 51    7526777.86    4825908.13 

 52    7526758.03    4825885.53 

 53    7526843.13    4825939.28 

 54    7526848.34    4825909.34 

 55    7526851.50    4825891.23 

 56    7526840.97    4825785.48 

 57    7526841.59    4825785.76 

 58    7526867.10    4825797.13 

 59    7526880.53    4825802.97 

 60    7526888.83    4825928.04  

 61    7526923.15    4825862.26 

 62    7526923.35    4825864.13 

 63    7526890.76    4825867.21 

 64    7526888.36    4825845.01 

 65    7526885.42    4825845.32 

 66    7526876.32    4825846.44 

 67    7526867.35    4825847.34 

 68    7526873.56    4825826.57 

 69    7526888.15    4825833.34 

 70    7526897.28    4825834.35 

 71    7526912.34    4825832.67 

 72    7526912.35    4825832.52 

 73    7526921.78    4825831.62 

 74    7526922.85    4825831.66 

 75    7526924.28    4825832.01  

 76    7526927.72    4825833.02 

 77    7526930.14    4825833.92   

 78    7526932.64    4825835.37 

 79    7526934.98    4825837.48 

 80    7526936.81    4825839.67 

 81    7526938.26    4825842.36 

 82    7526939.17    4825845.82 

 83    7526940.35    4825860.45 
 84    7526938.82    4825860.61 

 85    7526941.97    4825897.38 
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 86    7526943.72    4825918.40 

 87    7526936.21    4825918.91 

 88    7526936.91    4825927.44 

 89    7526929.67    4825928.31 

 90    7526895.24    4825932.28 

 91    7526891.81    4825932.71 

 92    7526891.84    4825933.16 

 93    7526889.32    4825933.47 

 94    7526889.28    4825933.17 

 95    7526854.20    4825937.45 

 96    7526945.79    4825926.34 

 97    7526960.50    4825924.50 

 98    7526960.51    4825924.08 

 99    7526955.93    4825866.64 

100    7526955.83    4825865.41 

101    7526956.06    4825864.42 

102    7526956.41    4825863.64 

103    7526957.14    4825862.59 

104    7526957.87    4825861.80 

105    7526959.66    4825860.40 

106    7526959.98    4825860.64 

107    7526964.35    4825850.31 

108    7526962.97    4825849.72 

109    7526962.31    4825849.21 

110    7526961.90    4825848.50 

111    7526961.81    4825847.66 

112    7526962.23    4825846.54 

113    7526963.22    4825846.54 

114    7526921.80    4825820.93 

115    7526923.93    4825823.59 

116    7526925.20    4825822.56 

117    7526924.24    4825821.49 

118    7526926.48    4825819.72 

119    7526932.20    4825817.45 

120    7526933.65    4825818.15 

121    7526936.01    4825819.28 

122    7526935.55    4825820.67 

123    7526944.81    4825824.61 

124    7526952.41    4825827.87 

125    7526952.96    4825828.10 

126    7526960.25    4825831.18 

127    7526961.11    4825831.00 

128    7526961.70    4825830.54 

129    7526962.34    4825829.85 

130    7526962.83    4825828.94 

131    7526968.63    4825831.41 

132    7526957.51    4825817.36 

133    7526952.70    4825815.31 

134    7526954.92    4825810.22 

135    7526945.45    4825806.19 

136    7526939.79    4825803.79 

137    7526938.06    4825803.06 

138    7526942.30    4825793.08 

139    7526944.87    4825787.01 

140    7526957.17    4825792.21 

141    7526949.74    4825775.50 

142    7526868.32    4825794.42 

143    7526873.26    4825783.41 

144    7526882.19    4825763.51 

145    7526883.46    4825760.68 

146    7526850.35    4825765.98 

147    7526857.46    4825763.31 

148    7526862.78    4825765.65 

149    7526862.95    4825765.27 

150    7526864.28    4825763.85 

151    7526867.37    4825762.55 

152    7526867.61    4825762.65 

153    7526869.78    4825757.78 

154    7526879.67    4825762.38 

155    7526880.04    4825759.22 

156    7526871.46    4825755.44 

157    7526873.33    4825751.27 

158    7526872.70    4825750.99 

159    7526873.76    4825748.61 

160    7526873.37    4825748.41 

161    7526872.04    4825745.01 

162    7526874.43    4825739.72 

163    7526877.17    4825733.30 

164    7526879.54    4825728.10 

165    7526877.05    4825727.01 

166    7526880.39    4825719.59 

167    7526881.81    4825720.16 

168    7526999.46    4825790.21 

169    7526998.03    4825782.78 

170    7526784.32    4825922.56 

171    7526781.99    4825921.62 

172    7526779.96    4825919.63 

173    7526778.84    4825917.81 

174    7526777.93    4825915.79 

175    7526777.29    4825913.33 

176    7526777.25    4825910.45 

177    7526961.86    4825924.38 

178    7526967.11    4825923.86 

179    7526969.98    4825923.72 

180    7526875.68    4825713.30 

181    7526868.05    4825935.76 

182    7526866.61    4825923.60 

183    7526871.46    4825923.10 

184    7526873.48    4825922.91 

185    7526874.33    4825922.69 

186    7526873.54    4825916.30 

187    7526874.44    4825916.29 

188    7526873.48    4825907.95 

189    7526857.93    4825909.54 

190    7526894.78    4825927.32 

191    7526792.41    4825877.47 
 
 

Катастарске тачке које задржавају своје коорди-
нате  од 1 до 94, приказане су у графичком прилогу 
црном бојом. 
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4.8. Ступање на снагу плана 
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број:  350-707/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

388 
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,  83/18), члана 32. Закона о лoкaлној самоуправи 
(„Сл. гласник РС", бр.129/07) и члана 19 Статута Града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године,  донeла је 

 
П Л А Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАСАДНИК СЕВЕР“ 

 
1. ОПШТИ ДЕО    
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
 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 
"Расадник север"-350-854/2017 од 25.12.2017.г. ("Служ-
бени лист града Крушевца", бр. 12/17). 
 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације: 
 План Генералне регулације Центар ("Сл. лист 

града Крушевца", бр. 3/15). 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
План генералне регулације „Центар“ („Службени 

лист Града Крушевца“, бр. 14/16): 
 
ПГР „Центар“, овај простор дефинише у оквиру 

стамбено мешовите зоне.  
Стамбено мешовита зона се развијала непосредно 

уз централну градску зону што је довело до развоја 
различитих намена и садржаја.  

Даљи развој ове зоне подразумева планирање, 
унапређење и развој следећих намена: становање свих 

типова, развој комерцијалних делатности и унапређење 
постојећих јавних функција. 

 
ПДР РАСАДНИК СЕВЕР 
 
Урбанистичка подцелина 2.4.3 
 
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. 

 
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 
Спра- 

тност 
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. 

 
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 
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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. 

 
Допунска намена: комерцијалне делатности КД-01 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-

пословни центри, велики маркети, пословни објекти и 
сл.), који се организују у делу блока. 

 
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.  

 
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 нормати-

вима 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. 

  
1.3. Опис обухвата плана  
 
Граница плана креће од северне тачке плана 

односно од тромеђе катастарских парцела бр. 2657/2, 
2437/4 и 2437/3 и иде према југоистоку границом 
катастарских парцела 2437/4, 2437/2, 2427//52, 2442/2, 
које остају у обухвату плана. Потом истим правцем 
пресецајући катастарску парцелу 2412/1, па затим 
западном границом катастарске парцеле 2412/6, па 
пресеца улицу Достојевског, где скреће према 
југозападу пратећи јужну границу катастарских 
парцела 2412/1, 2414/1, 2425/1 и 2423, где пресеца 
улицу Косовску и скреће према северу пратећи западну 
границу катастарске парцеле 3780/1, па затим источну 
границу катастарске парцеле 2577/5. Ту пресеца улицу 
Косовску према истоку одакле наставња према северу 
пратећи западну границу катастарске парцеле 2577/7, 
затим 2446/11, 2444/4, 2443/14, 2443/3 и делом 2446/2, 
где скреће према истоку пролазећи кроз катастарску 
парцелу 2446/2 и то северном границом улица Николе 
Тесле у дужини од око 182 метара, па је пресеца 
пролазећи кроз катастарске парцеле 2446/14, 2657/2, 
2442/1, одакле према северистоку иде северном 
границом катастарских парцела 2442/1, 2438/3, 2437/4 
до почетне тачке границе плана. 

Катастарске парцеле обухваћене Планом припадају 
КО Kрушевац. 

Површина обухвата је 10,60ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике подручја 
 
Подручје обухваћено Планом представља део 

централне градске зоне у оквиру  ПГР-а Центар, који 
има jужни положај у оквиру предметног плана, у 
оквиру стамбено-мешовите просторне зоне. 

 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

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

Геолошке карактеристике терна одређују 
простране речне и језерске терасе, које се састоје се од 
речних наноса у неогеним седиментима, изграђене од 
шљункова и пескова, суглина и глина повремено 
(алувијум), који пружају различите погодности за 
изградњу. 
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Хипсометрија и  експонираност терена 
 
Виша равничарска зона налази се на апсолутној 

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

 
Бонитет земљишта 
 
Грађевинско подручје претежно је развијано на 

земљишту треће бонитетне класе. 
 
Опште климатске карактеристике 
 
Средња годишња сума осунчавања изражена у 

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

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

 
Температура ваздуха 
 
Према доступним подацима РХМЗ за период од 

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

 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале 

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

 
Ветрови 
 
Најчешћу заступљеност годишње има јужни ветар, 

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

 
Сеизмичке карактеристике 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима.  

 
Валоризација терена за изградњу у односу на ниво 

подземних вода 
 
Подручје плана обухвата терен где је ниво 

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

Валоризација терена према погодностима за 
изградњу 

 
Општа процена погодности терена и природних 

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

 
1.4.2. Стечене карактеристике подручја 
 
Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 
 
Уз улицу Николе Тесле, изграђени су објекти 

вишепородичног становања спратности По+П+6+Пк до 
По+П+8+Пк. Овај простор је релативно добро и уређен 
и опремљен паркинг простором и зеленим површинама.  

Уз улицу Миће Поповића изграђени су објекти 
породичног становања са пословним простором у 
приземљу, спратности По+П+1+ПК и По+П+2+Пк. У 
наставку су пар неизграђених парцела, а потом 
реализован средњошколски комплекс (Економско-
трговинска школа и Политехничка школа „Милутин 
Миланковић). 

Уз улицу Достојевског, изграђени су комерцијални 
објекти са спорадично формираним стамбеним 
простором на последњој етажи, спратности до П+1+Пк. 
У наставку је реализована целина са објектима 
вишепородичног становања спратности По+П+8+Пк и 
уређеним саобраћајним, паркинг површинама и 
зеленим површинамам, која заузима централни део 
Плана, као и објекат дечије заштите (кухиња 
предшколске установе „Ната Вељковић“) и објекат 
склоништа са комерцијалним садржајима. 

Уз улицу Косовску је изграђен комерцијални 
објекат „Дунав“ осигурања, спратности П+1 и објекти 
вишепородичног становања спратности до П+3+Пк са 
пословним простором у приземљу. Део овог простора 
је неизграђен и неуређен. 

У  северном централном делу Плана евидентирана 
је значајнија неизграђена површина са групацијама 
привремених објеката. 

У контанктним зонама, формирани су различити 
садржаји, спортски комплекс са парком Багдала са 
северозападне стране, са североисточне стране је 
реализован комплекс породичног становања. Југоисточно 
је реализована зона вишепородичног становања са 
пословним простором у приземљу објеката.  

У обухвату Плана заступљене су: 
 
површине јавне намене: 
 
- саобраћајнице, 
- саобраћајне површине (јавни паркинзи 

реализовани дуж улице Чеховљеве, улице Достојевског, 
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паркинзи унутар блокова објеката вишепородичног 
становања), 

- објекти и површине јавних функција (школа и 
дечија заштита), 

- зелене површине, 
 
површине остале намене: 

- становање и стамбено ткиво, 

- комерцијалне делатности, 

- зелене и неуређене површине, 
 
1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
 
Ограничења за коришћење простора у оквиру 

Плана представљају нерешени имовински односи, 
реализована решења на основу раније планске 
документације и њихово уклапање са планираним 
решењима, неадекватна изграђеност простора у односу 
на значај и положај локације и недовољна уређеност и 
опремљеност овог простора, односно нерационално 
коришћење грађевинског земљишта у центалној 
градској зони. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Николе Тесле (са 
северозападне стране), делом Улице косовске (са 
југозападне стране), делом Улице Достојевског (са 
југоисточне стране) и улицом Миће Поповића (са 
североисточне стране), све горе поменуте улице су са 
савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана савремени коловозни 
застор има Чеховљева улица. 

 
Паркирање 
 
Паркирање на подручја Плана постоји у следећим 

улицама: Достојевског, Николе Тесле и Чеховљевој 
према Решењу о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац. 

На подручју плана налази се ванулично 
паркиралиште (са прилазом из Улице Николе Тесле). 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу све колско – пешачке, 

манипулативне и остале јавне површине су под 
савременим недавно реконструисаним коловозним 
засторима (асфалт или бехатон, штампани бетон и 
слично) са дефинисаним нивелетема у подужном и 
попречном смислу. 

Све коте постојећих саобраћајница, платоа, 
тротоара и слично су дефинисане осим новопланираног 
наставка саобраћајнице иза објекта „ДУНАВ“ 
осигурања као и попречне везе између улица Миће 
Поповића и Чеховљеве са слепим прикључком на 
север. 

 

1.5.2. Хидротехничке инсталације 
 
 Водовод 
 
Примарна улична водоводна мрежа је изграђена у 

ободним саобраћајницама које представљају границе 
плана. У улицама Николе Тесле и Доситејевој је 
изграђена водоводна мрежа од ВЦ 150мм и АЦ цеви 
300мм. У улици Косвској пролази дистрибутивни 
цевовод 1056мм који иде према резервоару на 
Багдали, као и водоводна цев ВА 300мм, а у улицама   
Миће Поповића и Чеховљевој мрежа од ВПЛ цеви 
110мм. Ови водоводи представљају  примарни прстен 
водоснабдевања на који је могуће прикључити све 
будуће садржаје који се планирају у оквиру планске 
документације.  

 
 Канализација отпадних вода 
 
Улична канализација задовољавајућег капацитета 

изведена је у свим улицама који припадају предметном 
регулационом плану. 

На постојећу канализацију је могуће прикључити 
интерну канализацију која ће се градити у оквиру 
простора обухваћеним планом.  

 
 Одводњавање 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

регулисаног водотока - Кожетинском потоку. 
Кожетински поток пролази тежишним правцем 
локације у смеру југозапад - североисток и регулисан је 
бетонским цевима 800 и 1000мм. Услед планираних 
објеката који се налазе на траси колектора потребна је 
делимична реконструкција трасе. Овом примарном 
реципијенту гравитирају атмосферски колектори 
изграђени у улицама Косовској,  Доситејевој и 
Чеховљевој. 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 следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Расадник Л”, TS 10/0,4kV 
“Економска школа”, TS 10/0,4kV “Расадник К1 – К6” и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
8X000-D0911-220591/2 од 09.08.2018.год., који су 
саставни део овог плана 

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

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

 
1.5.4. Телекомуникације 
 
У границама редметног плана постоји TК мрежа 

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

 
1.5.5. Енергофлуиди 

 

 Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог 
система које су у функцији. Инсталације су положене у 
земљи у коловозу, тротоару и зеленим површинама на 
дубини од приближно 0,5 до 1,8 м и у ширини 0,6 до    
2 м. Положај трасе постојећих инсталација градског 
топлификационог система дат је у графичком прилогу. 

 
 Гасификација 
 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном предметним Планом детаљне регулације 
постоји МРС (мерно регулациона станица), инсталација 
гасовода средњег притиска и инсталација гасовода 
ниског притиска. Гасовод средњег притиска израђен је 
од челичних цеви док је гасовод ниског притиска 
израђен од полиуретанских цеви. Положај МРС-а и 
трасе изведеног гасовода дат је у графичком прилогу. 

 
1.6. Зеленило 
 
У оквиру плана, зелене површине су заступљене у 

виду зеленила стамбених зона, линеарног зеленила, 
зеленила окућница и зеленила објеката комерцијалних 
и јавних делатности.  

Зеленило стамбених зона, иако задовољава у 
погледу површина, не пружа максимум ни у погледу 
екологије а ни могућности коришћења од стране 
станара ових целина. Зеленило је деградирано, однос 
лишћара, четинара и жбуња није повољан, недовољно 
је високих стабала, недостаје урбани мобилијар и други 
елементи пејзажног уређења. 

Већи број улица и паркинга нема линеарног 
зеленила. 

Зеленило ограниченог коришћења је заступљено у 
окућницама у зонама  породичних стамбених објеката и 
објелтима комерцијалних и јавних делатности.  

 
1.7. 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. 

 

1.8. Преглед претходних услова и података 
издатих од стране надлежних институција 
 

 Електродистрибуција, д.о.о. Крушевац, бр. 
8x000-D0911-220591/2 од 09.08.2018.г.; 

 Телеком Србија, извршна јединица Крушевац, 
бр. 318132/2-2018 од 10.08.2018.г.; 

 ЈКП Градска топлана Крушевац, бр. 5203 од 
02.08.2018.г.; 

Допуна од 03.09.2018. год. 
 Министарство унутрашњих послова - сектор за 

ванредне ситуације одељење у Крушевцу, бр. 09/18/2 
бр.217-322/18 од 22.08.2018 г.; 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
2.1. Планирана концепција простора и подела 

на урбанистичке блокове 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Планом се, у већој мери задржава основна урбана 

матрица. Улице са већ утврђеним трасама и адекватним 
профилима који омогућавају оптимални комфор за 
коришћење простора су као такве задржане, а остале 
планиране за проширење. Планирана је и нова 
саобраћајница која одваја блок јавних функција 
(школа) и блок са делимично реализованим 
становањем, као и приступна саобраћајница за парцеле 
у унутрашњи део блока 3. Планирана је пешачка 
комуникација која повезује новопланирану приступну 
саобраћајницу и улицу Николе Теске, као пасаж изнад 
ког је дозвољена изградња. 

У урбанистичком блоку 2, уз улицу Чеховљеву, 
остварени су услови за изградњу објекта више-
породичног становања спратности П+3. Планирано је 
уклањање свих привремено изграђених објеката на овој 
локацији. 

У урбанистичком блоку 3, уз улицу Миће 
Поповића и новопланирану саобраћајницу, омогућена 
је изградња објеката породичног становања, спратности 
до П+1+Пк. 

Урбанистички блок 5 је реализован објектима 
вишепородичног становања, спратности П+8+Пк. 
Дефинисањем намене слободних површина и 
одређивањем статуса земљишта створени су услови за 
решавање имовинско правних односа и уређења овог 
земљишта. Планирана је изградња још једног објекта 
вишепородичног становања изнад постојећег 
двонаменског склоништа. Планирана је изградња 
паркинг простора уз већ изграђене гараже. 

У урбанистичком блоку 10, уз улицу Чеховљеву, 
планирана је парковска површина (парк суседства). 
Планирано је уклањање свих привремено изграђених 
објеката на овој локацији. 

Уз улицу Косовску је планиран наставак 
реализације низа вишепородичног становања, 
спратности П+3, и две пешачке стазе, на почетку и 
крају планираног низа. 

Остварени су услови за изградњу објекта 
вишепородичног становања спратности П+6 у 
урбанистичком блоку 7. 
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Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
Обухват плана представља део просторне 

стамбено-мешовите зоне, дефинисан Планом Генералне 
регулације „Центар“ као урбанистичка подцелина 2.4.3. 

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 на 12 
урбанистичких блокова. 

 
Урбанистички блок 1  
 
Површине 1.90ха, ограничен је делом улице Миће 

Поповића, делом улице Чеховљеве, новопланираном 
улицом са северо-западне стране и блоком са 
реализованим објектима породичног становања.  

 
детаљна намена - јавне функције (средње школе) 
Планирана је реконструкција и доградња 

реализованих објеката до спратности П+2 и партерно 
уређење (зеленило и терени за спорт). 

 
компатибилна намена – комуналне делатности - 

објекти комуналне инфраструктуре (МРС и Гасна 
котларница). 

У оквиру овог блога изграђена је гасна МРС, и 
опредељена је локација за изградњу гасне котларнице 
капацитета до 17,3мЊ. 

 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна 
намена 

детаљна 
намена тип намена тип 

1 
јавне 

функције 

(ДЗ) дечија 

заштита 

(СШ) средња 

школа 

комуналне 

делатности 

 

МРС 

гасна 

котлар-

ница 

 
Урбанистички блок 2  
 
Површине 0.40ха, ограничен је делом улице 

Николе Тесле, делом улице Чеховљеве, новопла-
нираном улицом са северо-источне стране и блоком са 
делимично реализованим објектима породичног 
становања.  

 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања (тип ламела), са подземним паркирањем у 
једној или више етажа. 

Приступ подземној гаражи је планиран увођењем 
интерне саобраћајнице из улице Чеховљеве, преко 
новопланиране саобраћајнице. 

Обавезно је у приземном делу објекта, а према 
кат.парц. бр. 2438/2, планирати пешачки пролаз (пасаж) 

као наставак пешачке стазе од новопланиране 
саобраћајнице до улице Николе Тесле. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу са 
наменом објекта и контактним садржајима уз адекватан 
избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

Постојећи објекти комерцијалних делатности 
(привремени, монтажни објекти и сл.) планирани су за 
уклањање.  

Габарити објеката утврђени су грађевинским 
линијама датим у плану. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
Намена дефинисана као компатибилна може бити 

доминантна или једина. 
 

Ознака 
блока 

Намена 
површина 

Компатибилна 
намена 

Детаљна 
намена тип намена тип 

2 Стано-
вање 

ВС-02 
Комерци-
јалне 
делатности 

КД-02 

 
Урбанистички блок 3 
 
Површине 0.50ха, ограничен је делом улице 

Николе Тесле, делом улице Миће Поповића, делом 
новопланиране улице са северо-источне стране, 
планираном приступном саобраћајницом са западне 
стране и делом блока са планираним објектима 
вишепородичног становања. 

 
детаљна намена – породично становање 
 
Планирана је изградња објекaта породичног 

становања, реконструкција и доградња постојећих 
објеката до планиране спратности. 

Планирано је унапређење урбане матрице, увођење 
интерне саобраћајнице, преко улице Чеховљеве и 
уклапање са окружењем изградњом објеката 
породичног становања са могућношћу комерцијалних 
делатности у приземљу.  

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.). 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 

Ознака 

блока 

Намена површина 
Компатибилна  

намена 
детаљна 
намена 

тип намена тип 

 
3 

 
становање 

 
ПС-01 

комерцијалне 
делатности 
 

 
КД-02 

 

Урбанистички блок 4 
 
Површине 0.20ха, ограничен је делом улице 

Достојевског, делом улице Чеховљеве, делом улице 
Миће Поповића и на северу са комплексом школе. 
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детаљна намена – породично становање 
 
Планирана је реконструкција и дорадња постојећих 

објеката до планиране спратности. 
 
компатибилна намена – јавне функције, комерци-

јалне делатности  
 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 

Ознака 

блока 

Намена 
површина Компатибилна намена 

детаљна  

намена 
тип намена тип 

4 становање ПС-02 јавне  

функције 

пошта 

комерцијалне 

делатности 

КД-02 

 
Урбанистички блок 5 
 
Површине 1.87ха, ограничен је делом улице 

Достојевског, делом улице Чеховљеве и делом улице 
Косовске. 

У великој мери је реализован блок у погледу 
изградње физичких структура објеката и партерног 
уређења. 

 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирана је изградња једног објекта 

вишепородичног становања, исте површине и 
визуелног идентитета као шест, већ реализованих 
објеката. Објекат је планиран изнад постојећег 
склоништа. Габарит објекта утврђен је грађевинским 
линијама датим у Плану. Обавезно је уређење 
слободних површина формирањем зеленила. Зеленило 
се планира у складу са наменом објекта и контактним 
садржајима уз адекватан избор декоративног зеленила, 
расвете и поплочања.  

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
специјална намена (склониште), гараже и јавни паркинг 
(паркирање у партеру), зеленило јавног коришћења 
(зеленоло у стамбеним зонама) 

 

Ознака 
блока 

 
Намена 

површина 
 

Компатибилна намена 

детаљна 
намена тип намена тип 

 
5 

 
становање 

 
ВС-05 

 
комерцијалне  
делатности 

 
КД-02 

специјална  
намена 

склониште 

зеленило зеленило у 
стамбеним 
зонама 

   гараже и 
јавни  
паркинг 

паркирање  
у партеру 

Урбанистички блок 6 
 
Површине 0.40ха, ограничен је делом улице 

Николе Тесле, делом улице Косовске и 
унутарблоковском саобраћајницом.  

Реализован блок у погледу изградње физичких 
структура објеката и партерног уређења. 

 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирано је текуће (редовно) одржавање 

објеката. Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу са 
наменом објекта и контактним садржајима уз адекватан 
избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
зеленило јавног коришћења (зеленоло у стамбеним 
зонама) 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. 

 

Ознака 

блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 

намена 
тип намена тип 

6 становање ВС-04 

ВС-05 

комерцијалне 

делатности 

КД-02 

зеленило зеленило у 

стамбеним 

зонама 

 
Урбанистички блок 7 
 
Површине 0.73ха, ограничен је делом улице 

Николе Тесле, делом улице Косовске и 
унутарблоковским саобраћајницама.  

У већој мери реализован блок у погледу изградње 
физичких структура објеката и партерног уређења. 

 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирана је изградња слободностојећег 

вишепородичног објекта. Планирано је текуће 
(редовно) одржавање изграђених објеката. Обавезно је 
уређење слободних површина формирањем зеленила. 
Зеленило се планира у складу са наменом објекта и 
контактним садржајима уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

Габарит објекта утврђен је грађевинским линијама 
датим у Плану. 

 
компатибилна намена – кмерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
зеленило јавног коришћења (зеленоло у стамбеним 
зонама) 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. 
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Ознака 

блока 

 

Намена површина 

 

Компатибилна намена 

детаљна 

намена 
тип намена тип 

7 становање ВС-04 комерцијалне 

делатности 

КД-02 

зеленило зеленило у  

стамбеним 

зонама 

 
Урбанистички блок 8 
 
Површине 0.30ха, ограничен је делом улице 

Николе Тесле, делом улице Косовске и 
унутарблоковском саобраћајницом.  

Блок је делимично реализован у погледу изградње 
физичких структура објеката. 

 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирано је текуће (редовно) одржавање 

изграђених објеката и наставак реализације низа у 
Косовској улици. 

 
компатибилна намена – кoмерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.). 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. 
 

Ознака 

блока 

Намена површина 

 

Компатибилна 

намена 

детаљна намена тип намена тип 

8 становање ВС-02 комерцијалне 

делатности 

КД-02 

 
Урбанистички блок 9 
 
Површине 0.24ха, ограничен је делом улице 

Косовске и унутарблоковском саобраћајницом.  
 
детаљна намена – кмерцијалне делатности 

(трговачко-пословни центри, велики маркети, сервиси 
и сл.). 

Планирана је реконструкција и дорадња постојећих 
објеката до планиране спратности. 

Зеленило се планира у складу са наменом објекта и 
контактним садржајима уз адекватан избор 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

 
компатибилна намена – није дозвољена изградња 

других компатибилних намена  
 

Ознака 

блока 

 

Намена 

површина 

 

Компатибилна 

намена 

детаљна намена тип намена тип 

 

9 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-01 

 

- 

 

- 

Урбанистички блок 10 

 
Површине 0.16ха, ограничен је делом улице 

Николе Тесле, делом улице Чеховљеве, делом Косовске 
улице и реализованим објектима вишепородичног 
становања са југозападне стране. 

 
детаљна намена – парк (парк суседства) 
 
Планирано је формирање парковске зелене 

површине, у складу са контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. При планирању партерног уређења посебно 
обратити пажњу на постојеће пешачке комуникације и 
уклопити их у планирано решење. 

Постојећи објекти комерцијалних делатности 
(привремени, монтажни објекти и сл.) планирани су за 
уклањање. Габарит објекта утврђен је грађевинским 
линијама датим у Плану. 

 
компатибилна намена – није дозвољена изградња 

других компатибилних намена 
 

Ознака 

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

детаљна намена тип намена тип 

10 зеленило парк 

суседства 

- - 

 
Урбанистички блок 11 
 
Површине 0.36ха, ограничен је делом улице 

Косовске и блоком са реализованим вишепородичним 
становањем. 

 
детаљна намена – јавне функције (дечија заштита) 
 
Планирана је реконструкција и дорадња постојећег 

објеката до планиране спратности, као и текуће 
(редовно) одржавање објеката. Обавезно је уређење 
слободних површина формирањем зеленила.  

 
компатибилна намена – није дозвољена изградња 

других компатибилних намена 
 

Ознака  

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

детаљна намена тип намена тип 

11 јавне функције 

ДЗ 

(дечија 

заштита) 

- - 

 

Урбанистички блок 12 
 
Површине 0.22ха, представња уређену зелену повр-

шину и паркинг простор између дела улице Достојевског и 
реализованог блока вишепородичног становања.  

 
детаљна намена – зеленило са паркинг простором. 
 
Планирано је текуће (редовно) одржавање и 

уређивање. 
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компатибилна намена – није дозвољена изградња 
других компатибилних намена 

 
Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна 
намена 

детаљна намена тип намена тип 

12 зеленило линеарно  

зеленило 

- - 

јавни паркинг Ванулични паркинг 

 
 

2.2. Планирана намена површина и објеката и 
могућност компатибилних намена 

 
Површине у обухвату Плана планиране су као 

површине јавних намена и површине осталих намена. 
 
Као површине јавне намене дефинисане су: 
 
 Саобраћајне површине, 
 Површине за објекте и комплексе комуналних 

делатности, 
 Површине за објекте и комплексе јавних функција, 
 Зелене површине, 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
 Површине за становање, 
 Површине за комерцијалне делатности, 
 
Планом је  дефинисана детаљна намена простора 

као и њој компатибилна намена. 
Детаљна намена простора, одређена је наменом чија 

је заступљеност у одређеном простору преовлађујућа. 
 
Показатељи који опредељују заступљеност намена 

у простору дефинисани су на следећи начин: 
 претежна намена (51-100%); 
 компатибилна намена (0 - 50%). 
 
На нивоу појединачне парцеле, уз детаљну могу 

бити заступљене планом дефинисане компатибилне 
намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за детаљну намену. 

 
2.3. Биланси површина 

 

Урбанистички блокови са планираним наменама 
 

Озна-

ка 

урб.  

блока 

Детаљна намена Компатибилна намена 

1 
јавне функције 
(ДЗ) дечија заштита 
(СШ) средња школа 

комуналне делатнисти 
(МРС) 
(гасна котларница) 

2 
вишепородично становање  
(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

3 
породично становање  
(тип ПС-01) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

4 

породично становање  
(тип ПС-02) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

јавне функције 
(пошта) 

5 

вишепородично становање  
(тип ВС-05) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

специјална намена 
(склониште) 

зеленило  
(зеленило у стамбеним 
зонама) 

6 

 

вишепородично становање  

(тип ВС-04) 

комерцијлне делатности 

(тип КД-02) 

зеленило  

(зеленило у стамбеним 

зонама) 

7 

вишепородично становање  

(тип ВС-04) 

комерцијлне делатности 

(тип КД-02) 

зеленило  

(зеленило у стамбеним 

зонама) 

8 
вишепородично становање  

(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности 

(тип КД-02) 

9 
комерцијлне делатности 

(тип КД-02) 

- 

10 
зеленило  

(парк суседства) 
- 

11 
јавне функције  

(дечија заштита) 
- 

12 
зеленило  

(линеарно зеленило) 

јавни паркинг 

(ванулични паркинг) 

 

 

Биланс површина грађевинског земљишта 

 

намена површина 

постојеће  
стање 

планирано 

(ха) % (ха) % 

становање 

породично 0.44 4.15 0.65 6.13 

вишепоро- 
дично 

2.10 19.80 1.82 17.17 

комерцијалне делатности 0.44 4.15 0.39 3.67 

комуналне делатности - - 0.05 0.47 

јавне функције 2.30 21.70 2.24 21.13 

зелене површине 0.64 6.00 1.86 17.51 

посебна намена 
(склониште) 

0.18 1.70 0.18 1.70 

неизграђене површине 1.33 12.50 - - 

саобраћајнице у укупном 
профилу са паркинг 
простором и зеленилом 
 

3.17 30.00 3.41 32.22 

УКУПНО 10.60 100 10.60 100 
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2.4. Услови за уређење површина и објеката 
јавне намене 

 
Површине и објекти јавне намене су простори 

опредељени за уређење и изградњу објеката јавне намене 
или јавних површина за које је могуће утврђивање јавног 
интереса у складу са посебним законом. 

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

 
 
 
 

Као површине јавне намене опредељене су: 
 
 Саобраћајнице у укупном профилу, пешачке стазе, 
 Површине за комуналне делатности (Мерно 

регулациона станица, Гасна котларница), 
 Зелене површине - зеленило јавног коришћења 

(линеарно зеленило, зеленило у стамбеним зонама), 
 
Као објекти јавне намене опредељени су: 
 
 Објекти јавних функција (дечија заштита, средња 

школа), 
Површине јавне намене су одређене и јасно 

дефинисане регулационим линијама и пописом парцела. 
 

 
2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене 

 

 

Jавне саобраћајне површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 1 

 

КО Крушевац: 

целе: 2444/10, 2438/3 и 2437/4,  

делови: 2657/2, 2442/1, 2657/9, 2446/14, 2446/2, 2443/10, 2443/3 и 2443/2 

Грађевинска парцела бр. 3 
КО Крушевац: 

делови: 2444/11, 2446/16 и 2577/7 

Грађевинска парцела бр. 5 
КО Крушевац: 

делови: 2442/1, 2426/1, 2657/11, 2423, 2577/3, 3780/1, 2446/15 и 2425/1 

Грађевинска парцела бр. 8 

КО Крушевац: 

целе: 2446/6 и 2443/4 

делови: 2577/7, 2577/4, 2577/6, 2446/18 и 2444/7 

Грађевинска парцела бр. 9 

КО Крушевац: 

целе: 2444/2 и 2446/3 

делови: 2443/2, 2443/3, 2444/7, 2443/14, 2577/12, 2577/7 и 2577/3 

Грађевинска парцела бр. 11 
КО Крушевац: 

део: 2425/1 

Грађевинска парцела бр. 13 

КО Крушевац: 

целе: 2426/12 и 2426/3 

делови: 2425/3, 2424, 2426/1 и 2426/2  

Грађевинска парцела бр. 14 
КО Крушевац: 

делови: 2423 и 2425/12  

Грађевинска парцела бр. 16 

КО Крушевац: 

целе: 2412/93 

делови: 2423, 2425/1, 2425/5, 6036, 2425/23, 2425/19, 2427/46, 2414/1, 2414/9, 

2428/47, 2412/5, 2412/88 и 2412/1 

Грађевинска парцела бр. 17 
КО Крушевац: 

делови: 2425/1, 2426/1 и 2442/1 
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Грађевинска парцела бр. 22 

КО Крушевац: 

целе: 2440/2 

делови: 2442/2, 2427/52, 2427/2, 2427/48 и 2440/1 

Грађевинска парцела бр. 23 
КО Крушевац: 

делови: 2412/1, 2442/2, 2427/52, 2427/2, 2427/48, 2437/9, 2437/8 и 2437/2 

Грађевинска парцела бр. 24 
КО Крушевац: 

делови: 2442/2 и 2440/1 

Грађевинска парцела бр. 25 

(пасаж) 

КО Крушевац: 

део: 2442/2  
 
 
 
 

Jавне зелене површине – грађевинске парцеле 
 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 2 

КО Крушевац: 

целе: 2444/12, 2443/9, 2446/21, 2444/13, 2444/14 и 2446/20 

делови: 2443/11 и 2443/10 

Грађевинска парцела бр. 4 

КО Крушевац: 

целе: 2426/15 

делови: 2446/13 и 2657/10 

Грађевинска парцела бр. 7 
КО Крушевац: 

делови: 2446/18 и 2577/6. 

Грађевинска парцела бр. 10 
КО Крушевац: 

део: 2443 

Грађевинска парцела бр. 15 
КО Крушевац: 

делови: 2423 и 2425/1 

Грађевинска парцела бр. 18 
КО Крушевац: 

делови: 2424, 2425/3, 2425/1, 2426/1, 2426/2 и 2442/1 

Грађевинска парцела бр. 27 

КО Крушевац: 

целе: 2446/22, 2442/3, 2442/4, 2426/13 и 2426/14 

делови: 2657/9, 2657/10 и 2446/13 

 
 
 

Jавне површине за комуналне делатности – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 6 

(трафо станица) 

КО Крушевац: 

цела: 2446/17 

Грађевинска парцела бр. 21 

(Гасна котларница) 

КО Крушевац: 

део: 2442/2 

Грађевинска парцела бр. 26 

(МРС) 

КО Крушевац: 

део: 2442/2 
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Jавне површине за објекте јавних функција – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 12 

(пошта) 

КО Крушевац: 

делови: 2425/3 и 2657/11 

Грађевинска парцела бр. 19 

(пошта) 

КО Крушевац: 

делови: 2425/5 

целе: 2425/18 

Грађевинска парцела бр. 20 

(школа) 

КО Крушевац: 

делови: 2442/2 и 2427/52 

целе: 2425/18 
 
 

 

2.4.2. Услови за уређење јавних саобраћајних 
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") 

 
2.4.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

Елементи решења из Плана генералне регулације 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Николе Тесле (са 
северозападне стране), делом Улице косовске (са 
југозападне стране), делом Улице Достојевског (са 
југоисточне стране) и улицом Миће Поповића (са 
североисточне стране). 

Планом генералне регулације „Центар“ Улица 
косовска и Улица Николе Тесле су дефинисане као 
делови примарне саобраћајне мреже града Крушевца, 
док је улица Достојевског дефинисана као део 
секундарне саобраћајне мреже града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Улица косовска, Улица 

Николе Тесле и Улица Достојевског су ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
транзитни саобраћај за посматрано подручје, а такође 
служе и за непосредни приступ до парцела корисника. 
Све остале улице служе као приступне саобраћајнице и 
за одвијање унутарблоковског саобраћаја. Аутобуски 
саобраћај се одвија Улицом косовском, Улицом Николе 
Тесле, Улицом Достојевског и Улицом Чеховљевом. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Како је простор обухваћен овим Планом у ширем 

центру града, улицама на подручју Плана се не одвија 
теретни саобраћај за теретна возила преко 10 тона. 

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 све ободне и све остале улице 
задржавају са постојећим габаритима.  

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

 Планирана саобраћајница (Улица Чеховљева – 
Улица Миће Поповића) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, са 
обостраним тротоаром  ширине 1.50 метара (у делу 
улице је планирано и управно паркирање ван коловоза); 

 Планирана саобраћајница (О1-О2) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.25 метара, са једностраним тротоаром  ширине 1.50 
метара и са једностраним ивичњаком ширине 0.25 
метара. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 

пешака 
 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Улицом Косовском, Улицом Достојевског, Улицом 
Чеховљевом и Улицом Николе Тесле. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.) као и 
пешачка зона између блокова 7 и 11. 

 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутарблоковских саобраћајница са 
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ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
2.4.2.2. 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 посебних паркинг површина, и 
то: 

 паркиралиште са улазом/излазом из Улица 
Николе Тесле (поред пешачке зоне) са укупно 56 
паркинг места за путничка возила и уз задржавање 39 
индивидуалних гаража, 

 паркиралиште из улазом/излазом Улице 
Чеховљеве са укупно 22 паркинг места за путничка 
возила. 

 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 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, 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 уређује 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. 

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. 

2.4.2.3. Нивелација 
 
Све постојеће саобраћајнице, тротоари, платои, 

манипулативне и остале јавне површине задржавају се 
са постојећим апсолутним котама, већ дефинисаним 
подужним и попречним падовима и денивелацијама. 

Новопланирана саобраћајнице као наставак иза 
објекта комерцијалне делатности („ДУНАВ“ осигу-
рања), као и попречне везе између улица Миће 
Поповића и Чеховљеве са слепим прикључком на север 
дефинисана је подужним падом на одређеној дужини 
између референтних тачака осовине коловоза које су 
дефинисане апсолутним планираним котама на 
раскрсницама. 

Планирана нивелација је максимално могуће 
уклопљенља у околни терен као и већ изграђене коте 
тротоара, објеката и слично. Гравитационо није могуће 
једино извући воде из слепог крака између улица Миће 
Поповића и Чеховљеве где је неопходна изградња 
атмосферске канализације. 

 
2.4.3. Услови за уређење површина за инфра-

структурне објекте и комплексе 
 

2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канализа-

циона мрежа и објекти") 
 
 Водовод 
 
У ободним саобраћајницама које представљају 

границе плана се већ налази прстенаста водоводна 
мрежа, па се таква и задржава. У новопланираној 
саобраћајници у урбанистичкој целини 7 урадити крак 
водоводне мреже мин 110мм и прикључити на 
постојећу водоводну мрежу у улици  Косовској.   У 
новопланираној саобраћајници у урбанистичкој целини 
3 урадити крак водоводне мреже мин 110мм  и 
прикључити на постојећу водоводну мрежу у улици  
Миће Поповића.  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.  

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

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

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

Траса постојеће водоводне мреже, као и изградња 
водоводне мреже у новим саобраћајницама су дате у 
графичком прилогу. 

 
 Канализација отпадних вода 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираним саобра-
ћајнициама у урбанистичким целинама 3 и 7 
предвиђена је изградња фекалне канализације са 
уливом у постојећим мрежама колектора.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

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

 
 Одводњавање 
 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

профилима новопланириних 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 нопланираних 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 врусту 
објекта. 

 
2.4.3.2. Електроенергетика 

 

(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа и објекти") 

 
Потребну једновремена снага за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140Њ по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=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 
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо снагу 
 
На основу претпостављених површина новопла-

нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага Pj=5784,22kЊ. 

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 
5784,22kЊ, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 6 (шест) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

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

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

 
Услови градње 
 
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 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 
0,3м. Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. 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 мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препо-ручује се полагање у 
исти ров и телекомуникационог кабла за потребе 
даљинског управљања трансформа-торских 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 
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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. 

 
2.4.3.3. Телекомуникације 
(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти ") 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

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 телекомуни-
кационог 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. 

 
2.4.3.4. Енергофлуиди 

 

(графички прилог бр.7 "Енергофлуиди") 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

замену постојећих инсталација градског топлифи-
кационог система на подручју обухваћеном планом. 
Планира се изградња гасне котларнице на локацији 
приказаној у графичком прилогу. Напајање будућих 
објеката топлотном енергијом са система даљинског 
грејања на подручју плана могуће је извести из 
топловодних комора. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана изграђена  дистрибутивна гасоводна 
мрежа је довољног капацитета како за постојеће објекте 
тако и за будуће планиране објекте. На тај начин је 
омогућен једноставни прикључак на дистрибутивни 
гасовод. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
 
Планом се не планира повећање површине 

зеленила, па је неопходно утицај зеленила на услове 
средине, повећати побољшањем квалитета постојећег, 
већим учешћем високих двенастих и жбунастих врста и 
уређењем стамбених зона и тачкастог зеленила. 

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

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

 
Зеленило на јавним површинама - зеленило јавног 

коришћења 
 
Општи урбанистички услови 
 
Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 

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

За реконструкцију постојећих, као и изградњу  
планираних зелених површина јавног коришћења, 
неопходна је израда пројекта партерног уређења који, 
по потреби, може да садржи и елаборат о 
фитосанитарном статусу зеленила и предлог мера за 
његову санацију. 
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Зелене површине јавног коришћења морају бити 
доступне и особама са посебним потребама и особама 
из социјално осетљивих група. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном 
инфраструктуром, опремом и мобилијаром у складу и 
на нивоу који захтева намена простора. 

На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Зеленило у стамбеним зонама 
 
Зеленило стамбених зона се планира у зонама 

вишепородичног становања са учешћем од 30%. У 
зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 
спадају мање зелене површине парковског карактера, 
зелене траке између стамбених објеката, предбаште и 
сл.  

Зеленило стамбених зона укључује и пејзажно-
архитектонске елементе (стазе, дечја игралишта, 
елементе за рекреацију и сл.). Садржаји намењени 
корисницима различитих старосних и интересних група 
планирају се у одвојеним мањим целинама. Због 
близине стамбених објеката, нарочито је важно 
планирати биљне врсте које имају контролисани раст и 
не угрожавају кориснике, као ни становнике блока. 
Планирати отпорне декоративне врсте са позитивним 
утицајем на животну средину а коришћење цветних  
врста свести на акцентовање улаза и одређених 
архитектонских елемената. 

Посебну категорију зеленила чини кровно  и 
зеленило тераса и фасада на објектима. Овај начин 
уређења кровова, тераса и фасада, нарочито је важан у 
урбаним центрима са мало слободних зелених 
површина, јер се на тај начин може надокнадити 
недостатак простора на терену.  

Кровно зеленило може да садржи осим биљака и 
мобилијар и опрему за рекреацију. Начин уређења 
зависи од услова средине, конструктивних елемената 
објекта, могућности одржавања и сл.  

На кровним терасама не смеју се садити врсте чији 
корен може да угрози конструкцију зграде; не сме се 
користити мобилијар нити опрема који тежином, 
консртуктивним деловима и сл. може да оштети зграду 
или да утиче на безбедност људи. Кровно зеленило 
мора да буде ограђено безбедоносном оградом.   

На подручју плана, кровно и зеленило фасада и 
тераса, може се формирати на свим постојећим 
објектима на којима постоје услови, као и на 
планираним објектима.  

У урбаној целини 5, планира се уређење кровног 
зеленила на крову приземног дела склоништа, на делу 
који није планиран за изградњу новог објекта. Зеленило 
може да садржи елементе и опрему за одмор и 
рекреацију.  

 
парк суседства 
 
Зеленило у целини 7 између постојећег низа зграда 

и планираног објекта, а које представља посебну 
целину, планира се као парк суседства.  

Планирање озелењавања парка суседства заснива 
се на правилном распореду декоративне високе 
вегетације и партерног уређења. Могу се планирати 
садржаји и опрема за игру деце, одмор, рекреацију, 
забаву, едукацију и други слични садржаји. При 
уређењу планирати савремене и трајне елементе 
пејзажне архитектуре а опрему за игру деце планирати 
према узрасним групама. Архитектонски и пејзажни 
елементи у парку (канделабри, корпе за отпатке, 
клупе), планирају се тако да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе. Зеленило као 
основни елемент уређења парка формирати према 
условима терена и на основу улоге у стварању 
повољних микроклиматских услова.  

У целини 10 планира се формирање зелене 
површине парковског карактера – парк суседства.  
Намена простора је одмор и краткотрајно задржавање. 
Парк може да садржи елементе пејзажне архитектуре и 
урбани мобилијар. Сви елементе планирати са 
истоветним обликовним и колористичким каракте-
ристикама.  

Није дозвољена изградња спортских терена и 
справа за игру деце.  

Зеленило као основни садржај планирати пре свега 
као декоративно зеленило са хигијенско-санитарном 
улогом. 

 
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. 

Линеарно зеленило врши заштитну функцију 
(аерација, смањење буке и загађења) и смањује 
дефицит зеленила у граду. Не мање важна је и улога у 
естетском обликовању улице а самим тим и целокупног 
градског простора.  

Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда садњом у класичним јамама, 
дрворед планирати у мобилним жардињерама у којима 
се могу садити дрвенасте врсте одговарајућих 
карактеристика. Осим тога, улични профил се може 
обогатити вертикалним зеленилом, цветним 
аранжманима на стубовима уличних светиљки и сл.  

Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 
подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
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  
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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 на површинама остале намене - зеленило 

ограниченог коришћења 
 
Зеленило у оквиру комерцијалних делатности, 

објеката јавне намене (дечја заштита и средња школа) и 
породичног становања је зеленило ограниченог 
коришћења.  

Зеленило у склопу ових објеката 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 пружа могућност 
квалитетног подизања и неговања 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. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта 
 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: 

постојање водовода, фекалне канализације, 
електроенергетских водова, решено одвођење атмо-
сферских вода. 

 
2.6. Услови и мере заштите 
 
2.6.1. 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.   

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

животну средину, надлежно одељење Градске управе је 
донело Одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја за ПДР „Расадник Север“ на животну 
средину (Службени лист града Крушевца, бр. 12/2017). 

Простор плана обухвата део стамбено мешовите 
зоне, која се развијала непосредно уз централну 
градску зону, што је условило заступљеност 
различитих намена. 

Концепт заштите животне средине подразумева 
одговарајуће мере, са циљем ублажавања 
потенцијалних облика загађивања и успостављање 
мониторинга животне средине. 

У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“, подручје 
у обухвату плана припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону.  

Ове целине карактерише разноврсност 
заступљених намена: становање средњих и већих 
густина, јавне функције, пословање, комерцијалне и 
комуналне делатности. 

Опште мере заштите у оквиру стамбено мешовите 
градске зоне односе се на забранусваке активности, 
изградње или  обављања делатности, које би својом 
наменом угрозили животну средину, односно воду, 
ваздух, земљиште, или које производе буку и 
непријатне мирисе. Такође, није дозвољена активност 
или изградња која би могла да наруши основне услове 
коришћења простора и квалитета живота, или да угрози 
сигурност суседних зграда. 

 
Обавезне мере заштите животне средине произи-

лазе из планираних намена и подразумевају: 
 
 реализовање планираних садржаја по највишим 

еколошким стандардима, уз поштовање прописаних 
правила уређења и правила грађења и прикључење свих 
објеката на комуналну инфраструктуру; 

 рационално коришћење енергије, употребу 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности свих објеката; 

 формирање линијског зеленила и бицикли-
стичких стаза, где услови регулације то дозвољавају и 
обавезно озелењавање слободних и паркинг површина; 

 мере заштите животне средине обавезно се 
примењују код урбанистичко - архитектонске разраде 
локација и у поступку реализације пројеката; 

 обавезно је спровођење поступка процене утицаја 
и израда студије процене, преко надлежног органа, за 
пројекте који могу имати утицај на животну средину, у 



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

254 

складу са Законом о процени утицаја и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину. 

 
Заштита ваздуха 
 
 Максимално очување зелених површина и 

поштовање урбанистичких параметара, (однос изгра-
ђених и слободних површина и карактера изграње), уз 
обавезно озелењавање и уређење слободних површина; 

 смањење индивидуалних котларница и ложишта, 
коришћење система централизованог снабдевања ене-
ргијом, ширење гасификационог система и подстицање 
енергетске Мере 

 
Заштита од буке 
 
 У складу са граничним вредностима индикатора 

буке, утврђују сетихе 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 повећати ниво. Тихе 
зоне обухватају зоне индивидуалног становања, зоне 
спорта и рекреације, зелених површина, локације 
вртића и школских објеката, туристичке зоне и 
локације, објекте здравства; 

 Спровођење адекватнихмера звучне заштите при 
пројектовању, грађењу и реконструкцији у складу са 
посебним прописима; 

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

 мониторинг и мерења буке у зонама које су 
сврстане у тихе зоне и обухвату плана. 

 
Заштита вода 
 
 Управљање отпадним водама по усвојеном 

сепаратном систему, проширење и реконструкција 
канализационе мреже и обавезно прикључење свих 
објеката; 

 евакуацију атмосферскихвода извршити на 
безбедан начин – по потреби изградњом сепаратора 
(таложника) уља имасти, уз одговарајући третман пре 
упуштања у јавну канализацију;  

 носиоци пројеката и генератори технолошких 
или отпадних вода са површина које могу да садрже 
штетне материје, а који отпадне воде испуштају у јавну 
канализацију од надлежног органа прибављају посебно 
одобрење о испуштању отпадних вода у јавну 
канализацију (квалитет, предтретман). 

 
Заштита земљишта 
 
 Рационално коришћење грађевинског земљишта 

и обавезна примена урбанистичких параметара, у 
складу са планираном наменом; 

 забрањено је одлагање отпада и изливање отпадних 
вода, као и обављање делатности или било које 
активности, која може да загади или деградира земљиште. 

Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
 Није дозвољено планирање и постављање уређаја 

и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: болница, дечијих 
вртића, школа, простора дечијих игралишта (удаљеност 
од парцеле не може бити мања од 50м); 

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

У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 
ризична постројења и објекти, у којима може доћи до 
хемијских удеса (ризична индустријска постројења) и 
објекти где је заступљена технологија са 
потенцијалним ризиком од пожара, акцидентног 
изливања хазардних материја и отпадних вода. 

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
Обавезе носиоца пројекта, примена општих мера 

заштите животне средине, посебно мера које сеодносе 
на заштиту вода, ваздуха и заштиту одбуке: 

 
 уређење и озелењавање слободних површина 

(травњаци, жбунаста ивисока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења, адекватно 
одвођење атмосферских вода и формирање заштитног 
зеленог појаса; 

 
 спроводити неопходне мере заштите од могућих 

удеса (пожар, изливање, просипање, цурење хемикалија). 
 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно 
јепланирати и применити следеће мере: 

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

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 

 грађевинског материјала током транспорта; 
 отпадни материјал који настане у процесу изгра-

дње (комунални отпад,грађевински материјал и метал-
ни отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
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прописносакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

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

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својствоприродног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе и предузме потребне мере до доласка 
овлашћеног лица. 

 
Обавезне мере за трговачке, пословне и продајне 

центре: 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 
 У деловима комплекса центра намењеног за 

пословање, обављати искључиво делатности које не 
угрожавају квалитет животне средине, не производе 
буку или непријатне мирисе, односно не умањују 
квалитет боравка у објектима и њиховој околини; 

 Применити опште и посебне санитарне мере и 
услове у складу са законом и др. прописима којима се 
уређује област санитарног надзора, у колико се на 
планиране активности примењују одредбе ових 
прописа;  

 Обезбедити прикључење комплекса центра 
напостојећу и планирану комуналну инфраструктуру, у 
свему у складу са условима утврђеним урбанистичким 
планом; обезбедити потребне количине воде за рад 
комплекса, укључујући унутрашњу и спољну 
хидрантску мрежу; односно захтеве противпожарне 
заштите; испоштовати посебне услове/сагласностикоје 
су утврдили надлежни органи и организације; 

 Спроводити претходно наведене опште и посебне 
мере заштите животне средине, које сеодносе на 
заштиту вода и ваздуха, заштиту од буке, заштите од 
удеса, као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација и прибавити сагласност надлежног 
органа за предвиђене мерезаштите од пожара; 

 При пројектовању и изградњи гаража, планирати 
и применити мере и услове прописане за коришћење и 
изградњу ове врсте објеката; 

 Обезбедити посебан простор, потребне услове и 
опрему за сакупљање, разврставање и привремено 
чување различитих отпадних материја (комунални и 
амбалажни отпад, органски отпад - остаци од хране и 
отпадно јестиво уље, рециклабилни материјал, отпад од 
чишћења сепаратора масти и уља и отпадних вода из 
објекта и др.), у складу са законом и прописима којима 
се уређује поступање са посебним врстама отпада; 

 Извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

 Спроводити одговарајући програм праћења утицаја 
на животну средину, који се односи на мерења емисије 
отпадних гасова (гаража, котларница и сл.), контролу 
квалитета отпадних вода након третмана, евентуално 
емитовану буку, у складу са важећим прописима. 

2.6.3. 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, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ ватро-
гасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мремрежа, 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 пожaра, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. 
Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09 и 20/15) урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

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

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

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

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

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

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

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

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 
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 нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.3/18), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и  постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-322/18 од 22.08.2018 год.  

 
2.6.4. 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. 

 
2.6.5. 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. 

 
2.6.6. 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. 

 
2.7. 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. 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању дискрими-
нације 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%, 
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 избегавати различите нивое пешачких простора, а 
када је промена неизбежна, савладавати је и рампом 
поред степеништа. 

 
2.8. 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 kЊh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

- 60 kЊh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,   

- 55  kЊh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
- 70  kЊh/(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 енергет-
ској ефикасности зграда има за циљ повећање 
енергетских перформанси јавних, пословних и 
приватних објеката доприносећи ширим циљевима 
смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. 
Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото 
протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о 
сигурном снабдевању енергијом. Овом директивом се 
постављају минимални захтеви енергетске ефикасности 
за све нове и постојеће зграде које пролазе кроз велике 
преправке. 
 
 

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности: 
- Извођење грађевинских радова на свим 

објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, замена 
прозора, ефикасније грејање и хлађење; 

- 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. 
 

2.9. Управљање отпадом 
 

 забрањено је депоновање отпада ван посебних 
судова за сакупљање отпада; 

 обавезно је да се за сваку зграду или групу 
зграда, обезбеди простор за постављање судова 
(контејнери, канте) за сакупљање отпада, који треба да 
задовоље хигијенске и естетске захтеве и захтеве свих 
корисника јавних површина; 

 на локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће; 

 у зонама вишепородичног становања, стандард за 
сакупљање отпада са карактеристикама комуналног 
отпада је суд - контејнер, запремине 1100 литара, 
габарита 1,5х1,3m, апроксимативно, један контејнер се 
поставља на 800м2 корисне површине или 1,1 контејнер 
на 1000m2 бруто површине пословног простора, 
односно 1 контејнер на 15 стамбених јединица. За 
сваки контејнер потребно је обезбедити око 2m² глатке 
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са решеним 
одвођењем атмосферских оцедних вода. Ови простори 
треба да суобележени и приступачни за возила и 
раднике јавне хигијене (ручно гурање контејнера не 
дуже од 15м по равној подлози), са подлогом од тврдог 
материјала и могућношћу чишћења и прања;  

 у зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити до 0,5m² површине, која испуњава услове 
одржавања хигијене и неометаног приступа; 

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

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се организовано 
прикупља у посебним контејнерима (жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло). 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације, урбанистичко-архитектонског 
конкурса и Пројекта пејзажно-архитектонског 
уређења 

 
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: 

 урбанистичке блокове 2, 5, 7 и 10, (изградња 
вишепородичних објеката) 

 изградњу објеката компатибилне намене, 
уколико је компатибилана намена заступљена више од 
50% површине објекта детаљне намене, 

 за изградњу нових објеката јавних функција у 
оквиру планиране намене, 

 За изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног мишљења 
надлежног органа), 

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. 

Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно 
је поштовање правила уређења и грађења, елемената 
регулације, мера и услова заштите овог Плана. 

За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере и 
обавезна је примена мера заштите животне средине из 
овог плана. 

Даља разрада пројектима парцелације и 
препарцелације као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника, у складу са одредбама овог Плана, 
прописана је за:  

 локације са објектима јавне намене 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. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

Даља разрада Пројекта пејзажно-архитектонског 
уређења, прописана је за: 

 уређење слободних и зелених површина за 
објекте јавних функција, комерцијалне делатности и 
вишепородичног становања, 

 уређење слободних и зелених јавних површина 
уз уважавање свих стандарда и параметара из планске 
документације вишег реда. 
 

3.2. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу 

 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
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. 

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. 

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт буде 
остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
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 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 
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3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 државни пут IБ реда (Бруски пут и 
обилазница) .................................................................22 м 

 примарна саобраћајница  
саобраћајница ..............................................................7,5м 

 терцијална саобраћајница .............................6,5м 
 општински пут ..................................................8м 
 колски пролази ................................................5 м 
 приватни пролази............................................2,5м 
 пешачке стазе .................................................1,5м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфра-

структуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се грађе-

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

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

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

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

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

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

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

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

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

За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази, надземни пешачки 
пролази, надземне пасареле и сл.), подземна и 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. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
 становањa (породично становање - типови:     

ПС-01, ПС-02; вишепородично становање - типови: 
ВС-02, ВС-04, ВС-05), 

У оквиру објеката породичног и  вишепородичног 
становања, могу бити заступљене и друге компатиби-
лне намене из области комерцијалних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
а у оквиру дозвољеног индекса заузетости парцеле. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру другог објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
У оквиру намене становања, могућа је у приватном 

власништву изградња објеката намењених образовању, 
здравству, социјалној и дечијој заштити, култури, 
религији, информисању и сл., али само под условом да 
задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за претежну намену урбанистичке целине у којој 
се објекти граде. 

Стамбени објекти могу бити намењени  поро-
дичном становању  (до 3 стамбене јединице ) и више-
породичном становању (са 4 и више стамбених 
јединица). 

 комерцијалнe делатности – тип: КД-02 
 
Комерцијалне делатности подразумевају обављање 

свих врста непроизводних делатности, чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени зони становања 
и који се по карактеру и капацитету могу организовати 
у оквиру планираних објеката и услова простора. 
Пословни садржаји не смеју угрожавати становање,  
посебно у погледу заштите животне средине, нивоа 
буке и аерозагађења.  

Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

 
 јавнe функцијe 
 
Планирани објекти јавних функција су: дечија 

заштита, средње школе и објекат поште. 
 
 комуналне делатности 
 
Планирани објекти комуналне делатности су: 

Мерно регулациона станица и Гасна котларница. 
 
 зеленило 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

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

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

 
Тип 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 животну средину. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом. 

На грађевинским парцелама вишепородичног 
становања забрањена је изградња помоћних објеката. 

На површини претежне намене комерцијалних 
делатности, забрањена је изградња самосталних 
стамбених објеката, осим становања у оквиру објеката, 
где је то Планом дефинисано. 

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 претежне намене јавних функција, 
забрањене је изградња компатибилних делатности. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 
нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана у 
складу са Законом којим се уређују геолошка и 
инжењерско-геолошка истраживања, у инжењерско-
геолошким студијама, елаборатима и другом 
документацијом. 

Забрањена је изградња објеката 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. 

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

 
Изградња у зонама заштите 
 
У границама овог плана не постоје посебно 

успостављени заштитни појасеви који захтевају 
посебне услове изградње.  

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 
намена не угрожава основни објекат и суседне објекте. 

На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња 
помоћних објеката који су у функцији коришћења 
основног објекта, чија намена не угрожава основни 
објекат и суседне објекте, осим на грађевинским 
парцелама вишепородичног становања. 

На грађевинским парцелама са породичним 
становањем дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице и сл., максималне висине 5м 
и максималне спратности П, чија површина улази у 
максимални индекс заузетости на парцели. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

Површина посебних објеката: рекламни стубови и 
сл., не урачунава се при утврђивању индекса 
изграђености, односно индекса заузетости грађевинске 
парцеле. 

 
Урбанистички параметри 
 
Урбанистички параметри 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. 
 

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), 

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 

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

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

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

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

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

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

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

 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, 

 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). 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
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 

 за двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м 
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. 

 
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. 

Објекти вишепородичног становања, са изведеним 
надзиђивањем се као такви задржавају. 

Задржава се постојећа намена објекта и планира се 
надзиђивање стамбених етажа на постојећим 
породичним стамбеним објектима, до спратности дате 
Планом. 
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За делове објекта који нису надзидани водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Обавезно је извођење радова над укупном 
површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у функцио-
налном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација извести 
изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција и 
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбедити 
у погледу термичке и  звучне заштите у односу на 
постојеће стамбене јединице и спољне утицаје.  

Архитектура надзидане етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

Могуће је искључиво код породичних објеката, као 
и код постојећих вишепородичних стамбених објеката, 
претварање таванског простора у  простор чија намена  
одговара намени  последње етаже објекта, само ако 
таванска етажа представља део функционалне  целине 
простора испод ње, a без промене хоризонталног и 
вертикалног габарита објекта (висина кровног венца и 
слемена крова), промене кровних равни и са 
могућношћу осветљавања простора кровним баџама 
или кровним прозорима у оквиру кровних равни. 

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 
дозвоњено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

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.  

Постојећи објекти који се реконструишу, дограђују и 
сл. морају да испуњавају све услове дате овим планом. 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

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. 

 
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). 
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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: 
 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, 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 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. 

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. 

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.  

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским парце-
лама, већ према улици, односно регулисаној атмосфер-
ској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима. 

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. 

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''. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Кров се такође може извести и као зелени кров, 

односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
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. 
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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, рачунајући од коте тротоара. 

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 по правилу не ограђују.  

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција се не 
ограђују, осим ако за то не постоји потреба из безбе-
дносних разлога. Ограда је транспарентна, максималне 
висине парапета до 0,4м и висине ограде до 2,2м. 

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 

реализовати у складу са нормативима и то:  
 
 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене површине, 
 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 2.5.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне објекте 
и комплексе и условима надлежних институција. 

 
3.3 Правила грађења по урбанистичким 

блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе на 
појединачне урбанистичке блокове и грађевинске 
парцеле. 

 
 
 

3.3.1. Правила грађења за урбанистички блок 1 
 
детаљна намена 
 
Јавне функције - средње школе  
За изградњу објеката из области јавних функција, 

поред урбанистичких услова одређених планом, 
користе се и критеријуми и нормативи за конкретну 
врсту објекта. 

Планом се задржавају изграђени објекти јавних 
функција. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
компатибилна намена 
 
Комуналне делатности – објекти комуналне инфра-

структуре (Мерно регулациона станица „Расадник 1“ и 
Гасна котларница) 

МРС „Расадник 1“ је изведен објекат и задржава се 
у свему према фактичком стању. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, терене за спорт и 
зелене површине.  

Површина локације за основну школу износи 
најмање 25м2 по једном ученику у једној смени, али не 
може бити мања од 1ха за потпуне основне школе у 
организованим насељима. Минимум земљишта може 
бити умањен за једну петину под условом да у близини 
школе постоје школски спортски центри које школа 
може користити. 

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

Парцелe за Мерно регулациону станицу и Гасну 
котларницу су опредељене у графичком прилогу бр.3 
"Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и 
саобраћајних површина". 

 
типологија објеката 
 
Гасна котларница - планиран капацитет је до 

17,3мЊ, тип објекта је контејнерска  котларница. 
 
положај објекта на парцели 
 
дат је у графичком прилогу бр. 3 "Регулационо-

нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина". 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Максимална спратност школског објеката је П+2. 
Максимална спратност објеката Гасне котларнице 

је П. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Постојећи објекти могу се реконструисати, односно 

дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и текуће 
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(редовно) одржавање објеката и све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката. 

Постојеће објекте, могуће је доградити до 
параметара датих правилима Плана. 

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.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Потребно је примењивати савремена архи-

тектонска 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. При планирању и реализацији максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

 
паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање. 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.2. Правила грађења за урбанистички блок 2 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02. 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

80% : 20%. 
 
компатибилна намена 
 
У оквиру вишепородичног становања компа-

тибилна намена која може бити заступљена су 
комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
пословање, услуге и сл.). 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилне намене, може се 
организовати у приземној етажи стамбеног објекта. 

Сви постојећи објекти (привремени, монтажни и 
сл. објекти) комерцијалних делатности се уклањају. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
доминантна или једина. 

 
 
 
 

урбанистички параметри 
 

тип 
спрат-

ност 
тип објекта 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-02 
до 

П+3 

слободностојећи 

тип - „ламела“ 
40 600 20 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећег објекта, 

типа „ламела“ са више улаза. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат 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. 

Објекат планирати и изнад пешачког пролаза који 
повезује новопланирану саобраћајницу и улицу Николе 
Тесле, тако да са изграђеним објектом на кат.парц. бр. 
2438/2 чини низ, у свему према графичком прилогу. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављене на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

Висина пешачког пролаза (пасажа) је минимум 3.5м. 
 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости је 40%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
При пројектовњу објекта обавезно водити рачуна о 

суседном објекту са северо-источне стране, на кат.парц. 
бр. 2438/2, са којим нови објекат формира низ према 
улици Николе Тесле и усаглашавању  елемената. 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венац 
представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта.  

Максимална висина венца објекта спратности П+3 
је 13.50м, у односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности П+3. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Сви постојећи објекти (привремени, монтажни и 

сл. објекти) комерцијалних делатности се уклањају. 
 
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. 
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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. 

Обавезно је планирање равних или косих кровова 
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 делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

Забрањена је употреба забатног зида на уличним 
фасадама. 

Водити рачуна да елементи одвођења воде са 
кровних равни буду ''скривени''. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи на парцели на којој се 
објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у општим условима 
изградње. 

 
Зеленило 
 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 30%. 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.3. Правила грађења за урбанистички блок 3 
 
детаљна намена 
 
Породично становање типа ПС-01. 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

60% : 40%. 
 
компатибилна намена 
 
У оквиру породичног становања компатибилна 

намена која може бити заступљена су комерцијалне 
делатности тип КД-02 (трговина, пословање, услуге и 
сл.). 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 
 

Тип Спратност Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

Слободно-

стојећи 50 
300 12 

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: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих и двојних 

објекта. 
 
положај објекта на парцели 
 
Регулационе и грађевинске линије утврђене 

Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 
Све фасадне равни стамбених објеката постављене 

на међи не могу имати отворе на тим фасадама. 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости је 50%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Објекти чија је постојећа спратност већа од планиране, 

задржавају се у постојећем вертикалном габариту. 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
Планирана је изградња објекта, спратности 

П+1+Пк. 
 
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. 
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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. 

 
изградња помоћних објеката на парцели 
 
Правила за изградњу помоћних објеката дата су у 

општим условима изградње. 
 
архитектонско обликовање објеката 
 
У формирању двојних објеката обавезно водити 

рачуна о суседу и усаглашавању свих 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. 

Обавезно је планирање равних или косих кровова 
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 делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

Забрањена је употреба забатног зида на уличним 
фасадама. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у општим условима 

изградње. 
 

Зеленило 
 
Минимални проценат озелењавања  слободних 

површина износи 30%. 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.4. Правила грађења за урбанистички блок 4 
 
детаљна намена 
 
Породично становање типа ПС-02  
С обзиром да је овај урбанистички блок реализован, 

могућа је само доградња објеката до планиране 
спратности у постојећим хоризонталним габаритима. 

 
компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
пословање, услуге и сл.) и јавне функције (пошта). 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Објекат јавне функције (пошта) је изведен објекат 
и задржава се у свему према фактичком стању. 

 
урбанистички параметри 
 

Тип 
Спра-
тност 

Тип 
 

макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ПС-02 
до 

 П+2 

Непрекинути 
низ 
 
Прекинути 
низ 

Затечено стање 

 
положај објекта на парцели 
 
Регулационе и грађевинске линије утврђене 

Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 
Све фасадне равни стамбених објеката постављене 

на међи не могу имати отворе на тим фасадама. 
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висина венца објекта и спратност 
 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
Планирана је доградња објекта, до спратности П+2. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Постојећи објекти могу се реконструисати, 

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. 

При доградњи, обавезно водити рачуна о суседу и 
усаглашавању ових елемената на суседним објектима 
уз минимална одступања. 

Водити рачуна о обради фасаде објеката (фасадној 
профилацији, детаљима фасада) са циљем постизања 
вишег квалитета урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја. 

Обавезно је планирање равних или косих кровова 
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. 

Забрањена је употреба забатног зида на уличним 
фасадама. 

Водити рачуна да елементи одвођења воде са 
кровних равни буду ''скривени''. 

 
 

ограђивање грађевинских парцела 
 
Није дозвољено ограђивање грађевинских парцела. 
 
паркирање 
 
За паркирање користити паркинг у оквиру јавне 

површине у непосредном окружењу. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.5. Правила грађења за урбанистички блок 5 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-05. 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

80% : 20%. 
Планирана је изградња једног објекта више-

породичног становања, исте површине и визуелног 
идентитета као шест, већ реализованих објеката.  

Објекат је планиран изнад дела постојећег 
двонаменског склоништа. 

Реализација планиране изградње објекта је могућа 
само након извршене провере и доказа о статичкој 
стабилности објекта. 

 
компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.), специјална 
намена (вишенаменско склониште), помоћни објекти-
гараже, јавни паркинг простор (паркирање у партеру), 
зеленило (зеленило у стамбеним зонама). 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Изграђено вишенаменско склониште у подруму и 
приземљу je формирано као комерцијална делатност 
(трговина, пословање, угоститељство и сл.). 

Садржаји компатибилних намена, могу се орга-
низовати у приземним етажама стамбених објеката. 

Изграђено је 63 помоћних објеката-гаража, које се 
задржавају.  

Планирано је паркирање у партеру са још око 56 
паркинг места. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
урбанистички параметри 
 

Тип 
Спра-
тност 

Тип 
објекта 

 

макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ВС-02 
до 

 П+8+ПК 
Слободно- 
стојећи 

Затечено стање 
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типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећег објекта. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат 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. 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Изграђени објекти се задржавају у постојећем 

вертикалном габариту. 
Висина венца планираног објекта мора бити 

усклађена са висином суседних објеката. 
Планирана је изградња објекта, спратности П+8+Пк. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
До привођења простора планираној намени постојећи 

објекат вишенаменског склоништа може се реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојећи објекти вишепородичног становања и 
помоћних објеката-гаража, могу се реконструисати без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, инвести-
ционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

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. 

 
изградња помоћних објеката на парцели 
 
Осим већ изграђених помоћних објеката (гаража) 

који се задржавају у постојећим габаритима, није 
дозвољена изградња других помоћних објеката. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
При пројектовању објекта максимално ускладити 

архитектонску форму објекта, фасадне елементе и 
обраду фасаде са суседнм изграђеним објектима. 

Обавезно је планирање равних или косих кровова 
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. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
За паркирање возила, обезбедити паркирање у 

оквиру урбанистичког блока, на јавној површини на 
којој је већ изграђено или планирано паркирање. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.6. Правила грађења за урбанистички блок 6 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-04 и ВС-05. 
Урбанистички блок је у потпуности реализован. 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

80% : 20%. 
 
компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.), јавни 
паркинг простор (паркирање у партеру), зеленило 
(зеленило у стамбеним зонама). 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилне намене, може се 
организовати у приземним етажама стамбених објеката. 

Паркирање у партеру је реализовано. 
Забрањена је било која врста делатности која би 

могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Изграђени објекти се задржавају у постојећем 

вертикалном габариту. 
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правила и услови за интервенције на постојећим 
објектима 

 
Постојећи објекти вишепородичног становања 

могу се реконструисати без промене хоризонталног и 
вертикалног габарита, односно дозвољена је адапта-
ција, санација, инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објеката. 

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.  

 
паркирање 
 
За паркирање возила, користити паркирање у 

оквиру урбанистичког блока, на јавној површини на 
којој је већ изграђено или планирано паркирање. 

 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.7. Правила грађења за урбанистички блок 7 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-04 и ВС-05. 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

80% : 20%. 
У урбанистичком блоку реализована су у потпуно-

сти објекти вишепородичног сатановања спратности 
П+6+Пк и П+8+Пк, који се задржавају. 

Планирана је изградња једног објекта вишепо-
родичног становања. 

 
компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.), јавни 
паркинг простор (паркирање у партеру), зеленило 
(зеленило у стамбеним зонама). 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбених објеката. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних делатности. 

 
урбанистички параметри 
 

Тип 
Спра- 

тност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-04 До П+6 
Слободно- 

стојећи 
30 1.500 30 

типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећег објекта. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат 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. 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Изграђени објекти се задржавају у постојећем 

вертикалном габариту. 
Висина венца планираног објекта износи 

максимално 21м. 
Планирана је изградња објекта, спратности П+6. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Постојећи објекти вишепородичног становања, 

могу се реконструисати без промене хоризонталног и 
вертикалног габарита, односно дозвољена је 
адаптација, санација, инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објеката. 

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.  

 
изградња помоћних објеката на парцели 
 
Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
 
архитектонско обликовање објеката 
 
При пројектовању објекта максимално ускладити 

архитектонску форму објекта, фасадне елементе и 
обраду фасаде са суседнм изграђеним објектима. 

Обавезно је планирање равних или косих кровова 
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. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
За паркирање возила, обезбедити простор на 

сопственој парцели и користити паркирање у оквиру 
урбанистичког блока, на јавној површини на којој је 
већ изграђено или планирано паркирање. 
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Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.8. Правила грађења за урбанистички блок 8 
 
детаљна намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02, као 

наставак реализације планираног низа.  
Однос стамбене према компатибилној намени је 

80% : 20%. 
 
компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.) 

Комерцијалне делатности подразумевају обављање 
свих врста непроизводних делатности које морају бити 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбених објеката. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

 
урбанистички параметри 
 

Тип 
Спра- 

тност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-02 До П+3 
непрекинути 

низ 
45 400 15 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња објекта у непрекинутом 

низу. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат 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. 

 
 

висина венца објекта и спратност 
 
Изграђени објекти се задржавају у постојећем 

вертикалном габариту. 
Висина венца планираног објекта мора бити 

усклађена са висином суседних објеката. 
Планирана је изградња објекта, спратности П+3. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Постојећи објекти вишепородичног становања, 

могу се реконструисати без промене хоризонталног и 
вертикалног габарита, односно дозвољена је 
адаптација, санација, инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објеката. 

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.  

 
изградња помоћних објеката на парцели 
 
Није дозвољена изградња помоћних објеката. 
 
архитектонско обликовање објеката 
 
У формирању низа обавезно водити рачуна о 

суседу и усаглашавању свих елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

Водити рачуна о обради фасаде објеката (фасадној 
профилацији, детаљима фасада) са циљем постизања 
вишег квалитета урбаних и архитектонских вредности. 

Обавезно је планирање равних или косих кровова 
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. 

Забрањена је употреба забатног зида на уличним 
фасадама. 

При пројектовању објекта максимално ускладити 
архитектонску форму објекта, фасадне елементе и 
обраду фасаде са суседнм изграђеним објектима. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
За паркирање возила, обезбедити простор на 

сопственој парцели и користити паркирање у оквиру 
урбанистичког блока, на јавној површини на којој је 
већ изграђено или планирано паркирање. 
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Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
3.3.9. Правила грађења за урбанистички блок 9 
 
детаљна намена 
 
комерцијалне делатности тип КД-01 (трговина 

трговачко-пословни центри, велики маркети, сервиси и 
сл.). 

У оквиру грађевинске парцеле са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др.  

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
компатибилна намена 
 
није дозвољена изградња других, компатибилних 

намена. 
 
урбанистички параметри 
 

Тип Спратност 
Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

КД-01 До П+2 
Слободно-

стојећи 
40 1500 20 

 
типологија објеката 
 
Планиран је слободностојећи објекат. 
 
положај објекта на парцели 
 
дат је у графичком прилогу бр.3 "Регулационо-

нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина". 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Максимална спратност објеката је П+2. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Постојећи објекти могу се реконструисати, 

односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојећи објекат, могуће је доградити до 
параметара датих правилима Плана. 

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.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
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. При планирању и реализацији максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње.  

 
паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање. 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.10. Правила грађења за урбанистички блок 10 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.11. Правила грађења за урбанистички блок 11 
 
детаљна намена 
 
Јавне функције – кухиња дечије заштите 
 
За изградњу објеката из области јавних функција, 

поред урбанистичких услова одређених планом, 
користе се и критеријуми и нормативи за конкретну 
врсту објекта. 

Планом се задржава изграђени објекат јавних 
функција. 

 
компатибилна намена 
 
Није дозвољена изградња других, компатибилних 

намена, осим зеленила. 
 
типологија објеката 
 
Планиран је слободностојећи објекат. 
 
положај објекта на парцели 
 
дат је у графичком прилогу бр.3 "Регулационо-

нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина". 

 
висина венца објекта и спратност 
 
Максимална спратност објеката је П+1. 
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правила и услови за интервенције на постојећим 
објектима 

 
Постојећи објекти могу се реконструисати, односно 

дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, могуће је доградити до 
параметара датих правилима Плана. 

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.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
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. При 
планирању и реализацији максимално користити нова 
техничка и технолошка решења у циљу енергетски 
ефикасније градње.  

 
паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у општим правилима 

за паркирање. 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
 
3.3.12. Правила грађења за урбанистички блок 12 
 
детаљна намена 
 
Зеленило са паркинг простором. 
 
компатибилна намена 
 
Није дозвољена изградња других, компатибилних 

намена. 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
Планирано је текуће (редовно) одржавање и 

уређивање зелених површина и паркинг простора. 
 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Спровођење плана врши се применом правила 

уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

и других радова мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаним овим Планом. 

Планска решења реализоваће се изградњом нових, 
као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 

искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, 
бр. 22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Након доношења овог плана, План детаљне 

регулације Измена плана детаљне регулације дела 
блокова А3 и А4 у стамбено пословном комлексу 
Расадник 1 у Крушевцу (Измене дела урбанистичког 
пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном 
комплексу Расадник 1) („Сл. лист града Крушевца бр. 
1/16), ставља се ван снаге.  

 
4.3. Графички прилози 

 

Саставни део Плана су следећи графички прилози: 
 

1. Постојећa намена површина 1:500 

2. План намене површина 1:500 

3. 
Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних 
површина 

1:500 

4. 
План грађевинских парцела за јавне 
намене са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање 

1:500 

5. 
Водоводна и канализациона мрежа и 
објекти 

1:500 

6. 
Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа и објекти 

1:500 

7. Енергофлуиди 1:500 

8. Синхрон план 1:500 
 
4.4.  Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-709/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
389 
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, 83/18), члана 32. 
Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", 
бр.129/07) и члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 25.12.2018 . године,  донела је 
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ИЗМЕНУ ПЛАНА   
 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 

(РАЗВОДНИ ГАСОВОД, МРС И 

ДИСТРИБУТИВНА ГАСОВОДНА МРЕЖА) ОД 

РГГ “ЈУГОИСТОК“ ДО КУЋНИХ МЕРНО 

РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА СЛИВА РИБАРСКЕ 

РЕКЕ 
 
А1/ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Положај и опис граница подручја које се 

уређује Планом  
 
Основни циљ планирања, уређења и заштите 

планског подручја је развој линијских објеката 
инфраструктуре, у циљу „подизања нивоа квалитета 
живота изградњом комуналне и саобраћајне 
инфраструктуре,...“ и остварење основних принципа 
равномерног развоја, кроз адекватно третирање свих 
насеља, када је у питању квалитет живота становника, 
што се постиже бољим и квалитетнијим комуналним и 
инфраструктурним опремањем руралних подручја.  

План детаљне регулације је основ за дефинисање 
детаљне намене простора, положаја трасе линијских 
објеката и капацитете инфраструктурних објеката, као 
и све потребне урбанистичке параметре и елементе за 
реализацију по целинама и зонама у складу са 
дефинисаним наменама.  

Општи циљ израде плана је стварање планског 
основа за дефинисање услова коришћења земљишта, 
зона заштите, уређења простора дефинисањем траса и 
капацитета објеката инфраструктуре за планиране 
намене у обухвату плана. Циљ израде плана је 
формирање регулације изградње гасоводне мреже и 
мерно регулационих станица у обухвату плана, а у 
складу са смерницама планова вишег реда и условима 
надлежних предузећа.      

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације износи 40ха. 

 
Опис границе Плана 
 
Граница плана обухвата подручје, од разводног 

градског гасовода „Југоисток“ друга фаза, Аеродромска 
улица у Крушевцу, до насељених места подручја 
Рибарске реке. Планом је обухваћен разводни гасовод, 
који прати општински пут бр.42 у правцу истока и 
обухвата делове КО Мудраковац, КО Велико Головоде, 
КО Кобиље, КО Станци, КО Сушица, где скреће према 
северу и прати општински пут бр. 59 КО Црквине и 
даље у истом правцу општинским путем бр.47 у КО 
Каоник, обухватајући и планиране МРС Головоде, 
Сушица и Каоник. План обухвата и делове 
катастарских општина, кроз које ће бити изграђен 
линијски инфраструктурни објекат дистрибутивне 
гасоводне мреже „Крушевац - ЈУГОИСТОК“, који 
прати општинске и некатегорисане путеве у оквиру КО: 
Ђунис, Каоник, Јошје, Црквина, Сушица, Позлата, 

Велики Шиљеговац, Зебица, Гревци, Крушинце, 
Зубовац, Росица, Рибаре, Бољевац и Беласица.  

 
Попис парцела:  
 
- Разводни градски гасовод „ЈУГОИСТОК“ трећа 

фаза, делови катастарских парцела:   
 

К.О. 

Мудраковац 

к.п.бр. 570/1; 555; 556; 557; 558/2; 569; 

570/2; 568; 571/2; 558/4; 578; 1304/1 и 

1311;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

К.О. Велико   

Головоде 

к.п.бр. 1/4; 1/2; 2/1; 2/2; 2/3; 6/1; 7/1; 

8/1; 3/2; 1927/2; 118; 117; 116/1; 116/2; 

1930; 1931; 1939; 370; 371; 372; 501/1; 

646; 648; 659/1; 659/2; 661; 662 и 1949;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

К.О. Кобиље к.п.бр. 750; 751; 753; 758; 759/2; 760; 

762; 763; 765; 2398; 860; 1117; 1116; 

2390/1; 1105; 1103/2; 861; 862; 863; 

2401; 1069; 1005; 2427; 2400; 1627; 

1586/5; 1526; 1463; 1464/3; 1464/1 и 

2419 

К.О. Станци к.п.бр. 1259; 106; 1243; 402/6; 1241; 

442/2; 1260; 379/2; 379/1; 234/5; 234/4; 

221 и 220/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

К.О. Сушица к.п.бр. 878; 880; 881; 882; 883; 885; 

894; 614; 615; 616; 668; 3803; 660; 

661/1; 658/4; 657; 686; 697; 3802; 1037; 

3805; 3806; 1261/1; 1253; 1260; 1254; 

1255; 1348/2; 1374; 3799/1; 3792; 1465; 

1483; 2593; 2597/2; 2591; 2590; 2589; 

2588; 2586/1; 3800; 3813; 2845; 632; 

633; 634; 635/2; 635/1; 636; 640; 641; 

642; 1727; 1669; 1694; 1706/4; 1706/5; 

1758; 1759/1; 1761; 1767; 3819; 1770; 

1771; 1772; 1919/3; 1919/1; 1922; 1923; 

1924; 1925; 1926; 1932; 1933; 1936; 

1937/1; 1940; 1941; 1944; 1945; 1946 и 

3820 

К.О. Црквина к.п.бр. 178; 179; 902; 273/1; 273/2; 278; 

265; 312; 592; 552; 589; 570/2; 570/1; 

569/1; 556; 553 и 853/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

К.О. Каоник к.п.бр. 4552/2; 5490; 4557; 4571; 4993; 
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- Mерно–регулационе станице, катастарске парцеле: 

   МРС „ГОЛОВОДЕ“, К.О. Мудраковац бр. 571/2;      

   МРС „СУШИЦА“,   К.О. Сушица бр. 2845; 

   МРС „КАОНИК“,    К.О. Каоник бр. 4552/2; 
 
- Дистрибутивна гасоводна  мреже „Крушевац-

ЈУГОИСТОК“ , делови катастарских парцела: 
 

К.О. Ђунис  к.п.бр. 6391, 1132/1, 6353/1, 
1097, 1036, 6392, 1359, 1360, 
1363, 6342, 1347, 1353, 1348/1, 
1345, 6393, 2240/2, 2513, 2543, 
2541, 2543/1, 2544/3, 5409, 2061, 
2060, 2055, 2054, 2050, 2049/1, 
2049/2, 2044, 2043, 2041, 2040, 
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2039, 2038, 6410, 3268, 3269/2, 
3270/3, 3270/1, 3275, 6411, 2256, 
6346, 6398, 2254, 2581/1, 2581/2, 
2582, 2576, 2423, 2419, 2418, 
2603, 497, 2624, 2613/4, 2613/5, 
2613/1, 2613/3, 2615, 6400, 
2634/10, 2637/1, 2980/2, 2990/3, 
2991, 3001, 2955, 6343, 2944, 
2943, 3011, 3009/1, 3009/2, 3012, 
3015, 3017, 3018, 2558, 2554, 
3045, 3049, 3203/2, 3231, 6405, 
3366/2, 3374/2, 3367, 4621, 6415, 
5077, 5033/5, 5033/4, 5033/3, 
6347, 4893/3, 4893/2, 4890/5, 
4890/4, 4890/3, 4890/7, 6427, 
4714/1, 4847, 4873, 4668, 3304, 
6348, 6419,5438, 5443, 5495, 
5491, 5489, 5485/2, 5748, 5800, 
5774, 5759/2, 5763/1, 5763/2, 
5763/3, 6421, 5728, 5665, 5664, 
5659, 5658, 5657, 5648, 5646, 
5623/3, 6433, 5623/2, 5623/1, 
5616, 5614, 5602/1, 5602/2, 5601, 
5598/6, 5598/5 ,5598/4, 5598/3, 
5598/2, 6430, 5591/1, 5591/2, 
5590, 5589/3, 5586, 5585, 5581, 
5577, 5576, 5575, 5574/1, 4360/1, 
4359/2, 6060/1, 6059, 6060/3, 
6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 
6066, 6067/2, 6068, 6069/2, 
6069/1, 6072, 6073, 6075/1, 
6075/4, 4317, 4316, 4315, 4314, 
4313, 4292, 5800, 6441 и 6431.  

К.О. Каоник к.п.бр. 1540, 5446, 1529/2, 
1530/2, 1531/4, 1531/5, 1531/6, 
1531/1, 5453, 5493, 701 ,112/2, 
112/1, 113, 114/1, 114/2, 115, 
116, 117/1, 118, 121/8, 5459, 657, 
685, 663/2, 667, 5461, 632, 631, 
5464, 5494, 5454, 1798, 1799, 
1489/1, 1464, 5455, 1463/1, 5470, 
1459, 1443/2, 1440/1, 1442/2, 
1413, 1406/4, 1405/3, 1405/2, 
1404/2, 1403/2, 1392, 1395, 1396, 
1397, 1400/1, 4175, 5466, 866, 
1067/1, 827, 828, 755, 752, 5465, 
1145, 1177, 1138, 1158/2, 1159/2, 
1160, 5466, 5469, 4209, 4175, 
4195, 4463, 4462, 4225/1, 5490, 
4504/1, 4504/3, 4505, 4506, 
4503/3, 4503/1, 4552/2, 4557, 
4571, 4993, 4990, 2023/1, 5023/2, 
5019/2, 5019/3, 5018/2, 5018/3, 
5015/1, 5015/2, 5013, 5012/1, 
5012/2, 5011/1, 5011/2, 5001/1, 
5485, 4104, 4095, 4134/2, 4078/1, 
4135/4, 5065/3, 5149, 5150, 5151, 
5168, 5501, 5500, 4236, 4230, 
4228, 5489, 4250, 4249, 4551, 
4452/1, 4452/2, 4447/2, 4458, 
4457, 5486, 5488, 4490, 5487, 
4609, 4872, 4897, 4898, 4899, 
5471, 5472, 1937, 1431, 1926, 

1928, 5473, 1944, 1947, 1988, 
1977, 1987/2, 1914, 1909, 1872, 
1787, 5478, 3474, 5448, 3520, 
3524, 3537, 3527/1, 3450, 3455, 
3456, 3457, 3461, 5482, 3567/1, 
3568, 3438, 3435, 3423, 3636, 
3641, 3640, 3669/1, 3394, 3395, 
3674, 3385, 3384, 3411/3, 3413, 
3411/2, 3408, 3404, 3410, 3403/2, 
3407, 1417/2, 1426, 3484/1, 3485, 
3849, 3845, 3843/1, 3841/1, 5481, 
3548, 3553, 3551, 3554, 3649, 
3588, 3589, 3579, 3576, 3821, 
3819, 818/1, 3814/4, 3787, 3807, 
3808, 3789, 5449, 3917, 3924/1, 
3774, 3773, 3783, 3926, 3927/1, 
3932, 3930, 5484, 5456, 4068, 
3874, 3875, 3876, 5457, 3883, 
3897, 3884, 3887, 3888, 3890, 
3891, 3989, 3987, 3980/7, 3978/1 
и 3980/9. 

К.О. Јошје к.п.бр. 1962, 1407/1, 1406, 
1403/2, 1401, 1396/1, 1395, 
1394/1, 1393/1, 1952, 1473, 
1474/1, 1474/2, 1475, 1504/2, 
1378, 1509/2, 1509/1, 1511, 1514, 
1515, 1518, 1519, 1348, 1077/2, 
1078, 1953, 1957, 1091, 1092/4, 
1092/8, 1092/3, 947, 934, 933, 
1958, 1171, 1169/1, 1169/2, 1956, 
1010, 1009, 1027, 540/2, 530/1, 
63/2, 1955, 490, 491, 485, 569, 
498, 501/1, 506, 507, 1954, 63/1, 
82, 143  и 102. 

К.О. Црквина к.п.бр. 904, 170, 902, 178, 
179, 273/1, 273/2, 278, 265, 263, 
262, 895, 261, 260, 195, 896, 258, 
897, 244, 245, 632, 312, 306, 552, 
592, 320, 321/2, 322/2, 326, 456, 
458, 899, 495/2 и 496/1. 

К.О. Сушица к.п.бр.  526, 529, 532, 539, 
540, 542, 547/1, 512/3, 512/2, 
512/1, 546, 553, 555, 3801, 807/2, 
800, 841, 782, 790/2, 787/1, 950, 
783, 968, 753, 938, 934, 1374, 
1372, 1351, 1359/2, 1348/2, 1353, 
1329, 1491, 1300, 1297, 1299, 
1296, 3806, 1316, 1317,1608, 980, 
1013, 1204, 1207/2, 3807/2, 2528/1, 
3791, 2518, 2517, 2516, 3807/1, 
1519, 1520, 1521, 1522, 2509, 
2510, 2506, 2505, 2496, 2495, 
3811, 2424, 2425, 2421, 2420, 
2419, 3792, 2418, 2417, 2416, 
2455/5, 1555, 1554, 2068/1, 2068/2, 
2068/3, 1869, 1883, 1882, 2067/2, 
2067/3, 2256, 1465, 1464, 1463, 
2593, 2597, 2591, 2590, 2589, 
2588, 2586/1, 3813, 2845, 3800, 
2788, 2790, 2718, 3214, 3218, 
3219, 3230, 3221, 3229/1, 3289, 
3224, 2713, 3291/1, 2735, 3345, 
3298/3, 3304, 3305, 3308, 3309, 
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3896, 2710, 2697/1, 2696, 2630, 
2632, 2635, 2645/2, 2644, 2651, 
2660, 2659, 2652, 1434, 3815, 
3798, 1432, 296, 295/3, 295/1, 
295/2, 3629/3, 3636/3, 262/3, 
261/1, 257, 3657/2, 3659/2, 3660, 
254/1, 929, 1388, 926, 3790 и 1390. 

К.О. Позлата к.п.бр.  49, 48, 37/1, 36/3, 
35, 28, 34, 61, 590, 593, 62/10, 
71/2, 72/2, 72/1, 76, 75, 74, 73, 
70, 68/1, 64, 63, 315, 389/1, 
389/2, 390, 391, 388, 386, 311/1, 
312, 316, 325, 326/2, 326/ 1 и 
597. 

К.О. Велики       
Шиљеговац 

к.п.бр.  9381, 1700, 1723, 
1714/1, 1721, 1728, 1729, 9394, 
1741, 1770, 1746, 1764, 1781, 
1773, 1778, 1777/1, 1555, 1556, 
1557, 1558/2, 1559, 1561, 1562, 
1782, 1791, 1792, 1834/1, 1835/7, 
1835/1, 1835/5, 1843/2, 9398, 
1463/1, 9395, 9396, 1017/3, 1020, 
1034/1, 1034/2, 1439, 1426/1, 
1426/3, 9406, 1383, 3264, 3269/2, 
3262, 3270/1, 9390, 9407,3385, 
3398, 3387, 9408, 3985, 3988, 
3989, 3975, 4028, 3966, 3965, 
3937, 3936, 3640, 3641, 3647, 
9383, 3911, 3912, 3889, 3904, 
3935, 3947, 3948, 9377, 4206, 
4208, 4249/3, 4250/1, 4250/2, 
4250/3, 4202/2, 4209, 4193/1, 
4193/3, 9380, 4218, 9420, 4241, 
9423, 5779, 5758/2, 3856, 3877, 
9411, 4316, 9412, 5628, 5637, 
9378, 9418, 5042, 3848, 3838, 
3467, 3466/4, 3466/3, 3466/2, 
3466/1, 4223/1, 4224, 4226, 4229, 
4230, 5878, 5890, 9422, 6428, 
6414/1, 5865, 5864, 5857, 5841, 
5840/1, 4137, 4172/1, 5901, 4179, 
4181, 5912/2, 5913/1, 5913/2, 
5914, 5916/1, 5916/2, 5922, 5923, 
5924/1, 5924/2, 5947, 5934, 5935, 
6376, 5956, 6356, 6385/2, 6385/1, 
6342, 6335, 6334, 6315, 6324/1, 
6325, 62.93, 8345, 8367, 8407, 
8405, 8435/2, 8434/2, 8434/1, 
8436/1, 9434, 9433, 8454, 6738, 
6648, 2170, 2160/5, 2160/6, 2156, 
2154, 2196, 2195/1, 9400, 2200, 
2344, 2197, 2174/4, 2175, 2176/2, 
2561, 9452, 2501, 2491, 2344, 
2343/2, 9402, 2349, 2351, 2352, 
2415, 2414/2, 2413/3, 2413/1, 
2412/2, 9382, 2536, 2528/2, 2522, 
2708, 3103, 271, 2713, 2711, 
3087, 3107, 3108, 3091, 9404, 
2746, 2734, 2733, 2747, 9376, 
3006, 2786/1, 2884, 2790, 2788/3, 
2789, 2823, 3113/1, 3117, 3109, 
3115, 3090, 3089, 3088, 3073, 
4099/1, 4099/2, 4101/1, 4101/2, 

3061, 7130, 4135, 4116, 4117, 
4134, 4133, 4131, 4128, 4127, 
4170, 4169, 4168/1, 4168/2, 
4125/1, 6024, 6032/3, 6022/5, 
6022/1, 6022/2, 6021, 6019/1, 
6019/2, 6017, 6036, 6040, 6061, 
6053, 6068, 6056, 6057, 6039, 
9426, 5850/1, 5978, 5977/2, 
5977/1, 5970, 9428, 7083, 7096, 
7492, 9405, 7140/1, 7145, 7197, 
7143/1, 7157, 7199, 9429, 2955, 
7282/7, 7288, 7289/6, 7293, 7294, 
7297/1, 2957, 7295/1, 2921, 2953, 
2924, 2925, 2926, 2917/2, 2890/2, 
2890/1, 2891/1, 2873, 2872, 7268, 
7269/2, 7269/3, 7267/1,7200, 
7267/2, 7266/3, 7266/4, 7266/5, 
7266/6, 9384, 9379, 9385, 
7952/2,7944/8, 7944/5, 7934, 
7933/1, 7933/2, 7932, 7906, 9440, 
8315/1, 8313, 9375, 8307, 8302 и 
9444. 

К.О. Зебица к.п.бр. 1174, 108/1, 108/2, 
115, 121, 122/2, 122/4, 263, 
255/1, 262, 266, 261/1, 261/2, 
264,1179, 1173, 286, 453, 454/1, 
456, 457, 471, 470, 490, 489, 488, 
480, 483/2, 483/1, 482, 484/2, 
487, 1178, 660, 448, 1177, 544, 
661, 665, 669, 673, 676/1, 676/4, 
686, 687, 685, 686, 691, 693, 767, 
768, 817, 1180, 495, 496, 1187, 2, 
3, 7/2, 8/1, 8/2 и 10/1. 

К.О. Гревци к.п.бр. 2080, 2069, 526, 
533/1, 536, 537, 538, 539, 540, 
2068/5, 2070, 575, 560, 2072, 
678, 959, 961, 966, 1045/2, 
1056/1, 1056/2, 1527, 1447, 1446, 
1444/1, 1084, 1082, 1079, 1060, 
2075, 1109, 1110, 941/3, 941/1, 
940, 1542, 1543, 1544,1517, 
2078, 1453 и 1457. 

К.О. Крушинце к.п.бр. 1495, 312, 483, 488, 
521, 514, 513, 522, 512/1, 509, 
593, 591/1, 590, 588, 1492, 630, 
629, 1494, 438, 1499, 1498, 
688/1, 688/2, 673, 674 и 672. 

К.О. Зубовац к.п.бр. 1196, 1200, 865, 862, 
861, 858, 855/1, 855/2, 854, 723, 
717, 392, 393, 396/1, 1198, 361, 
1199, 1096, 1097, 1104, 1110, 
1168/2, 356, 419/1, 420/1, 441, 
453, 670, 510, 507, 118, 1205, 
481, 456, 482/12, 483/3, 467, 146, 
147/2, 480/1, 480/2, 161 и 480/3. 

К.О. Росица к.п.бр. 1758/1, 39, 32, 64/2, 
64/7, 143, 129, 826, 825, 828, 
827, 840, 788/2, 831, 830/2, 119, 
118, 1376, 97/2, 1372, 1382/1, 
1370/1, 1783, 1756, 860, 855/1, 
861/1, 867/1, 868, 869, 776, 882, 
1363, 1766, 1345, 1430, 1424/4, 
1344, 1768/1, 1306, 1305, 1304, 
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805, 804, 803/3, 803/1, 802, 1761, 
741, 548, 547, 546, 543, 541, 540, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 
529, 531 и 533. 

К.О. Рибаре к.п.бр. 5253, 342/2, 339, 
337/1, 337/2, 5239, 347, 351, 352, 
5240, 356/1, 356/2, 5261, 350, 
449/1, 437, 552, 459, 533, 899, 
901/2, 915, 907, 5244, 917/2, 918, 
928/2, 934, 943, 949, 5269, 608, 
642, 1283, 1279, 1280, 1281, 
1282/1, 1282/2, 1297, 5272, 1339, 
1068, 1333, 1320, 1317/1, 1317/2, 
1317/3, 1316, 1311, 1356, 1358/1, 
1435, 1839/2, 1858, 3428, 3427/1, 
3427/2, 5243, 3454, 1580, 1577, 
1565, 5258, 5307/1, 1209/2, 
1198/2, 5277, 1196/2, 1195, 
1213/1, 1573/1, 1572, 1571, 1793, 
1530, 1797, 1480/7, 1480/6, 
1480/4, 1480/3, 1480/2, 1480/1, 
1487, 1520, 1510, 1511, 1507, 
1505/1, 1502, 1501, 1500, 5276, 
1612, 1615, 1618, 1738, 1757, 
1748, 3547, 3539, 3538, 3535, 
3656, 3662/3, 3663, 3664/1, 
3662/2, 3662/1, 3654/2, 3654/1, 
3915, 3906, 3907, 3908, 3913, 
3983, 3987, 4007, 4006, 4005, 
3998, 3997, 5292, 5259, 4004, 
4009, 4002/3, 4313, 4312, 5289, 
4325, 4314, 4323, 4322, 4320, 
3996, 5293, 4334, 4332, 4331, 
4330, 3883/1, 3687, 3682, 3702, 
3703/2, 3703/3, 3549, 1732/1, 
1732/2, 5291, 1719/1, 3561/1, 
3561/2, 3560, 3558, 3584, 1746, 
1747, 1745/2, 3505, 3504, 3502, 
3501, 3500, 5290, 5259, 3734, 
5288, 3489, 3488, 5254, 3440, 
1814/2, 3441, 3442, 3443, 3444/1, 
3444/2, 5255, 3784, 3783, 3788, 
3404, 3794, 3310, 3296/1, 5246/1, 
3295/1, 3293/1, 3292/2, 3099/2, 
5256/1, 3095/2, 3095/1, 3082, 
5286, 3134/2, 3134/1, 3126, 3122, 
3123, 3072, 3139, 3135, 5257, 
5247, 3199, 3191/4, 3191/5, 
3191/2, 3198, 3197, 3196, 3195, 
3191/6, 3218/1, 3218/2, 3218/7, 
3216, 3219/1, 3219/3, 3220, 3227, 
5281, 5129/5, 5127/3, 5130/2, 
5139/2, 5139/11, 5139/5, 5139/4, 
5139/6, 5139/7, 5140, 5146, 5428, 
5282, 3153, 3152, 3151, 3147, 
3241, 5114/1, 5115, 5116, 5112, 
5105/4, 5108, 5157, 5160, 5158 и 
5154. 

К.О. Бољевац к.п.бр. 107/5, 107/4, 107/3, 
107/2, 1483, 165, 153, 149, 166/1, 
1477, 1486, 203/1, 239, 241, 242, 
306, 307, 308, 315, 540/2, 540/1, 
540/9, 528, 527, 323, 1485, 745, 

1489,  869, 863, 870, 725/5 и 
1488. 

К.О. Беласица к.п.бр. 1971, 288, 283, 280, 
273/1, 1974, 1977, 406, 376/1, 
376/2, 849, 1970, 847, 855, 860/1, 
859, 875/1, 875/2, 1175, 1183/1, 
1183/3, 1182, 1184, 1203, 1206, 
1207, 1283/2, 1291, 1299, 1305, 
1978, 389, 568, 1979, 558, 588/1, 
546, 560, 621, 619, 1980, 653, 
652, 656, 657, 386, 381, 802/1, 
804, 382/2, 382/1, 385, 809, 813, 
581, 583, 587, 593, 592, 1981, 
799, 1255, 1254, 1251, 1250, 
1973, 1556, 1555, 1554 и 1983. 

 
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи  („Сл.гласник 

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, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гласник РС“ бр.64/2015) 

 Одлука о изради Измене Плана детаљне 
регулације линијских инфраструктурних објеката 
(разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа) од РГГ“Југоисток“ до кућних мерно регулационих 
сетова слива Рибарске реке донета на Скупштини града 
Крушевца, на седници одржаној дана 07.06.2018.године 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/2018) 

 
1.2. Плански основ 
 
- Генерални план Крушевац 2021.год, (Службени 

лист општине Крушевац, бр. 4/05) и Генерални 
урбанистички план Крушевца 2025 (Службени лист 
града Крушевца, бр. 3/15) предвиђена је изградња 
линијских инфраструктурних објеката – разводни 
градски гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа за планско подручје које се налази у границама 
Генералног плана.   

 
1.3. Основна намена земљишта и статус 

власништва 
 
План детаљне регулације ради се за подручје од 

разводног градског гасовода „Југоисток“, Аеродромска 
улица у Крушевцу, до насељених места подручја 
Рибарске реке. 

Простор у обухвату плана користи се као путно и 
пољопривредно земљиште.  

Ограничења за реализацију планског решења не 
постоје. 

Основна намена земљишта у границама Плана 
детаљне регулације је: 

- Путно земљиште 
- Пољопривредно земљиште 
 
Земљиште у обухвату плана, у погледу власништва 

дато је у графичком прилогу у табелама које су 
приказане на ситуационом плану. 
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2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике 
 
Терен предметног подручја је у нагибу у правцу 

тока реке Расине и Рибарске реке тј. од коте 163.70м.нв. 
на западу до 230.22м.н.в. на истоку. Доминантни   
ветрови су из правца исток-југоисток, северозапад и југ. 

  
2.1.2. Хидролошке карактеристике тла 
 
Хидролошка карактеристика тла је добра пропу-

стљивост тј. површинска вода понире и не задржава се 
на површини терена.  

 
2.1.3. Сеизмолошке карактеристике тла  
 
Локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. 

степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој скали. 
 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површина јавне намене 
 
2.2.1. Грађевинско подручје 
 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
2.2.2. Постојећа организација простора и намена 

површина 
 
Простор у обухвату плана користи се као путно и 

пољопривредно земљиште.  
Приближна површина простора обухваћеног 

Планом  износи  40 хектара 
 
2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација 
 
У обухвату Плана не постоји организовано 

зеленило.  
 
2.2.4. Површине јавне намене  
 
Постојеће површине јавне намене, односно објекте 

јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о 
планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС) у 
границама Плана чине јавне површине – делови 
постојећих саобраћајница – улица. 

 
2.3. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
У постојећем стању саобраћајних површина су 

Државни пут II А реда број 215 (Крушевац-Ђунис-
Делиград), Државни пут II А реда број 216 (веза са 
државним путем 215-Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-

Житорађа-Дољевац - веза са државним путем А1), 
Државни пут II Б реда број 415 (Крушевац-Велики 
Јастребац-Мала Плана-Прокупље), Државни пут II Б реда 
број 416 (Рибаре-Рибарска бања) као и остали путеви 
нижег реда (општински и некатегорисани путеви) 

У функционалном смислу све улице служе као 
приступне саобраћајнице тј. за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

 
2.3.2. Водопривредна инфраструктура, хидро-

техничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
Дуж простора обухваћеног планом постоји водо-

водна мрежа кроз насеља Мудраковац, Велико Головоде, 
Кобиље и Станци, приказана у графичком прилогу. 

 
Фекална канализација 
 
Фекална канализација не постоји на простору 

обухваћеном планом.  
 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферска канализација не постоји на простору 

обухваћеном планом. 
 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Стање електроенергетских објеката: 
ТС Велики Шиљеговац 35/10 кV, далековод              

35 кV „ТС Милоје Закић-ТС Модрица“, далековод 35 кV 
„Крушевац 2-В.Шиљеговац“, ТС 10/0,4 кV и водови    
10 кV. 

 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
На подручју ПДР, телекомуникационе услуге се у 

фиксној телефонији реализују преко комутационих 
центара: Велико Головоде, Бован, Каоник, Ђунис, 
Сушица и Рибарска бања. 

Комутациони центри су дигиталне телефонске 
централе. 

Услуга мобилне телефоније је омогућена преко 
базне станице. 

ТК мрежа је крутог облика, звездасте структуре и 
реализована је кабловима са бакарним проводницима. 
Примарна ТК мрежа је подземна, а секундарна ТК мрежа 
је ваздушна (каблови су положени по стубовима). Као 
медијум преноса (спојни пут) комутационих центара је 
оптички кабл (ОК). По наведеним спојним путевима раде 
одговарајући дигитални системи преноса. 

Приказ постојећег стања ТК инфраструктуре, при-
казан у графичком прилогу. 

 
2.4. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе и природе и 
амбијенталних целина 

 
Прегледом диспозиције планског подручја, без 

теренске проспекције, а на основу увида у расположиву 
документацију Завода за заштиту споменика културе 
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Краљево (Елаборат Заштите који је овај Завод израдио 
за потребе доношења Просторног плана града 
Крушевца током 2006 и Елаборат израђен за потребе 
доношења Генералног урбанистичког плана Крушевца 
током 2014), константовано је да је у просторном 
обухвату предметног планског документа смештено 
добро под претходном заштитом и то евидентирана 
целина Рибарска Бања (Евиденциони лист бр. 1264/3 од 
19.09.2018. године) која ужива заштиту на основу члана 
29. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 
71/94, 52/2011-др. закона, 99/2011-др. закона). 

Увидом у Елаборате заштите на простору Плана 
утврђено је постојање следећих локалитета са 
археолошким садржајем од интереса за службу 
заштите: 

- Локалитет Лева обала Расине у Мудраковцу 
(централна тачка N: 4822939 E: 7528187) 

- Каоник, локалитет Свети Мина (централна тачка 
N: 4822869 E: 7540717) 

- Каоник, локалитет Градина (централна тачка N: 
4823962 E: 7541947) 

- Каоник, локалитет Римско гробље (централна 
тачка N: 4823043 E: 7540776) 

- Беласица, локалитет Провалија 

- Бољевац, локалитет Латински Рид 

- Бољевац, локалитет Чукар 

- Велики Шиљеговац, локалитет Велики луг 

- Велики Шиљеговац, локалитет Селиште 

- Зебица, локалитет Драшковац 

- Зебица, локалитет Дуњак 

- Зебица, локалитет Латинско гробље 

- Мала Река, локалитет Јасењак 

- Позлата, локалитет Ораница 

- Позлата, локалитет Позлатска река 

- Позлата, локалитет Бабљача/Каладушина 

- Рибаре, локалитет Прћински брег/Римско гробље 

- Росица, локалитет Киживица 

- Ђунис, локалитет Никољац (централна тачка N: 

4828614 E: 7540993) 
 
Локалитети са прецизним позицијама, мере 

заштите важе у радијусу од 150 метара, дати су у 
графичком прилогу. 

 
2.5. Катастарска подлога за израду Плана 
 
На основу члана 32, Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник 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 и 132/2014) графички део 
измене Плана Детаљне Регулације израђује се на 
овереном катастарско-топографском плану, па се 
сходно томе приступило прибављању истог. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско-топографски план у размери 1:500, који је 
израдила овлашћена геодетска организација Нови 
катастар, а оверио Предраг Блажић. 

 
 
 
 

А2/ ПЛАНСКИ ДЕО 

 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
3.1. Концепција уређења простора  
 
Намена простора обухваћеног планом је изградња 

линијских објеката инфраструктуре – разводни гасовод, 
МРС и дистрибутивна гасоводна мрежа, а све у циљу 
стварања услова за прикључење будућих пословно – 
стамбених објеката на локалитету од РГГ „Југоисток“ 
до  мерно регулационих станица слива Рибарске реке. 
МРС се лоцира на регулационој линији парцеле 
потрошача природног гаса. 

План детаљне регулације израђује се са циљем 
стварања услова за реализацију линијског објекта 
инфраструктуре, како у смислу дефинисања трасе, 
правила уређења и др., тако и ради решавања 
имовинских односа. 

Подручје које се разрађује Планом није подељено 
на урбанистичке целине и блокове  због специфичности 
намене. 

 
3.2. Опис детаљне намене површина  
 
Намена простора обухваћеног планом је опреде-

љена плановима вишег реда и обухвата изградњу 
инфраструктурних објеката и то: разводни градски 
гасовод „ЈУГОИСТОК“, мерно - регулационе станице 
„ГОЛОВОДЕ“ „СУШИЦА“ и „КАОНИК“ и дистри-
бутивна гасоводна мрежа „Крушевац-ЈУГОИСТОК“ од 
РГГ „ЈУГОИСТОК“ у Аеродромској улици у Кру-
шевцу, до мерно-регулационих станица које се 
лоцирају на регулационој линији парцеле потрошача у 
насељима подручја Рибарске реке.  

 
3.3. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене 
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У оквиру Плана опредељене су површине јавне 

намене и то: 
 Јавне површине 
 Јавне саобраћајнице (државни путеви, општин-

ски путеви и некатегорисани путеви). У попису 
парцела за обухват Плана садржане су и парцеле јавне 
намене.  

 
3.3.2. Грађевинско подручје 
 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу објеката 

јавне намене и мреже  саобраћајне инфраструктуре 
(укрштање са осталом инфраструктуром) 

     
3.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Траса гасовода обухвата разводни гасовод, МРС и 

дистрибутивну гасоводну мрежу од РГГ „Југоисток“ до 
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мерно регулационих станица слива Рибарске реке у 
Крушевцу. Према условима ЈП Путеви Србије бр. 953-
17910/18-3 од 29.10.2018.године, одређене су 
стационаже на којима се трасе гасовода укрштају са 
предметним државним путевима и паралелно вођење 
инсталација са државним путевима и то: 

 
Државни пут II А реда број 215 (Крушевац-

Ђунис-Делиград) 
 
- Укрштај Државног пута II А реда број 215 

(Крушевац-Ђунис-Делиград): 
Укрштај на км 12+430, 
Укрштај на км 12+596, 
Укрштај на км 13+249, 
Укрштај на км 15+188, 
Укрштај на км 15+939, 
Укрштај на км 17+065, 
Укрштај на км 17+744. 
 
- Паралелно вођење са леве стране државног 

пута II А реда број 215 (Крушевац-Ђунис-Делиград): 
Од стационаже 13+249 до стационаже 13+426 
Од стационаже 13+470 до стационаже 13+947 
Од стационаже 14+578 до стационаже 15+318 
Од стационаже 15+487 до стационаже 15+939 
Од стационаже 16+296 до стационаже 16+349 
Од стационаже 17+744 до стационаже 18+098 
 
- Паралелно вођење са десне стране државног 

пута II А реда број 215 (Крушевац-Ђунис-Делиград): 
Од стационаже 12+353 до стационаже 18+068 
 
Државни пут II А реда број 216 (веза са 

државним путем 215-Каоник-Рибаре-Вукања-
Прокупље-Житорађа-Дољевац-веза са државним 
путем А1) 

 
- Укрштај Државног пута II А реда број 216 (веза 

са државним путем 215-Каоник-Рибаре-Вукања-Про-
купље-Житорађа-Дољевац-веза са државним путем 
А1): 

Укрштај на км 0+519, 
Укрштај на км 1+069, 
Укрштај на км 1+948, 
Укрштај на км 2+221, 
Укрштај на км 3+611, 
Укрштај на км 4+829, 
Укрштај на км 6+398, 
Укрштај на км 7+042, 
Укрштај на км 7+142, 
Укрштај на км 7+501, 
Укрштај на км 7+793, 
Укрштај на км 7+941, 
Укрштај на км 8+644, 
Укрштај на км 10+506, 
Укрштај на км 10+988, 
Укрштај на км 11+303, 
Укрштај на км 11+420, 
Укрштај на км 12+874, 
Укрштај на км 13+151, 
Укрштај на км 15+536, 
Укрштај на км 15+672. 

- Паралелно вођење са леве стране Државног 
пута II А реда број 216 (веза са државним путем 215-
Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-Житорађа-Дољевац-
веза са државним путем А1): 

Од стационаже 0+000 до стационаже 0+917 
Од стационаже 0+980 до стационаже 1+447 
Од стационаже 2+221 до стационаже 2+901 
Од стационаже 6+398 до стационаже 7+042 
Од стационаже 8+551 до стационаже 8+644 
Од стационаже 15+211 до стационаже 15+610 
Од стационаже 15+672 до стационаже 15+710 
 
- Паралелно вођење са десне стране Државног 

пута II А реда број 216 (веза са државним путем 215-
Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-Житорађа-Дољевац-
веза са државним путем А1): 

Од стационаже 0+000 до стационаже 1+391 
Од стационаже 1+530 до стационаже 2+221 
Од стационаже 3+563 до стационаже 3+625 
Од стационаже 4+270 до стационаже 5+241 
Од стационаже 5+540 до стационаже 6+398 
Од стационаже 6+564 до стационаже 6+849 
Од стационаже 7+017 до стационаже 15+672 
 
Државни пут II Б реда број 415 (Крушевац-

Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље) 
 
- Укрштај Државног пута II Б реда број 415 

(Крушевац-Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље): 
Укрштај на км 2+568 
 
- Паралелно вођење са леве стране Државног 

пута II Б реда број 415 (Крушевац-Велики Јастребац-
Мала Плана-Прокупље): 

Од стационаже 2+568 до стационаже 2+933 
 
- Паралелно вођење са десне стране Државног 

пута II Б реда број 415 (Крушевац-Велики Јастребац-
Мала Плана-Прокупље): 

Од стационаже 2+100 до стационаже 2+568 
 
Државни пут II Б реда број 416 (Рибаре-

Рибарска бања) 
 
- Укрштај Државног пута II Б реда број 416 

(Рибаре-Рибарска бања): 
 
Укрштај на км 0+628, 
Укрштај на км 0+638, 
Укрштај на км 0+872, 
Укрштај на км 1+809, 
Укрштај на км 1+890, 
Укрштај на км 1+947, 
Укрштај на км 2+015, 
Укрштај на км 2+784. 
 
- Паралелно вођење са леве стране Државног 

пута II Б реда број 416 (Рибаре-Рибарска бања): 
Од стационаже 0+095 до стационаже 1+278 
Од стационаже 1+809 до стационаже 1+947 
 
- Паралелно вођење са десне стране Државног 

пута II Б реда број 416 (Рибаре-Рибарска бања): 
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Од стационаже 0+335 до стационаже 0+628 
Од стационаже 0+872 до стационаже 1+890 
Од стационаже 1+947 до стационаже 2+784 
 
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 

33. став 2. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, број 
41/18), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга, и други 
сличан објекат, као и телекомуникациони и електро 
водови, инсталације, постројења и слично, ако су за 
извођење тих радова прибављени услови и решење 
из чл. 17 став 1. Тачка 2 овог закона. 

 
Инсталације се планирају на катастарским парце-

лама које се воде као јавно добро путеви – својина 
Републике Србије и на којима се ЈП “Путеви Србије”, 
Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, 
Београд правни следбеник корисника. 

 
Општи услови за постављање инсталација: 
 
 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 1,5 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 1,20 m, 

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

 
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 инста-
лација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 
јаркове или локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта. 

 
3.4.2. Водопривредна инфраструктура, хидротехни-

чке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
Дуж простора обухваћеног планом пројектована је 

водоводна мрежа и то: Главни пројекат снабдевања 
водом насељеног места Каоник, Главни пројекат 
снабдевања водом насељених места Црквина, Сушица и 
Позлата, Главни пројекат снабдевања водом насељених 
места Ђунис и Јошје дато у графичком прилогу. 

На основу претходних услова издатих од стране 
ЈКП "Водовод" Крушевац бр.134/2 од 27.08.2018.год. и 
општих техничких услова следи : 

 Није дозвољено паралелно вођење гасовода или 
других водова, испод водоводних и канализационих 
цеви осим при укрштењу, 

 Приликом укштања, гасовод (или друга 
инсталација) може бити положен испод или изнад 
водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од 
најмање 0,3 м. Ако се размаци не могу постићи тада 
кабл провући кроз заштитну цев. 

 На месту паралелног вођења и укрштања 
водоводних и канализационих са другим инсталацијама 
ров се копа ручно (без механизације) 

  Хоризонтални размак  других   инсталација  од  
водоводних   и канализационих цеви  треба да износи  
најмање 0,5 м 

 
Фекална канализација  
 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове фекалне канализација 
  
Атмосферска канализација 
 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове атмосферске канализације. 
 
3.4.3. Електроенергетика 
 
Према условима ЕПС Дистрибуције бр. 8X000-

D0911-241423/2 од 30.08.2018. године обавезно се 
придржавати препорука ТП-3 ЕПС Дирекције за 
дистрибуцију, „Приближавање и укрштање енергет-
ских каблова са гасоводом“: 

- није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова испод или изнад гасовода 

- размак између енергетског кабла и гасовода при 
укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање: 
0,8 м у насељеним местима, 1,2 м изван насељених 
места. Размаци могу да се смање до 0,3 м ако се кабл 
положи у заштитну цев дужине најмање 2 м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. 
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 3.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Према техничким условима Телекома Србије 

подаци о плану развоја ТК инфраструктуре, приказани 
су у графичком прилогу. 

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да 
поштује важеће техничке прописе у вези са дозво-
љеним растојањима планиране гасоводне инфра-
структуре од постојећих ТК објеката. 

• Приликом међусобног укрштања гасоводне 
инсталације са постојећом подземном ТК инфра-
структуром укрштање обавезно извести под углом од 
90 , а уколико се то не може остварити угао укрштања 
не сме бити мањи од 60  при чему минимално 
растојање мора бити 0,3м; 

• При приближавању телекомуникационих каблова 
и других ТК објеката са инсталацијом за развод гаса, у 
зависности од типа гасовода, минимално расто-јање 
мора бити: 

 гасовод ниског притиска (до 0,5 ат) – 0,5м 
 гасовод средњег притиска (од 0,5 до 1 ат) – 0,5м 
 гасовод високог притиска (<16 ат) – 0,6м 
 гасовод високог притиска (>16 ат) – 1,5м 
• У подручју укрштања не смеју се налазити 

места наставка како на кабловима тако и на гасоводу 
 
Наведене инсталације инфраструктуре поставити 

испод постојеће подземне ТК инфраструктуре. 
 
3.4.5. Топлификациона инфраструктура 
 
Према условима бр. 5651 од 22.08.2018.године ЈКП 

„Градска Топлана“ на поменутим локација не поседује 
и не планира изградњу инсталација градског топли-
фикационог система. 

 
3.4.6. Министарство одбране 
 
Према условима бр. 6988-2 од 21.09.2018. године 

Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе 
на простору предметног ПДР нема посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

 
 3.4.7. Министарство унутрашњих послова 
 
Према условима Министарства унутрашњих 

послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељење у 
Крушевцу бр. 217-325/18 од 28.08.2018. године 
потребно је придржавати се: 

 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ 
бр. 111/09 и 20/15) 

 Закона о запаљивим и горивим течностима и 
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15) 

 Правилника о техничким нормативима за 
заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. 
гласник РС“ бр. 61/15) 

 Правилник о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16 бара („Сл. гласник РС“бр.86/2015) 

 Правилник о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 
већег од 16 бара („Сл. гласник РС“бр.37/2013, 87/2015) 

 Правилник о тех. нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(Сл. Лист СРЈ бр.8/95) 

 Правилник о техничким нормативима зе 
електричне инсталације ниског напона („Сл. лист 
СФРЈ“, бр.  53/88, 54/88 и 28/95) 

 Правила о тех. нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења 

 Правилника о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр.74/90) 

 Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину контроле техничке документације 
према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 
23/15, 77/15, 58/16, 96/16, 67/17) 

 Правилника о техничким нормативима за 
израду техничке документације којом морају бити 
снабдевени системи, опрема и уређаји за откривање 
пожара и алармирање („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/95) 

 Правилник о техничким нормативима за погон 
и одржавање електроенергетских постројења и водова 
(„Сл. лист СРЈ“ бр.41/93) 

 
3.4.8. Заштита споменика културе 
 
Према условима Завода за заштиту споменика 

културе Краљево бр. 1111/3 од 20.09.2018. године 
потребно је придржавати се: 

 За простор евидентиране средине Рибарска 
Бања прибавити посебне услове Завода у Краљеву. 
Заводу доставити Пројекат гасоводне мреже у оквиру 
Бање како би Завод издао детаљне мере 

 Сви радови на набројаним парцелама морају бити 
извођени уз континуирани надзор археолога, будући да је 
простор Бање коришћен и у ранијим историјским 
периодима, што подразумева постојање остатака 
материјалне културе испод садашњег нивоа тла 

 Уколико траса гасовода пролази у близини или 
преко назначених локалитета са археолошким садржајем 
од интереса за службу заштите неопходно је Заводу 
доставити Пројекат како би се издале посебне мере 
техничке заштите. У зависности од обима радова и 
близине локалитета Завод може прописати меру извођења 
заштитних археолошких истраживања или континуираног 
праћења земљаних радова од стране стручног лица 

 Уколико се приликом земљаних радова на 
простору Плана наиђе на, до сада непознати, археолошки 
материјал или структуре из прошлости прописује се 
обавеза Инвеститору/Извођачу да одмах обуставе радове 
и обавесте Завод, као територијално надлежну установу 
заштите непокретног културног добра 

 Инвеститор/Извођач су дужни да предузму 
мере заштите како откривени археолошки материјал не 
би био уништен и оштећен 

 Након увида у материјал стручно лице Завода 
има права да обустави радове и пропише извођење 
заштитних археолошких истаживања, односно 
континуираног стручног праћења радова 

 Трошкове ископавања, праћења радова и 
конзервације откривеног материја сноси Инвеститор 

Инвеститор је дужан да сачини нацрт планске 
документације и на исти прибави мишљење овог Завода. 
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3.4.9. Заштита животне средине 
 
За потребе израде измене Плана детаљне 

регулације Градска управа града Крушевца, дана 
01.06.2018.год. донела је одлуку о неприступању 
изради стратешке процене утицаја измене плана 
детаљне регулације линијских инфраструктурних 
објеката (разводни гасовод, МРС и дистрибутивна 
гасоводна мрежа) од РГГ „Југоисток“ до кућних мерно 
регулационих сетова слива Рибарске реке у Крушевцу 
на животну средину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
10/2018) и чини саставни део овог плана. 

 
 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све објекте у грани-

цама плана. 
Правила грађења су дата као општа која се односе 

на  обухват плана и правила која се односе на друге 
објекте инфраструктуре који су изграђени или 
планирани у границама плана. 

 
ТРАСА ГАСОВОДА 
 
При избору трасе, пројектовању и изградњи 

гасовода, мора се осигурати безбедан и поуздан рад 
дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и 
имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја 
околине на гасовод и гасовода на околину. 

Гасовод мора да обезбеђује непрекидну и сигурну 
испоруку природног гаса потрошачима са могућношћу 
искључивања појединих деоница. 

При избору трасе гасовода мора се осигурати: 
1) да гасовод не угрожава постојеће или планиране 

објекте, и планирану намену коришћења земљишта у 
складу са планским документима; 

2) рационално коришћење подземног простора и 
грађевинске површине; 

3) испуњеност услова у погледу техничких захтева 
других инфраструктурних објеката у складу са 
посебним прописима; 

4) усклађеност са геотехничким захтевима. 
 
Гасоводи се по правилу граде на земљишту у јавној 

својини. 
Уколико је изградња гасовода на земљишту у 

приватној својини техноекономски оправдана, оператор 
дистрибутивног система природног гаса мора да 
предвиди све неопходне предуслове за неометану и 
сигурну дистрибуцију гаса и да омогући обезбеђење 
приступа гасоводу у случају потребне интервенције. 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради 
у регулационом појасу саобраћајница, у инфра-
структурним коридорима. 

Минимална дозвољена хоризонтална растојања 
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи 
(од ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

 
 
 

 MOP ≤ 4 
bar 
(m) 

4 bar < MOP 
≤ 10 bar (m) 

10 bar 
<MOP≤ 
16 bar 

(m) 
Гасовод од 
челичних цеви 

 
1 2 3 

Гасовод од 
полиетиленских 
цеви 1 3 - 

  
Растојања из става 7. овог члана се могу изузетно 

смањити на минимално 1m уз примену додатних мера 
заштите при чему се не сме угрозити стабилност 
објеката из става 7. овог члана. 

Обавезна мера заштите за смањење минималног 
хоризонталног растојања гасовода из става 7. овог 
члана је: 

1) за челичне гасоводе - примена пројектног 
фактора за прорачун дебљине зида цеви 0,25; 

2) за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ 
гасовод) - примена физичке заштите гасовода од 
оштећења при радовима у близини гасовода (постављање 
гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча 
изнад гасовода, итд.) при чему гасовод мора бити 
физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално 
растојање смањено и додатно по 1 m на обе стране. 

Поред мера из става 9. овог члана могу се 
применити и следеће додатне мере заштите: повећана 
дубина укопавања гасовода, постављање гасовода у 
заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад 
гасовода, као и друге сличне мере. 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице 
подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar и 
челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 
 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно 0,20 0,60 
Од гасовода до водовода и 
канализације  0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и 
топловода  0,30 0,50 
Од гасовода до проходних 
канала вреловода и топловода  0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапон-
ских и високонапонских 
ел.каблова  0,30 0,60 
Од гасовода до телекомуни-
кационих каблова  0,30 0,50 
Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида  0,20 0,60 
Од гасовода до резервоара* 
и других извора опасности 
станице за снабдевање 
горивом превозних 
средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, 
мањих привредних и 
спортских ваздухоплова - 

5,00 
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Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета највише 3 m3  - 3,00 
Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета више од 3 m3 а 
највише 100 m3   - 6,00 
Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета преко 100 m3  -  15,00 
Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета највише 10 m3   - 5,00 
Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета већег од 10 m3 а 
највише 60 m3    - 10,00 
Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета преко 60 m3   - 15,00 
Од гасовода до шахтова и 
канала.  0,20  0,30 
Од гасовода до високог 
зеленила  - 1,50 
* растојање се мери до 
габарита резервоара   

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице 

подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar са 
другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима су: 

 
 Минимално дозвољено 

растојање (m) 
Укрштање Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно   0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и 
канализације  

0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода 
и топловода  

0,30 0,50 

Од гасовода до проходних 
канала вреловода и 
топловода  

0,50 1,00 

Од гасовода до 
нисконапонских и 
високонапонских 
ел.каблова  

0,20 0,40 

Од гасовода до 
телекомуникационих 
каблова  

0,20 0,40 

Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида  

0,20 0,60 

Од гасовода до 
резервоара* и других 
извора опасности станице 
за снабдевање горивом 
превозних средстава у 
друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих 
привредних и 
спортских ваздухоплова 

- 5,00 
 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета највише 3 m3   

- 3,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета више од 3 m3  а 
највише 100 m3     

- 6,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета преко 100 m3   

-  
15,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета највише 10 m3    

- 5,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета већег од 10 m3 
а највише 60 m3     

- 10,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета преко 
 60 m3   

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и 
канала.  

0,20  0,30 

Од гасовода до високог 
зеленила  

- 1,50 

* растојање се мери до 
габарита резервоара 

  

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице 

подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar са 
другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима су: 
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 Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно   0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и 
канализације  

0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и 
топловода  

0,30 0,50 

Од гасовода до проходних 
канала вреловода и топловода  

0,50 1,00 

Од гасовода до 
нисконапонских и 
високонапонских ел.каблова  

0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуни-
кационих каблова  

0,20 0,40 

Од гасовода до водова 
хемијске индустрије и 
технолошких флуида  

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* 
и других извора опасности 
станице за снабдевање 
горивом превозних 
средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, 
мањих привредних и 
спортских ваздухоплова 

- 
5,00 

 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета највише 3 m3   

- 3,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета више од 3 m3  а 
највише 100 m3     

- 6,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности укупног 
капацитета преко 100 m3   

-  15,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета највише 10 m3    

- 5,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета већег од 10 m3 а 
највише 60 m3     

- 10,00 

Од гасовода до извора 
опасности постројења и 
објеката за складиштење 
запаљивих гасова укупног 
капацитета преко 60 m3   

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и 
канала.  

0,20  0,30 

Од гасовода до високог 
зеленила  

- 1,50 

* растојање се мери до 
габарита резервоара 

  

Растојања из ст. 1. и 2. овог члана могу се изузетно 
смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 
m уз примену физичког обезбеђења од оштећења 
приликом каснијих интервенција на гасоводу и 
предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих течности 
и запаљивих гасова. 

Подземно полагање гасовода није дозвољено у 
кругу опасног дела погона у којима се користе, 
прерађују и складиште експлозивне материје, а који су 
ближе уређени посебним прописима којима је уређена 
област експлозивних материја. 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасо-
вода од надземне електро мреже и стубова далековода су: 

 

Називни напон 

Минимално растојање 
при  

укрштању 
(m) 

при  
паралелном 
вођењу (m) 

1 kV ≥ U  1  1  
1 kV < U ≤ 20 kV 2   2 
20 kV < U ≤ 35 kV 5  10  
35 kV < U 10  15   

 
Минимално хоризонтално растојање из става 1. 

овог члана се рачуна од темеља стуба далековода, при 
чему не сме се угрозити стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу 
поставља изнад канализације. Уколико се мора поста-
вити испод, неопходно је применити додатне мере ради 
спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.  

 
ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС 
 
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и 

РС од стамбених објеката и објеката у којима стално 
или повремено борави већи број људи су: 

 
 MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h 

MOP ≤ 4 bar 4 bar < 
MOP ≤ 10 

bar 

10 bar 
<MOP≤ 
16 bar 

до 160 уз објекат 
(отвори на 
објекту морају 
бити ван зона 
опасности) 

3 m или уз 
објекат (на 
зид или 
према зиду 
без отвора) 

5 m или уз 
објекат (на 
зид или 
према зиду 
без отвора) 

од 161  
до 1500 

3m или уз обје-
кат (на зид или 
према зиду без 
отвора) 

5 m или уз 
објекат (на 
зид или 
према зиду 
без отвора) 

 
8 m 
 

од 1501  
до 6000 

5 m 8 m 10 m 

од 6001 
до 25000 

8 m 10 m 12 m 

преко 25000 10 m 12 m 15 m 
Подземне 
станице 

1 m 2 m 3 m 

 
Растојање из става 1. овог члана се мери од темеља 

објекта до темеља МРС МС, односно РС. 
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Зид без отвора је зид минималне ватроотпорности 0,5 
h који нема отворе на минималној хоризонталној 
удаљености од МРС, МС, односно РС на обе стране у 
складу са минималним растојањима из става 1. овог члана. 

Одушне и вентилационе цеви подземних станица 
морају бити удаљене најмање 3 m од стамбених објеката 
и објеката у којима стално или повремено бораве људи. 

МРС, МС, односно РС се могу поставити на зид или 
према зиду без отвора грађевинских објеката у кругу 
индустријских потрошача. При томе зид мора бити 
непропусан за гас и не сме имати отворе на минималној 
хоризонталној удаљености од 5 m на обе стране МРС. 

МС са улазним притиском до 100 mbar може се 
поставити у заједничке просторије стамбених зграда 
под условом да су те просторије са природним 
проветравањем. 

За станице капацитета до 160 m3/h растојање МРС, 
МС, односно РС до кабловских прикључних кутија или 
електро ормана мора бити минимално 1 m без обзира 
на границе зона опасности.   

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и 

РС од осталих објеката су: 
 

 MOP на улазу 

Објекат 

 

MOP 

≤ 4 

bar 

4 bar < 

MOP ≤ 

10 bar 

10 bar 

<MOP≤ 

16 bar 

Железничка или трамвајска 

пруга  

10 m 15 m 15 m 

Коловоз градских 
саобраћајница  

3 m 5 m 8 m 

Локални пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут, осим аутопута 8 m 8 m 8 m 

Аутопут 15 m 15 m 15 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 
Извор опасности станице за 
снабдевање горивом 
превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних 
и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења 
и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова 

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

 1 kV ≥ U Висина стуба + 

3 m* 

1 kV < U 

≤ 

110 kV 

Висина стуба + 

3 m** 

110 kV < 

U ≤220 

kV 

Висина стуба  

+3,75 m** 

400 kV 

<U 

Висина стуба + 

5 m** 
* али не мање од 10 m. 
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити 
на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и 
електрично појачана 

 

Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и 
РС од железничких и трамвајских пруга мери се од 
ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од 
ивице коловоза. 

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС 
минималнo хоризонталнo растојањe се мери од зида 
објекта. 

За објекте МРС, МС и РС постављене на 
отвореном простору, са или без надстрешнице, 
растојање се мери од најближег потенцијалног места 
истицања гаса.  

 
4. ЗАШТИТА ГАСОВОДА 
 
Изградња нових објеката не сме угрозити стабил-

ност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
У зависности од притиска заштитни појас гасовода 

је: 
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од 

осе гасовода на обе стране; 
 
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 

m од осе гасовода на обе стране; 
 
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од 

осе гасовода на обе стране; 
 
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 

m од осе гасовода на обе стране. 
 
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити 

радови и друге активности изузев пољопривредних 
радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења 
оператора дистрибутивног система. 

 
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити 

дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину 
већу од 1 m, односно, за које је потребно да се 
земљиште обрађује дубље од 0,5 m. 

 
 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
До привођења простора планираној намени на 

постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће 
одржавање објекта како би се створили услови за 
његово несметано коришћење. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-708/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ШУМИЦЕ 1“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Шумице 1“ у Крушевцу (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„стамбено мешовитој зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ 
јужно од простора Слободишта и ВПД, чини 
урбанистичку целину 4.9. Граница Плана обухвата 
простор између улица Бруски пут, Надежде Петровић и 
улице Беловодске.      

Површина обухвата плана је око 32,4ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

                
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Шумице 1“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план, 
као део стамбено мешовите зоне, обухвата урбани-
стичку целину 4.9. Планиране претежне намене: 
породично становање типа ПС-01 и ПС-2, комер-
цијалне делатности типа КД-02 и привредне делатности 
типа ПД-03, са пратећим зеленим парковским 
површинама. Планом се „стварају услови за унапре-
ђење и развој становања, делатности, услуга и јавних 
функција“, заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за активирање 
постојећих зона, уређење неизграђених површина, 
односно њихово ефикасније привођење намени.    

Подлога за израду плана је катастарско – топо-
графски план, оверен од стране лиценциране геодетске 
организације.  

 
 
 

Члан 4. 
 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
становања, уз увођење других компатибилних намена 
из области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује кроз 
повећање комфора и квалитета становања, реконструк-
цијом и унапређењем постојећег грађевинског фонда, 
повећање површина под зеленилом, као и увођењем 
услужних и других компатибилних намена у оквиру 
објеката и посебних целина.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

         
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 даљи развој и уређење делимично изграђеног 
дела насеља и решавање комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда.  

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: породично становање типа ПС-01 и 
ПС-2, са допунским наменама, комерцијалне 
делатности типа КД-02 и  привредне делатности типа 
ПД-03 и пратећим зеланим парковским површинама.     

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
становања уз увођење других компатибилних намена из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  
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Члан 7. 
 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.   
       

Члан 8. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
 Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за урбани-
зам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 2.332.800,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 

Члан 10. 
 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-719/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 
 

 

 

Графички приказ обухвата ПДР „Шумице 1“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ШУМИЦЕ 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Шумице 2“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада „рубној 

зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужни део грађевинског 
подручја града, односно део урбанистичке целине 9.5, 
лево и десно од улице Бруски пут и већим делом се 
граничи са пољопривредним земљиштем.  

Површина обухвата плана је око 29,6ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Шумице 2“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план, 
као део рубне зоне, обухвата урбанистичку целину 9.5. 
Планиране претежне намене: породично становање 
типа ПС-01 и ПС-2, привредне делатности типа ПД-02 
и парковске површине.  Планом се „стварају услови за 
унапређење и развој становања, делатности, услуга и 
јавних функција“, заштиту простора и рационално 
коришћење грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за активирање 
постојећих зона, уређење неизграђених површина, 
односно њихово ефикасније привођење намени.    

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена и уређење површина, 

које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
становања, уз увођење других компатибилних намена 
из области комерцијалних и привредних делатности, 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора се остварује кроз 
повећање комфора и квалитета становања, рекон-
струкцијом и унапређењем постојећег грађевинског 
фонда, повећањем површина под зеленилом, као и 
увођењем услужних и других компатибилних намена у 
оквиру објеката и посебних целина.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

         
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 даљи развој и уређење делимично изграђеног 
дела насеља и решавање комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда.  

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: породично становање типа ПС-01 и 
ПС-02, са допунским наменама, комерцијалне 
делатности типа КД-02 и  привредне делатности типа 
ПД-03 и пратећим зелeним парковским површинама.     

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
становања уз увођење других компатибилних намена, 
еколошки и функционално примерене предметној зони.   

Планска решења реализоваће се изградњом нових, 
као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 
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Члан 7. 
 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.   
 

Члан 8. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 2.072.000,00 
дин. (без ПДВ-а), на основу ценовника Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац.  

  
 Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-710/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

 

Графички приказ обухвата ПДР „Шумице 2“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС,/ 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
 О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„МУДРАКОВАЦ 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  
„Мудраковац 2“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужно од 
простора старог аеродрома, у делу урбанистичке 
целине 4.4. до улице Аеродромске. Граница Плана са 
истока је улица Аеродромска, са југа Ул. Жртава 
фашизма, на западу је привредно производни комплекс, 
а са северне стране је зона старог аеродрома и 
постојећа приступна саобраћајница.      

Површина обухвата плана је око 18,2ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.   

  
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, од којих је један ПДР „Мудраковац 2“ у 
Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Предметни план, као део 
стамбено мешовите зоне, обухвата део урбанистичке 
целине 4.4, односно урбанистичку потцелину 4.4.5. 
Планиране претежне намене: породично становање малих 
густина типа ПС-01, привредне делатности типа ПД-03 и 
комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора и рационално коришћење грађевинског 
земљишта.  

Овај план представља плански основ за 
активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина, односно њихово ефикасније привођење 
намени.    

Подлога за израду плана је катастарско-топо-
графски план, оверен од стране лиценциране геодетске 
организације.  

Члан 4. 
 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује кроз 
повећање комфора и квалитета становања, рекон-
струкцијом и унапређењем постојећег грађевинског 
фонда, повећање површина под зеленилом, као и 
увођењем услужних и других компатибилних намена у 
оквиру објеката и посебних целина.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење дели-
мично изграђеног дела насеља и решавање основних 
комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и унапре-
ђење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда.  

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: породично становање малих густина 
типа ПС-01, са допунским и пратећим наменама, 
комерцијалне делатности типа КД-02 и  привредне 
делатности типа ПД-03.    

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других 
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компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене предметној зони.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.   
     

Члан 8. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са  
катастарско топографским планом, износе 1.456.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

  
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-716/2018         ПРЕДСЕДНИК  
          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 

 

 
Графички приказ обухвата ПДР „Мудраковац 2“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„МУДРАКОВАЦ 3“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Мудраковац 3“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужно од 
центра града, у делу урбанистичке целине 9.1., десно од 
улице Бруски пут. Границом плана обухваћена је 
потцелина 9.1.1 између улица Бруски пут са запада, 
Жртава фашизма са севера, са истока је улица Незнаног 
јунака, а са југа Ул. Петра Јовановића.       

Површина обухвата плана је око 28,3ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
 ПГР-ом  „ЈУГ“  у  Крушевцу  одређене  су  зоне  

за даљу разраду,  односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР 
„Мудраковац 3“ у Крушевцу. Правила уређења и 
правила  грађења  дефинисана  овим  планом  су  уједно  
и  смернице  за  израду  планова детаљне регулације. 
Предметни план, као део рубне зоне, обухвата 
урбанистичку потцелину 9.1.1. Планиране претежне 
намене: породично становање малих густина типа ПС-
01 и ПС-02,  привредне делатности типа ПД-03 и 
комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта, уз поштовање „принципа 
развоја и унапређења грађевинског земљишта дуж 
праваца државних путева“. Овај план представља 
плански основ за активирање постојећих зона, уређење 
неизграђених површина, односно њихово ефикасније 
привођење намени.    

 Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

Члан 4. 
 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује кроз 
повећање комфора и квалитета становања, рекон-
струкцијом и унапређењем постојећег грађевинског 
фонда, повећање површина под зеленилом, као и 
увођењем услужних и других компатибилних намена у 
оквиру објеката и посебних целина, активирањем и 
унапређењем зоне уз државни пут.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење 
делимично изграђеног дела насеља и решавање 
основних комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда.  

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: породично становање малих густина 
типа ПС-01 и ПС-02, са допунским и пратећим 
наменама, комерцијалне делатности типа КД-02 и 
привредне делатности типа ПД-03.    

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
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пословања и становања уз увођење других 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене предметној зони.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.      
    

Члан 8. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
 Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
са  катастарско топографским планом, износе 
2.264.00,00 дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-711/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 
 

Графички приказ обухвата ПДР „Мудраковац 3“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„МУДРАКОВАЦ 4“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Мудраковац 4“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужно од 
центра града, у делу урбанистичке целине 9.1., десно од 
улице Бруски пут. Границом плана обухваћена је 
потцелина 9.1.2 и 9.1.3 између улица Бруски пут са 
запада, са севера улицом Петра Јовановића, са истока је 
улица Незнаног јунака, а са југа је граница 
грађевинског подручја и пољопривредно земљиште.       

Површина обухвата плана је око 40,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

                
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР 
„Мудраковац 4“ у Крушевцу. Правила уређења и 
правила грађења дефинисана овим планом су уједно и 
смернице за израду планова детаљне регулације. 
Предметни план, као део рубне зоне, обухвата 
урбанистичку потцелину 9.1.2 и 9.1.3. Планиране 
претежне намене: породично становање малих густина 
типа ПС-01 и ПС-03,  привредне делатности типа ПД-
03 и комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта, уз поштовање „принципа 
развоја и унапређења грађевинског земљишта дуж 
праваца државних путева“. Овај план представља 
плански основ за активирање постојећих зона, уређење 
неизграђених површина, односно њихово ефикасније 
привођење намени.    

Подлога за израду плана је катастарско-                    
-топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
 

Члан 4. 
 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује кроз 
повећање комфора и квалитета становања, 
реконструкцијом и унапређењем постојећег грађе-
винског фонда, повећање површина под зеленилом, као 
и увођењем услужних и других компатибилних намена 
у оквиру објеката и посебних целина, активирањем и 
унапређењем зоне уз државни пут.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење 
делимично изграђеног дела насеља и решавање 
основних комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфраструк-
туре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и унапре-
ђење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда. Структура планираних претежних 
намена за подручје Плана: породично становање малих 
густина типа ПС-01 и ПС-03, са допунским и пратећим 
наменама, комерцијалне делатности типа КД-02 и 
привредне делатности типа ПД-03.    
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Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других компа-
тибилних намена из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони.   

Члан 7. 
 

Рок за израду плана детаљне регулације је 12 
месеци од доношења Одлуке за израду Плана.   

       
Члан 8. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
 Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 2.880.00,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-718/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

 
 

 Графички приказ обухвата ПДР „Мудраковац 4“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„МУДРАКОВАЦ 5“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Мудраковац 5“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“, у делу 
урбанистичке целине 9.1. и обухвата крајњи 
југоисточни део насеља до тока реке Расине. Границом 
плана обухваћена је потцелина 9.1.4, између улица 
Источне и Незнаног јунака са запада, са истока је улица 
Аеродромска (државни пут 2.Б реда бр.415), са 
југоистока је граница ток реке Расине и коридор 
планиране Источне обилазнице.       

Површина обухвата плана је око 22,5ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР 
„Мудраковац 5“ у Крушевцу. Правила уређења и 
правила грађења дефинисана овим планом су уједно и 
смернице за израду планова детаљне регулације. 
Предметни план, као део рубне зоне, обухвата 
урбанистичку потцелину 9.1.4. Планиране претежне и 
допунске намене: породично становање малих густина 
типа ПС-01 и ПС-03 и комерцијалне делатности типа 
КД-02. Планом се „стварају услови за унапређење и 
развој становања, привредних делатности, услуга и 
јавних функција“, заштиту простора и рационално 
коришћење грађевинског земљишта, уз поштовање 
„принципа развоја и унапређења грађевинског 
земљишта дуж праваца државних путева“. Овај план 
представља плански основ за активирање постојећих 
зона, уређење неизграђених површина и ефикасније 
привођење планираној намени.    

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
постојећих намена, уз увођење других компатибилних 
намена из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује кроз 
повећање комфора и квалитета становања, рекон-
струкцијом и унапређењем постојећег грађевинског 
фонда, повећање површина под зеленилом, као и 
увођењем услужних и других компатибилних намена у 
оквиру објеката и посебних целина, активирањем и 
унапређењем зоне уз државни пут.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење 
делимично изграђеног дела насеља и решавање 
основних комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда. Структура планираних претежних 
намена у обухвату Плана: породично становање малих 
густина типа ПС-01 и ПС-03, са допунским наменама, 
комерцијалне делатности типа КД-02. 

Планирани развој предметног подручја усмерен је на 
унапређење постојећих намена и уређење површина, које 
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су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће намене. 
Унапређење намена подразумева даљи развој пословања 
и становања уз увођење других компатибилних намена из 
области комерцијалних делатности (трговина, пословање, 
услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и 
функционално примерене предметној зони.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.        
  

Члан 8. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
  Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду плана 
са катастарско топографским планом, износе 1.800.00,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-712/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

Графички приказ обухвата ПДР „Мудраковац 5“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
 О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛИПОВАЦ 2“ у Крушевцу 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Липовац 2“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ у крајњем 
јужном делу, као део урбанистичке целине 9.4. лево од 
улице Бруски пут. Граница обухвата Плана са запада се 
граничи са пољопривредним земљиштем, са севера је 
зона становања, источна граница је улица Бруски пут, а 
са југа је граница грађевинског пoдручја, односано 
граница ПГР-а што је уједно и граница ГУП-а.     

Површина обухвата плана је око 19,4ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница планског подручја дефинисаће се приликом 
припреме Нацрта плана.   

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Липовац 2“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план 
обухвата део рубне зоне, део урбанистичке целине 9.4, 
односно урбанистичку потцелину 9.4.1. Планирана 
претежна намена је породично становање малих 
густина и периурбаног типа, привредне делатности 
типа ПД-03, комерцијалне делатности типа КД-02 и сл. 
Планом се „стварају услови за унапређење и развој 
становања, привредних делатности, услуга и јавних 
функција“, заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта.  

„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 
периурбано становање и веће површине са привредним 
делатностима.“ Овај план представља „плански основ 
за активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина, као и формирање нових привредних зона, 
односно за њихово ефикасније привођење намени.“    

Подлога за израду плана је катастарско топо-
графски план оверен од стране лиценциране геодетске 
организације.  

 
Члан 4. 

 
„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 

периурбано стновање и веће површине са привредним 
делатностима.“ Плански основ за активирање и уређење 
постојећих зона, уређење неизграђених површина и 
њихово ефикасније привођење планираној намени. 

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника овог дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена дефинисањем 
одговарајућих урбанистичких параметара. Циљеви 
израде Плана, планирања и уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење 
делимично изграђеног дела насеља и решавање 
основних комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

     
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда. Структура планираних претежних 
намена за подручје Плана: породично становање малих 
густина периурбаног типа, са допунским комерци-
јалним делатностима типа КД-02 и привредне 
делатности типа ПД-03, као и пратеће намене 
комуналних делатности и зеленила.   

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене предметној зони.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.    
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Члан 8. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

 Стручни послови израде Плана детаљне регу-
лације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 1.552.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
 

Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном 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:  350-720/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 Графички приказ обухвата ПДР „Липовац 2“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 ,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛИПОВАЦ 3“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
“Липовац 3“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ у крајњем 
јужном делу, као део урбанистичке целине 9.4. десно од 
улице Бруски пут. Граница обухвата Плана са истока 
тангира зону тока реке Расине, са југа је граница 
грађевинског пдручја и пољопривредно земљиште, 
западна граница је улица Бруски пут, а са севера је зона 
заштитног зеленила и пољопривредно земљиште.      

Површина обухвата плана је око 17,50ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

                
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, од којих је један ПДР „Липовац 3“ у Крушевцу. 
Правила уређења и правила грађења дефинисана овим 
планом су уједно и смернице за израду планова детаљне 
регулације. Предметни план за део рубне зоне, обухвата 
део урбанистичке целине 9.4, односно урбанистичку 
потцелину 9.4.5. и део 9.4.1. Планирана претежна намена: 
привредне делатности типа ПД-02 и ПД-03 и породично 
становање малих густина типа ПС-01. Планом се „стварају 
услови за унапређење и развој становања, привредних 
делатности, услуга и јавних функција“, заштиту простора и 
рационално коришћење грађевинског земљишта.  

„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 
периурбано становање и веће површине са привредним 
делатностима.“ Овај план представља „плански основ 
за активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина, као и формирање нових привредних зона, 
односно њихово ефикасније привођење намени.“    

Подлога за израду Плана је катастарско - 
топографски план оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

Члан 4. 
 
„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 

периурбано стновање и веће површине са привредним 
делатностима.“ Плански основ за активирање и 
уређење постојећих зона, уређење неизграђених 
површина и њихово ефикасније привођење планираној 
намени. 

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Основни циљеви израде Плана, планирања и 

уређења простора: 
 стварање услова за даљи развој и уређење 

делимично изграђеног дела насеља и решавање 
основних комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

Очекивани резултати израде Плана односе се на 
стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење потреба становника дела насеља, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.     

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда.  

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: привредне делатности типа ПД-02 и 
ПД-03, породично становање малих густина типа ПС-
01, са допунским и пратећим наменама.   

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања и становања уз увођење других компа-
тибилних намена из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.  
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Члан 8. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
 Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 1.400.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
 
 

Члан 10. 
 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном 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:  350-721/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 
 

 
 

 Графички приказ обухвата ПДР „Липовац 3“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 ,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
 О Д Л У К У  

 
 О  ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 1“ 
у делу подблока А2  у Крушевцу 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене Плана детаљне 

регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока 
А2 у Крушевцу (у даљем тексту Измена Плана). 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена плана обухваћен је блок А2 у 

оквиру ПДР-а Стари аеродром - фаза 1 и ПГР-а „ЈУГ“, 
припада „стамбено мешовитој зони Југ“ обухвата 
северни део простора старог аеродрома, између  улица 
Бруски пут са запада и Аеродромске са истока, Крфске 
са севера и планиране саобраћајнице.      

Измена плана обухвата површину од око 6,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта.    

       
Члан 3. 

 
Правила уређења и правила грађења дефинисана 

ПГР-ом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Измене плана, обухватају део 
стамбено мешовите зоне, односно део урбанистичке 
целине А2. Планиране претежне намене урбанистичке 
целине 4.4.1 и 4.4.2: комерцијалне делатности и 
вишепородично становање „... уз претежну могу бити 
заступљене планом дефинисане и/или допунске и/или 
пратеће намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за претежну намену. 

На нивоу појединачних парцела, у оквиру 
урбанистичке подцелине, намена дефинисана као 
допунска или пратећа може бити доминантна или 
једина.“ 

Изменама плана ствара се плански основ за 
активирање постојећих зона и уређење неизграђених 
површина, односно њихово ефикасније привођење 
намени, увођењем недостајућих и компатибилних 
намена, функционално примерених овој атрактивној 
локацији у делу стамбено мешовите градске зоне.      

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

           
Члан 4. 

  
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на уређење површина, које су неуређене и неизграђене 
и опремање предметне локације у складу са 
планираним наменама. Простор у обухвату плана није 
изграђен, што подразумева пре свега уређење и 
опремање потребном инфраструктуром и плански 
развој у складу са планираном наменом. Планирана 
претежна намена је комерцијалне делатности и 
вишепородично становање, уз увођење других 
компатибилних намена из области јавних садржаја 
(образовање, дечија заштита, култура, парк), али и 
других недостајућих намена из области спорта и 
рекреације, услуга, трговине, туризма, еколошки и 
функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује се 
опремањем неизграђеног грађевинског земљишта 
потребном инфраструктуром и зелених површина, као 
и увођењем других компатибилних намена.  

Основни принцип планирања, подразумева 
детаљну разраду површина у складу са смерницама из 
плана вишег реда, чиме се стварају услови за опремање 
инфраструктуром, развој и унапређење градског ткива.    

         
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за активирање овог дела града,  
задовољење потреба становника града, дефинисањем 
детаљне намене површина са одговарајућим 
урбанистичким параметрима у складу са значајем локације.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 
 стварање услова за даљи развој и уређење и 

опремање неизграђеног грађевинског земљишта,  
 развој саобраћајне и основне комуналне 

инфраструктуре и рационално коришћење земљишта, 
 детаљна намена површина и објекта, унапређење 

и активирање ове зоне као значајне локације,  
 усаглашавање концепта развоја ове зоне са 

планом вишег реда и стратешким опредељењима 
развоја града, 

 заштита простора на свим нивоима заснована 
на савременим еколошким приступима уређења и 
изградње и повећања енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Изменама плана се дефинише детаљна 
намена површина на основу смерница и планских 
решења из плана вишег реда. Структура планираних 
претежних намена за подручје Плана: комерцијалне 
делатности и вишепородично становање свих типова, 
са допунским и пратећим наменама и увођење 
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компатибилних намена које недостају граду (хотели, 
апартмани, јавни садржаји у области образовања и 
културе и сл.) у оквиру посебних целина.     

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на уређење површина, које су неуређене и неизграђене, 
уз увођење других компатибилних намена и јавних 
садржаја који наглашавају регионални значај града, као 
и из области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене предметној зони 
и значају локације.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измена Плана је 6 месеци, рачунајући 

од дана доношења одлуке о изради Измена плана.  
         

Члан 8. 
 

Средства за израду Измене  плана, обезбеђује град 
Крушевац. 

 Стручни послови израде Измене Плана  
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Измене 
плана, износе 900.000,00 дин. (без ПДВ-а), са израдом 
катастарско – топографског плана (КТП) на основу 
ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 

извршене стручне контроле, излаже нацрт Измене 
плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене плана на јавни увид биће 
извршено у просторијама Градске управе града 
Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене планa нe приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних наменa 
нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном 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:  350-722/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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ПДР стамбено-пословног блока између улица Радована Милошевића,  

Драгољуба Димитријевића, Благоја Паровића и Радничког самоуправљања 

у Крушевцу 

 
 
 

 
 
 

Графички приказ обухвата ПДР „СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 1“ 
у делу подблока А2  у Крушевцу 

 

 

н и и и и   
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
 О Д Л У К У  

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 2“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради  Плана детаљне регулације 

„Стари аеродром – фаза 2“ у Крушевцу (у даљем тексту 
План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„стамбено мешовитој зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ 
јужни део старог аеродрома, у делу урбанистичке 
целине 4.4. Граница Плана са истока је улица 
Аеродромска, са југа Ул. Жртава фашизма, западна 
граница је улица Бруски пут, а са северне стране је зона 
Старог аеродрома фаза 1 и планирана приступна 
саобраћајница.      

План обухвата површину од око 22,60ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

                
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један и предметни план. 
Правила уређења и правила грађења дефинисана овим 
планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део стамбено 
мешовите зоне, обухвата део урбанистичке целине 4.4, 
односно урбанистичку потцелину 4.4.3. Планиране 
претежне намене: привредне делатности типа ПД-02 и 
комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора на свим нивоима и рационално 
коришћење грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за 
активирање постојећих зона и уређење неизграђених 
површина, односно њихово ефикасније привођење 
намени, увођењем недостајућих и компатибилних 
намена, функционално примерених овој атрактивној 
локацији у делу стамбено мешовите градске зоне.      

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на уређење површина, које су неуређене и неизграђене 
и опремање предметне локације у складу са 
планираним наменама. Простор у обухвату плана није 
изграђен, што подразумева пре свега уређење и 
опремање потребном инфраструктуром и плански 
развој у складу са планираном наменом. Претежна 
намена је пословање и комерцијалне делатности, уз 
увођење других компатибилних намена из области 
јавних садржаја, али и других недостајућих намена из 
области спорта и рекреације, услуга, трговине, туризма, 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује се опре-
мањем неизграђеног грађевинског земљишта 
потребном инфраструктуром и зелених површина, као 
и увођењем других компатибилних намена.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда, 
чиме се стварају услови за опремање основном 
комуналном инфраструктуром и даљи развој и 
унапређење градског ткива.   

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за активирање овог дела града,  
задовољење потреба становника града, кроз 
унапређење постојећих намена, дефинисањем детаљне 
намене површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима у складу са значајем локације.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење и 
опремање неизграђеног грађевинског земљишта,  

 развој саобраћајне и основне комуналне 
инфраструктуре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта, 
унапређење и активирање ове зоне као значајне 
локације,  

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда. Структура планираних претежних 
намена за подручје Плана: привредне делатности типа 
ПД-02, комерцијалне делатности типа КД-02, са 
допунским и пратећим наменама и увођење 
компатибилних намена које недостају граду (нпр. из 
области културе, спорта и рекреације, сајамског, 
изложбеног и пословног простора мултифун-
кционалног карактера) у оквиру посебних целина.     
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Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на уређење површина, које су неуређене и неизграђене. 
Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања уз увођење других компатибилних намена и 
јавних садржаја који наглашавају регионални значај 
града, као и из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони и значају локације.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.   
 

Члан 8. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 1.582.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 

јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-723/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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  Обухват планског подручја 

 

 -  -  - Границе планског подручја 

 
 
 

Графички приказ обухвата ПДР „Стари аеродром фаза 2“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
 О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„БИВОЉЕ 1“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради  Плана детаљне регулације 
„Бивоље 1“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.1. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи североисточни део. 
Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.1.2. између 
улица  Балканске са југа, Илије Гарашанина са запада, 
трасом планираног коридора државног пута IБ реда 
бр.38 (Источна обилазница) са североистока.   

Површина обухвата плана је око 7,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом„ИСТОК 1“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је и предметни План за 
подцелину 3.1.2. („Бивоље 1“) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, обухвата урбанистичку потцелину 3.1.2. 
Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена - Привредне делатности типа 
ПД-02 

Компатибилне (допунске) намене- Комерцијалне 
делатности  типа КД-01, КД-02 

Пратећа намена- Спорт и рекреација тип  СР-02, 
СР-03, заштитно зеленило 

Планом се „стварају услови за унапређење и развој  
привредних и комерцијалних делатности и услуга“, 
заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта, уз поштовање „принципа 
развоја и унапређења грађевинског земљишта дуж 
праваца државних путева“. Овај план представља 

плански основ за активирање постојећих зона, уређење 
неизграђених површина и ефикасније привођење 
планираној намени.    

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева даљи развој 
постојећих намена, уз увођење других компатибилних 
намена из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони.  

Концепција уређења простора остварује се 
реконструкцијом и унапређењем постојећег грађе-
винског фонда, изградњом нових објеката планиране 
намене, као и увођењем других компатибилних намена 
на простору Плана. Такође унапређење овог простора 
остварује се увођењем недостајућих садржаја- спорта и 
рекреација, као и појаса заштитног зеленила уз реку 
Расину и коридор државног пута.  

Основни принцип планирања, уређења и заштита 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. Такође, Планом 
се стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена у оквиру изграђеног градског ткива, 
као и решавање основних комуналних проблема града.  

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене и слободне за 
њихову реализацију. 

Очекивани резултати израде Плана за предметни 
простор односе се на стварање услова за побољшање 
квалитета рада,  пословања и услуга кроз унапређење 
постојећих намена, дефинисањем детаљне намене 
површина са одговарајућим урбанистичким 
параметрима.  

Сходно томе приоритетно је стављање у функцију 
неискоришћених просторних ресурса и потенцијала, 
као и активирање савремених развојних опредељења у 
погледу садржаја и функционалне организације 
предметног подручја чиме се постижу следећи циљеви: 

- привлачење инвестиција и изградња нових 
привредних, комерцијалних и трговинских капацитета, 

- остваривање нових услова рада планирањем и 
усклађивањем организације простора са принципима 
одрживог развоја кроз планиране намене уз примену 
оптималних урбанистичких параметара и заштиту 
животне средине,  

- стварања услова, за изградњу мањих 
функционалних привредних целина, у оквиру других 
намена, уз услов да исте ни на који начин не угрожавају 
суседне намене. 
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- стварање услова за реализацију површина јавне 
намене, пре свега саобраћајних површина а самим тим 
и стварање услова за решавања правно-имовинских 
односа   

У складу са наведеним циљевима 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 других инфраструктурних коридора. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља плански 
основ за израду Плана детаљне регулације. Планом се 
дефинише детаљна намена површина на основу 
смерница и планских решења из плана вишег реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 
 Као намене планирају се привредне и 

комерцијалне делатности кроз организацију слободних 
и зелених површина и простора у служби заштитног 
зеленила. 

 Стварање услова за организацију производних, 
услужних, индустријских и пратећих делатности са 
концептом стварања услова за даљи развој малих и 
средњих предузећа, услужних и складишних функција; 

 
 Флексибилност у одређивању детаљне, компа-

тибилне и пратеће намене простора, локација и 
објеката, као и одређивање правила за примену Плана 
путем дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду урбанистичко-
техничке документације пре свега Урбанистичких 
пројекта.  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објекта како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење грађевин-
ског земљишта.  

 Стварање услова за одређивање површина јавне 
намене и површина за остале намене. 

 Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног за 
остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора кроз 
организацију зелних површина  и простора у служби 
заштитног зеленила. 

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница планских 
докумената вишег реда. 

 
 

Члан 7. 
 

Рок за израду плана детаљне регулације је 12 
месеци од доношења Одлуке за израду Плана.        

  
Члан 8. 

 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
 Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 1.190.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-724/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



 26.12.2018.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                      311 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Графички приказ обухвата ПДР „Бивоље 1“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„БИВОЉЕ 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради  Плана детаљне регулације 
„Бивоље 2“ у Крушевцу (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.1. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи северозападни део.  

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.1.1. 
односно простор ограничен улицама Балканском са 
југа, Илије Гарашанина и трасом планираног коридора  
државног пута IБ реда бр.38 (Источна обилазница) са 
истока, трасом пруге Чачак-Сталаћ са североистока, 
границом ПГР-а Истик 1 са севера и улицама 
Буковичком и Омладинском са запада.   

Површина обухвата плана је око 27,9ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    
                

Члан 3. 
 
ПГР-ом„ИСТОК 1“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је и предметни План за 
подцелину 3.1.1. („Бивоље 2“) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, обухвата урбанистичку потцелину 3.1.1.  

Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена- Породично становање типа 
ПС-01 

Компатибилне (допунске) намене- Комерцијалне 
делатности  типа КД-02 

Пратећа намена- Привредне делатности типа ПД-03 
Планом се „стварају услови за унапређење 

становања и развој комерцијалних, привредних 
делатности  и услуга“. Такође стварају се и услови за 
заштиту простора и рационално коришћење уз 

поштовање принципа развоја и унапређења постојећег 
грађевинског фонда.  

Подлога за израду плана је катастарско–топо-
графски план, оверен од стране лиценциране геодетске 
организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на унапређење постојећих намена и уређење простора 
који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Развој становања се остварује кроз повећање комфора, 
односно површине стамбеног простора по становнику, 
путем изградње, реконструкције и унапређењем 
постојећег грађевинског фонда.  

Основни принцип планирања, уређења и заштита 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и дефинисаним претежним наменама. 

Планирањем и урбанистичким уобличавањем 
простора, а применом наведених принципа омогућава 
се рационално коришћења постојећег грађевинског 
земљишта, нарочито кроз флексибилност планираних 
намена у смислу увођења других компатибилних 
намена (из области комерцијалних делатности,  
трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл., и привредних делатности  које су 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

То подразумева и разраду регулационих и 
техничких решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ за израду Плана је стварање услова 

за изградњу објеката и садржаја планираних намена у 
оквиру површина које су неизграђене и слободне за 
њихову реализацију, као и унапређење постојећег 
грађевинског фонда. 

Задржаће се основна урбанистичка матрица 
примарне и секундарне саобраћајне мреже. То се односи 
на улице са већ утврђеним трасама уз сагледавање 
оптималних решења за планирање терцијалне 
саобраћајне мреже и увођење недостајуће комуналне 
инфраструктуре и уређених зелених површина. 

Циљ израде овог Плана је да се омогући даљи 
континуирани развој овог дела насеља Бивоља који се 
само делимично реализовало по предходно донетим 
урбанистичким документима, тј Плановима из 
предходних периода.  

У складу са обавезама и потребним мерама 
спровођења  и поштовања важећих закона и у складу са 
очекиваним променама на подручју обухваћеном 
Планом, постављени су следећи циљеви : 

Унапређење изградње у посматраном подручју 
кроз бољу организацију саобраћајне и урбане матрице  

Унапређење развоја простора по принципима 
одрживог развоја кроз планирање намена уз увођење 
компатибилних намена, примену оптималних 
урбанистичких параметара и заштиту животне средине  
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Стварања услова за одређивање земљишта за јавне и 
остале намене као предуслова за поступак експро-
пријације и решавања правно-имовинских односа. 

Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење подручја 
Плана у контактној зони са пругом, односно магистралним 
пружним правцем Чачак-Сталаћ, трасом планираног 
коридора државног пута IБ реда бр.38 (Источна обилазница), 
и контактним простором касарне „Цара Лазар“  

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Исток 1, који представља плански 
основ за израду Плана детаљне регулације. Планом се 
дефинише детаљна намена површина на основу 
смерница и планских решења из плана вишег реда.  

Концептуални оквир планирања, коришћења и 
уређења планског подручја представља примену 
следећих смерница: 

 Флексибилност у одређивању детаљне, 
компатибилне и пратеће намене простора, локација и 
објеката, као и одређивање правила за примену Плана 
путем дефинисања оптималних урбанистичких 
параметара, услова за уређење и изградњу,  

 Одређивање локација за израду урбанистичко-
техничке документације пре свега Урбанистичких 
пројекта.  

 Дефинисање трајне регулације у границама 
Плана као и унапређење развоја инфраструктурних 
система и објекта како би се постигло ефикасније 
функционисање и рационалније коришћење 
грађевинског земљишта.  

 Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта планираног за 
остале намене 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина, као и остварање услова за 
унапређење животне средине и заштиту простора кроз 
организацију зелених површина   

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи и услова и смерница планских 
докумената вишег реда. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.     

Члан 8. 
 

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 2.232.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
 

Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-725/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА-ЈУГ“ 
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Источна обилазница - Југ“ у Крушевцу (у даљем 
тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада „рубној 

зони Југ“ у ПГР-у „ЈУГ“, у оквиру урбанистичке целине 
9.2. и обухвата крајњи југоисточни део насеља 
Мудраковац и део тока реке Расине. Граница Плана 
обухвата део коридора планиране Источне обилазнице, од 
истока обухватајући део тока реке Расине, према западу 
до  укрштаја са државним путем 1.Б реда бр.38, односно 
до улице Бруски пут.  

Површина обухвата плана је око 18,50ха, коридор 
планиране обилазнице.  

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.    

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Источна 
Обилазница“ у Крушевцу. Правила уређења и правила 
грађења дефинисана овим планом су уједно и смернице 
за израду планова детаљне регулације. Предметни 
план, као део рубне зоне, обухвата урбанистичку 
целину 9.2. Планиране претежне и допунске намене: 
парк и зеленило, део источне обилазнице и 
комерцијалне делатности и спорт и рекреација. Планом 
се стварају услови за заштиту и резервацију површина 
у коридору планиране обилазнице, уређење површина 
и рационално коришћење грађевинског земљишта, уз 
поштовање „принципа развоја и унапређења 
грађевинског земљишта дуж праваца државних 
путева“. Овај план представља плански основ за 
активирање ове зоне, уређење неизграђених површина 
и привођење планираној намени.    

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

Члан 4. 
 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на уређење површина, које су неуређене и неизграђене. 
Унапређење намена подразумева резерисање површина 
у коридору обилазнице и других компатибилних 
намена, еколошки и функционално примерене 
предметној зони.   

Концепција уређења простора остварује се кроз 
обезбеђење појаса регулације дела обилазнице која је у 
рангу државног пута и уређење посебних целина које 
су у функцији пута, као и активирање и унапређење 
зоне уз државни пут.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и условима надлежног управљача. Такође, Планом се 
стварају услови за унапређење постојећих намена у 
оквиру изграђеног градског ткива, као и решавање 
основних комуналних проблема овог дела насеља. План 
је основ за решавање имовинских односа у поступку 
прибављања земљишта у јавну својину.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за унапређење саобраћајне мреже и 
завршетак изградње источне обилазнице, дефинисањем 
детаљне намене површина са одговарајућим 
урбанистичким параметрима и решавање имовинских 
односа.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 стварање услова за даљи развој и уређење 
саобраћајне мреже града и комуналне инфраструктуре, 

 рационално коришћење земљишта, детаљна 
намена површина и објекта у служби пута, 

 заштита простора на свим нивоима и 
резервисање површина у коридору.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда. Структура планираних претежних 
намена у обухвату Плана: коридор дела источне 
обилазнице са свим елементима у складу са условима 
надлежног управљача и увођење допунских и пратећих 
намена, функционално примерених предметној зони.  

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на уређење површина, које су неуређене и неизграђене, 
за даљи развој и унапређење саобраћајне мреже града.  

  
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана.   
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Члан 8. 
 

Средства за израду  Плана детаљне регулације, 
обезбеђује град Крушевац. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 1.480.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац.   

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa 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:  350-713/2018         ПРЕДСЕДНИК  
          Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС,/ 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 ,145/14 и 83/18), 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 25.12.2018. године, донела је 

                   
 О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„МАРКО ОРЛОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  
„Марко Орловић“ у Крушевцу (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„стамбено мешовитој зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“, 
јужно од центра града, у оквиру урбанистичке целине 
4.2. обухвата неформално ромско насеље, спонтано 
настало непосредно уз централну градску зону. 
Граница Плана обухвата простор око улице Радета 
Јашаревића, између улица Бруски пут и Достојевског.       

Површина обухвата плана је око 8,0ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта плана.  

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Марко 
Орловић“ у Крушевцу. Правила уређења и правила 
грађења дефинисана овим планом су уједно и смернице 
за израду планова детаљне регулације. Предметни 
план, као део стамбено мешовите зоне, припада 
урбанистичкој целини 4.2., односно неформално 
ромско насеље око улице Радета Јашаревића. 
Планиране претежне намене: породично становање 
типа ПС-01 и комерцијалне делатности типа КД-02, са 
пратећим и допунским саржајима. Планом се „стварају 
услови за унапређење и развој становања, делатности, 
услуга и јавних функција“, заштиту простора и 
рационално коришћење грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за активи-
рање постојећих зона, уређење неизграђених површина, 
односно њихово ефикасније привођење намени.    

Подлога за израду плана је катастарско–топо-
графски план, оверен од стране лиценциране геодетске 
организације.    

       

Члан 4. 
 

Планирани развој предметног подручја усмерен је на 
санацију постојећег ромског насеља и уређење ове целине, 
која је неуређена и спонтано настала непосредно уз 
централну градску зону. Претежно заступљена намена је 
породично становање, а уређење и санација насеља 
подразумева стварање услова за функционално ускла-
ђивање намена са непосредним окружењем и опремање ове 
целине комплетном комуналном инфраструктуром и 
садржајима, који су еколошки и функционално примерени 
предметној зони и значају локације.  

Концепција уређења простора остварује кроз поди-
зање квалитета становања, унапређење постојећег грађе-
винског фонда и увођење посебних категорија становања 
(социјално становање и сл.) и употпуњавање недоста-
јућим садржајима јавних, услужних и других компати-
билних намена у оквиру објеката и посебних целина.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и санацију неформалног ромског насеља и решавање 
основних комуналних проблема града.   

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Плана односе се на 

стварање услова за санацију и комунално уређење ове 
целине, ради побољшања квалитета живота и задо-
вољење потреба становника дела насеља, дефинисањем 
детаљне намене површина са одговарајућим урбани-
стичким параметрима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

 санација неформалног ромског насеља и 
уређење површина и решавање комуналних проблема, 

 развој саобраћајне и комуналне инфраструкту-
ре и рационално коришћење земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта и 
унапређење постојећих намена, 

 заштита простора на свим нивоима и повећање 
енергетске ефикасности.   

        
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Југ, који представља плански 
основ за израду. Планом се дефинише детаљна намена 
површина на основу смерница и планских решења из 
плана вишег реда, а „реализоваће се изградњом нових, 
као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом.“ 

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: породично становање типа ПС-01, 
комерцијалне делатности типа КД-02, са допунским и 
пратећим наменама, које недостају. 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на санацији постојећег насеља и уређење површина, 
које су неуређене и неизграђене, или неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева санацију 
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стамбеног насеља, уз увођење других компатибилних 
намена из области јавних садржаја и комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, и сл.), 
еколошки и функционално примерене предметној зони. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

месеци од доношења Одлуке за израду Плана. 
 

Члан 8. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује град Крушевац. 
 Стручни послови израде Плана детаљне регула-

ције поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана са 
катастарско топографским планом, износе 1.360.000,00 
дин. (без ПДВ-а) на основу ценовника Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

  Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  350-714/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

  

 

 
Графички приказ обухвата ПДР „Марко Орловић“ у Крушевцу 
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На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац за 2019. годину, који је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, на седници одржаној дана 03.12.2018.године 
под бројем 3066-01. 

 
II -  Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-79/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
    

 
405           
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Вододвод  Крушевац“ Крушевац (Сл. лист 
града Крушевца, бр. 5/2013 – пречишћен 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац за 2019. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац, на седници одржаној дана 30.11.2018.године 
под бројем 49/2. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-80/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 

406 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац (Сл. лист града 
Крушевца, бр. 5/13 – Пречишћен 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Крушевац" Крушевац за 2019. годину, који је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Крушевац,                         
на седници одржаној дана 30.11.2018.године под бројем 
5399. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-81/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
    

 
 
407 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Градска топлана“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен текст) 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац за 2019. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" 
Крушевац, на седници одржаној дана 17.12.2018. 
године под бројем 65/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-82/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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408 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 29. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/2013 – Пречишћен 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Пословни центар“ Крушевац за 2019. годину,  који је 
донео Надзорни одбор ЈП „Пословни центар“ 
Крушевац, на седници одржаној дана 14.12.2018. 
године под бројем 3975. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-83/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
    

 
409 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 8. став 
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/13 – пречишћен 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Аеродром Росуље“ Крушевац за 2019. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" 
Крушевац, на седници одржаној дана 29.11.2018.године 
под бројем 229/18. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-84/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
   

410 
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гл. РС", бр. 15/16) 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 25.12.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 

коришћења средстава из буџета града Крушевца Јавном 
предузећу "Aеродром Росуље" Крушевац за 2019. 
годину, који је донео  Надзорни одбора ЈП "Aеродром 
Росуље" Крушевац, на седници одржаној дана 
29.11.2018. године под бројем 230/18.  

 
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-85/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
411 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр.) 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  25.12.2018. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Програм рада  Народне 

библиотеке у Крушевцу за 2019. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке, на седници  од  
20.11.2018. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Народне библио-

теке у Крушевцу у 2019. години радиће 22 извршиоца и 
то: 20 на неодређено време и два на одређено време. 

 
III  -  Решење  објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-459/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

412 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС,,  бр.72/09,13/16,30/2016), 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 25.12.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Народног 

музеја у  Крушевцу  за 2019. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народног музеја,  на седници од 
26.11.2018. године. 
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II  - На реализацији програма рада Народног музеја  
у Крушевцу у 2019. години радиће 37 извршилаца и то: 
34 на неодређено време и 3 на одређено време. 

 
III   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-460/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
413 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/2016 – испр.) и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушев-
ца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Историјског архива у Крушевцу за 2019. годину, који је 
усвојио Управни одбор Историјског архива, на седници 
од  03.12.2018. године. 

 
II - На реализацији програма рада Историјског 

архива у Крушевцу у 2019. години радиће 31 
извршилац и то: 29 на неодређено време и 2 на 
одређено време. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-461/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
    
 

414 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр.) 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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Крушевачког позоришта у Крушевцу за 2019. годину, 
који је усвојио Управни одбор Крушевачког 
позоришта, на седници од  02.12.2018. године. 

 
II -  На реализацији Програма рада Крушевачког 

позоришта у Крушевцу у 2019. години радиће 43  

извршиоца  и то: 39 на неодређено време и четири на 
одређено време. 

 
III  -  Решење објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-462/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
415 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС",  бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр.) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.12.2018. године,  донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Културног центра  у Крушевцу за 2019. годину, који је 
усвојио Управни одбор Културног центра, на седници 
од  03.12.2018. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Културног 

центра у Крушевцу у 2019. години радиће 65 
извршилаца и то: 62 на неодређено време и 3 на 
одређено време. 

 
III  -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-463/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

416 
На основу члана 110. и 137. Закона о спорту ( ''Сл. 

гласник РС'', бр. 10/16) 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 25.12.2018. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Установе 

за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског 
центра Крушевац на седници одржаној 11.12.2018. 
године, под бројем  15-34/1. 

  
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

укупно 63 извршилаца и то: 58 на неодређено време и 5 
на одређено време. 
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III - Решење објавити у ''Службеном листу града 
Крушевца'' 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број:  022-464/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

417 
На основу  члана 119. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/17),  члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр.1/09-Пречишћен текст, 
6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.12.2018. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада  

Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Установе, 
на седници од 30.11.2018. године. 

 
II  -  На реализацији Програма рада Установе у 

2019. години радиће 390 извршилаца и то: 361 на 
неодређено време и 29 на одређено време. 

 
III  -  Решење  објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-465/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

  
418 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист  града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 и 6/10) 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 25.12.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  -   ДАЈЕ СЕ сагласност  на Програм рада  Центра 

за стручно усавршавање у Крушевцу за 2019. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници од  
28.11.2018. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

стручно усавршавање Крушевац у 2019. години радиће 

пет извршилаца и то: четири на неодређено  и један на 
одређено време. 

 
III - Решење  објавити у „Службеном  листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-466/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
419 
На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2019. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 30.11.2018. године под бројем 
3143/18. 

    
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-467/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

420 
На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 10. Одлуке о 

оснивању установе "Центар за особе са инва-лидитетом", 

("Службени лист града Крушевца", бр. 1/10), члана 19., 

став 1., тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 25. 12. 2018. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

Центар за особе са инвалидитетом  за 2019. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе под бројем 192 
од 23.8.2018.г. 

 
II -  На реализацији Програма рада у Установи 

Центар за особе са инвалидитетом у 2019. години 
радиће 4 извршиоца. 
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III   -   Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-468/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
421 
На  основу  члана  136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 
107/05) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08, 
5/11 и  8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома здравља 

Крушевац за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор 
Дома здравља Крушевац, на седници одржаној дана 
29.11.2018. године под бр. 68/18 и Одлуком о измени 
Одлуке бр. 77/18 од 13. 12. 2018.године. 

   
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-469/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
 

422 
На  основу члана  136. став  1.  тачка   4.  Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 
107/05) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Здравствене установе Апотека Крушевац  за 2019. 
годину, који је усвојио Управни одбор Апотеке 
Крушевац, на седници одржаној дана 14.12.2018. 
године под бр. 311/1. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-470/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 

423 
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  25.12.2018. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада Јавне 

ветеринарске установе ветеринарске станице 
"Крушевац" са финансијским планом за 2019. годину, 
који је усвојен Одлуком Управног одбора бр. 553 на 
седници одржаној 12.12.2018. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу  града  

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-471/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
424 
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  25.12.2018. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Туристичке организације града  Крушевцa  за 2019.  
годину са Финансијским планом, који је усвојен 
Одлуком   Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 42 од 05.12.2018. године и  
Одлуком Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца  број 34 од 31.08.2018. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу  града  

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-472/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 

425 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 15. 
Одлуке о оснивању Бизнис инкубатора ДОО Крушевац 
(„Сл. лист  града  Крушевац“ бр. 1/09 - Пречишћен 
текст, 12/09, 8/12 и 7/13)  

Скупштина града Крушевца,  на седници  одржаној  
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм пословања 

предузећа „Бизнис инкубатор“ ДОО Крушевац са 
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финансијским планом за 2019. годину бр.12-03/18                               
од 07.12.2018. године, који је донео директор. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-86/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 

426 
На основу члана 38. став 2 и 39. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС"бр. 15/16), члана 32. став 
1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

  
   О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Покреће се поступак избора директора Јавног 
предузећа "Аеродром Росуље"  Крушевац. 

 
Члан 2. 

 
Јавни конкурс спровешће Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора  јавних предузећа чији је 
оснивач град Крушевац коју је образовала Скуштина 
града Решењем I Број:023-30/2017 од 08.06.2017. 
године ("Сл. лист града Крушевца",  бр. 5/17). 

 
Члан 3. 

 
Оглас о јавном конкурсу за избор  директора 

објавиће се у "Службеном гласнику Републике Србије", 
"Службеном листу града Крушевца" и у једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије, у року од осам дана од 
дана доношења ове Одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на  
интернет страници града Крушевца. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од 
дана објављивања Огласа о јавном конкурсу у 
Службеном гласнику Републике Србије. 

 
Члан 4. 

 
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном 

предузећу, пословима, условима за именовање 
директора јавног предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују 
у изборном поступку и начину њихове провере, рок у 

коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју 
се пријаве подносе и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 

 
Члан 5. 

 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 

је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број:  023-77/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
*     *     * 

На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
129/07, 83/14-др. закон,101/16 и 47/18), члана 36. став 4.  
и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник Републике Србије" број 15/16), чл. 3. и  4. 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Крушевац I Број:023-77/18 од 25. децембра 2018. 
године и  члана 19. Статута града Крушевца  ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца објављује 
 

О Г Л А С  
 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА   

„АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ КРУШЕВАЦ 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 
  Jавно  предузеће "Аеродром Росуље" Крушевац, 

Трг Косовских јунака број 6. 37000 Крушевац 
Матични број: 17028138 

ПИБ: 104055713 

Претежна делатност: 52.23 - услужне делатности у 

ваздушном саобраћају. 
 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈП "Аеродром Росуље"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник Републике Србије" број 15/16). 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
 

1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођења послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
 
Крушевац, Трг косовских јунака бр. 6, 37000 Кру-

шевац. 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом у 
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног  предузећа, у складу са Законом којим се уређује 
правни положај јавног предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа 
("Сл.гласник РС" број 65/16) које се проверавају у 
изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  је 
кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

 
Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и 

развоја предузећа као саставни део конкурсне 
документације. 

 
 
 
 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 

се у запечаћеној коверти  на којој је написано "НЕ 
ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса за 
избор директора,  преко Одељења за послове органа 
Града, Градска управа града Крушевца, улица 
Газиместанска 1, 37000 Крушевац, са назнаком "за 
јавни конкурс за именовање директора ЈП "Аеродром 
Росуље" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
 
- извод из матичне књиге рођених издат на 

обрасцу сходно Закону о матичним књигама ("Сл. 
гласник РС" број 20/09 и 145/14), 

- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке, оверено у складу 
са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није изречена 
мера безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-

пији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град  Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Добрила Филиповић, контакт телефон: 
037/414-746 или 064/8355057,  

е mail: dobrila.filipovic@krusevac.rs. 
 

 

 
427 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 15/16), чл. 17. Одлуке о 
оснивању ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 5/13 – Пречишћен текст и 9/16) и 
чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.12.2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП „АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
I – ИМЕНУЈЕ СЕ ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ, дипл. 

правник из Капиџије, за вршиоца дужности директора 
ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац, на период до три 
месеца. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  023-76/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
428 
На основу члана 134. став 2. Закона о социјалној 

заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/11) и  чл. 18. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 
,79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закон и 83/14-др. 
Закон) чл. 9. и чл. 10. став 3. алинеја 4. Одлуке о 
оснивању Установе "Центар за особе са инвали-
дитетом" ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/10 и 2/11)  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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

‟ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ‟  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ НЕВЕНА ЛАЗАРЕВИЋ, профе-

сор разредне наставе из Крушевца, за  директора Установе 
‟Центар за особе са инвалидитетом‟ у Крушевцу, на 
период од четири године, са 26.12.2018. године. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-450/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
429 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 30. 
Статута Јавне ветеринарске установе Ветеринарска 
станица „Крушевац“ од 18.01.2011. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ 
УСТАНОВЕ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

„КРУШЕВАЦ“ 
 
I – ИМЕНУЈЕ СЕ ДРАГАН ЏУГУРДИЋ, доктор 

ветеринарске медицине из Крушевца, за вршиоца 
дужности директора Јавне ветеринарске установе 
Ветеринарска станица „Крушевац“ са 26.12.2018. 
године, на период до шест месеци. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022-449/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
430 
На основу члана 219. став 4 Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05), тачке 64. 
Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 
матичних књига ("Сл. гласник РС"  , бр.109/09... и 5/13) 
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 25.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о измени Решења о одређивању доктора медицине за 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих 
ван здравствене установе и издавање потврде                         

о смрти на територији града Крушевца 
 
I - У Решењу о одређивању доктора медицине за 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 9/15, 3/17 и 11/17)  у тачки I  подтачка 
3. уместо Гордане Симић, специјалисте ургентне 
медицине из Крушевца одређује се Предраг Милић, 
доктор медицине из Крушевца,  за доктора медицине за 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији града Крушевца.  

  
II - У осталом делу oсновно Решење остаје 

непромењено. 
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  512-3/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и став 3. 
тачка 5. Решења о образовању и именовању Комисије 
за израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избора корисника средстава III Број: 022-5/18 од 
12.01.2018. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године,  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији активних 

мера за запошљавање ЛАПЗ 2018. који је донела 
Комисија за израду предлога Локалног акционог плана 
за запошљавање и избора корисника средстава под 
бројем 26/2018 од 13.12.2018. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  011-46/2018         ПРЕДСЕДНИК  
          Живојин Милорадовић, с.р. 
 

   
  

II – АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
432 
На основу члана 58, а у вези са чл. 66 Закона о 

локалнојсамоуправи (“Сл. гл. РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
Закон, 101/16 - др.Закон и 47/18), чл. 8, 13 и 14 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (“Сл. гл. РС” бр. 21/16 и 113/17), и 
члан 45 став 1 тачка 6 Статута града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца”, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градоначелник града Крушевца, дана 26.12.2018. 
године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу помоћника градоначелника за 

економски развој, инвестиције и финансије на 
лични захтев 

 
I – МИРОЉУБ ЋОСИЋ, дипл. eкономиста из 

Крушевца, помоћник Градоначелника за економски 
развој, инвестиције и финансије у Градској управи града 
Крушевца, РАЗРЕШАВА СЕ дужности помоћника 
Градоначелника за економски развој, инвестиције и 
финансије, на лични захтев ради одласка у старосну 
пензију и престаје му радни однос са 30.12.2018. године. 

 
II – Именованом ће се у року од 10 дана, а најкасније у 

року од 30 дана од дана престанка радног односа исплатити 
неисплаћене плате, накнаде плате и друга примања које је 
остварио до дана престанка радног односа.  

 
III – Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Крушевца”.  
 

II Broj: 118-61/2012  GRADONA^ELNIK, 
Јасмина Палуровић, s.r. 

 

 
III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
433 
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима 

(Службени гласник РС“ бр 51/09, 99/11), члана 5.став 3 
. Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућих средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења (“Сл.гласник 
РС“, број 16/18) и члана 48. Статутa града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр 8/08, 5/11 и 8/15) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК  

 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ 

ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописују се мерила за 
дефинисање програма, поступак доделе средстава, 
критеријуми за избор програма, расписивање и  
пријављивање на конкурс, именовање Комисије за 
спровођење конкурса, поступак одлучивања,учешће 
стручне јавности, коришћење средстава и праћење 
реализације програма за финансирање и суфинан-
сирање програма од јавног интереса за реализацију 
Локалног плана акције за децу града Крушевца (у 
даљем тексту: ЛПА за децу) из буџета града Крушевца 
(у даљем тексту: Град). 

 
Члан 2. 

 
Под програмима из члана 1. овог Правилника, 

сматрају се програми који су усмерени на имплемен-
тацији приоритетних области ЛПА за децу града 
Крушевца.  

 
Члан 3. 

 
Термини којима су у овом Правилнику означени 

положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматички мушком роду, подразумевају природни 
мушки и женски род лица на која се односе, у складу са 
начелима и прописима о родној равноправности. 

 
 II  -  ПРОГРАМ 
 

Члан 4. 
 
Програм из члана 2. овог Правилника мора да 

садржи: 
-област реализације 
-територију на којој се реализује 
-време и дужину трајања програма, 
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-циљ,врсту и обим активности, 
-укупан број лица потребних за извођење 

програма. 
 
Програм чија реализација траје најдуже годину 

дана у формалном смислу може бити означен и 
називом пројекат. 

 
Члан 5. 

 
Области које ће се финансирати и суфинансирати  

кроз програме на основу јавног конкурса, по одредбама 
овог Правилника су:  

 -Смањење сиромаштва код деце, 
 -Квалитетно образовање за сву децу, 
-боље здравље за сву децу, 
-унапређење положаја и права деце ометене у 

развоју, 
-заштита права деце без родитељског старања, 
-заштита деце од злостављања, занемаривања, ис-

коришћавања и насиља, 
-спровођење ЛПА за децу. 
 
 
III - ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
          

Члан 6. 
 
Спровођење овог Правилника врши Комисија  за 

имплементацију Локалног плана акције за децу града 
Крушевца (у даљем тексту: Комисија), именована од 
стране Градског већа града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
      Комисија  објављује годишњи план расписи-

вања јавног конкурса, најкасније до 31.01., који садржи: 
-податке о даваоцу средстава, 
-област за коју се расписује конкурс, 
-називу и планираном периоду расписивања јавног 

конкурса, 
-као и друге релевантне податке од значаја за 

спровођење јавног конкурса. 
Годишњи план из става 1. овог члана објављује се 

на званичној интернет страници Града Крушевца 
www.krusevac.rs и доставља Kанцеларији за сарадњу са 
цивилним друштвом (у даљем тексту: Kанцеларија). 

 
Члан 8. 

 
Средстава за финансирање и суфинансирање 

програма ЛПА за децу планирају се Одлуком о буџету 
града Крушевца, за сваку календарску годину, на 
позицији Градске управе. 

Средства из става 1. могу се прибавити и из других 
извора за финансирање и суфинансирање планираних 
активности и циљева путем донација иностраних 
земаља и међународних организација, дотацијом и 
трансферима других нивоа власти, дотацијом 
невладиних организација, привредних друштва и 
појединаца. 

 
 

IV - МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР  
        ПРОГРАМА 
 

   Члан 9. 
 

Мерила и критеријуми за избор програма 
дефинишу се као основна и допунска мерила и 
критеријуми за  области из члана 5. овог Правилника. 

Основна мерила и критеријуми утврђени су 
Уредбом, док су допунска мерила и критеријумe  
прописани овим Правилником. 

 
Члан 10. 

 
Основна мерила и критеријуми за избор програма 

који се финансирају или суфинансирају из буџета града 
су: 

- референце програма: област,  дужина трајања, 
број корисника, могућност развијања програма и 
одрживост; 

- циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у области у 
којој се програм спроводи; 

- суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода,буџета Републике Србије, јединице 
локалне самоуправе,фондова Европске уније, донација, 
легата, кредита и друго у случају недостајућег дела за 
финансирање програма; 

- законитост и ефикасност коришћења средстава и 
одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена 
средства буџета да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Допунска мерила и критеријуми су: 
- одрживост ранијих програма и пројеката; 
- Капацитет носиоца програма, предложене 

квалификације и референце пројектног тима у односу 
на предложене циљеве, резултате и активности 
програма; 

- Носилац програма је обезбедио одговарајуће 
партнерство; 

- Усклађеност са ЛПА за децу града Крушевца и 
усклађеност планираних активности са циљевима и 
очекиваним резултатима и циљној групи; 

- Прецизност и изводљивост плана реализације 
програма ; 

- Значај промене која се очекује од примене 
програма; 

- Економска оправданост предлога буџета у односу 
на циљ и програмске активности; 

- Прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма који показује усклађеност предвиђених 
трошкова са пројектним активностима; 

- Промоција односно публицитет, који се огледа у 
начину информисања циљне групе и шире јавности по 
програму. 

 
Члан 11. 

 
Приликом оцене пристиглих предлога програма 

који морају да испуне oсновна и допунска мерила и 
критеријуми из чл. 10. овог Правилника, Комисија 
користи критеријуме ради сачињавања листе за 
бодовање на основу које се рангирају пријаве: 
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Р. 

бр. 
Критеријум 

Број 

поена 

1. Референце програма: област,  дужина 
трајања, број корисника, могућност 
развијања програма и одрживост 

10  

2. Циљеви који се постижу: обим 
задовољавања јавног интереса, степен 
унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи 

10  

3. Суфинансирање програма из других 
извора:сопствених прихода,буџета 
Републике Србије, јединице локалне 
самоуправе,фондова Европске 
уније,донација,легата,кредита и друго у 
случају недостајућег дела за финансирање 
програма 

5  

4. Законитост и ефикасност коришћења 
средстава која се утврђују провером да ли 
су раније коришћена буџетска средства за 
финансирање активности  организације и 
ако јесу, да ли су том приликом испуњене 
обавезе 

5  
 

5. Одрживост ранијих програма и пројеката 5  

6. Капацитет носиоца програма, предложене 
квалификације и референце пројектног 
тима у односу на предложене циљеве, 
резултате и активности програма 

10  
 

7. Носилац програма је обезбедио 
одговарајуће партнерство 

5  
 

8. Усклађеност ЛПА за децу града 
Крушевца и усклађеност планираних 
активности са циљевима и очекиваним 
резултатима и циљној групи 

10  

 9. Прецизност и изводљивост плана 
реализације програма  

10  

10. Значај промене која се очекује од 
примене програма 

5  
 

11. Економска оправданост предлога буџета 
у односу на циљ и пројектне активности 

10  
 

12. Прецизно и детаљно приказан наративни 
буџет програма који показује усклађеност 
предвиђених трошкова са пројектним 
активностима 

10  
 

13. Промоција односно публицитет , који се 
огледа у начину информисања циљне 
групе и шире јавности по програму  

5  
 

 УКУПНО 100 

 
 
V - ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА  
 

Члан 12. 
 
На предлог Комисије, Конкурс расписује Начелник 

Градске управе. 
Конкурс обавезно садржи: 
-једну или неколико сродних области од јавног 

интереса за које се конкурс расписује и износ средстава 
за који се расписује конкурс, 

-ко може бити учесник Конкурса; 

- преглед конкурсне документације коју је потребно 
доставити, уз попуњен образац предлога програма, 

- трајање програма, 
- основна мерила и допунске критеријуме, са јас-

ним системом за вредновање сваког појединачног 
критеријума или упућивања на службено гласило у 
коме је објављен пропис којим су утврђена ближа 
мерила и допунски критеријуми за вредновање 
програма. 

- и друге одредбе по одлуци  Комисије, а нарочито: 
- опште смернице за подносиоце програма 
- образац пријаве на конкурс, 
- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву, 
- рок за подношење пријаве и адреса, 
- рок за доношење одлуке о избору програма и 

пројеката, 
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће 
узети у разматрање, 

- напомена да се пријаве предате од стране 
подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 
претходне две године неће узети у разматрање, 

- начин обавештавања о исходу Конкурса и 
- друге одредбе од важности за реализацију 

конкурса. 
 
По службеној дужности утврђује се: 
- да ли је удружење уписано у регистар надлежног 

органа и да ли се,према статутарним одредбама, 
циљеви удружења остварују у области у којој се 
предложени програм реализује; 

- да ли је у претходне две године раскинут  уговор 
са удружењем због ненаменског трошења буџетских 
средстава. 

 
VI - ПРИЈАВА 
 

Члан 13. 
 
Право подношења пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма од јавног интереса  по Јавном 
конкурсу имају удружења грађана чије је седиште  
регистровано на територији града Крушевца , обављају 
делатност на подручју града  и чији програми 
доприносе имплементацији приоритених области ЛПА 
за децу из члана 5.овог Правилника. 

 
Члан 14. 

 
Удружења - учесници конкурса подносе пријаву  

Комисији. 
Пријава се подноси у року од 15 дана од дана 

објављивања Конкурса. 
                                                         
VII - КОМИСИЈА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА 
 

Члан 15. 
 

Конкурсни поступак спроводи  Комисија. 
Комисија има пет чланова које именује Градско 

веће града Крушевца. 
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Решењем о именовању Комисије утврђују се 
задаци и друга питања од значаја за рад  Комисије. 

Комисија  доноси Пословник о раду. 
 

Члан 16. 
 
У Комисију могу бити именована и лица 

представници стручне јавности. 
Градско веће  може ангажовати и стручњаке за 

поједине области ради припреме анализе о успешности, 
квалитету и остварењу циљева програма који се 
реализују. 

Ближа мерила, критеријуме и поступак одабира 
стручњака из ст. 1. и 2. овог члана прописује својим 
актом Начелник Градске управе,  приликом утврђивања 
конкурсних услова. 

 
Члан 17. 

 
Чланови  Комисије,пре доношења одлуке о распи-

сивању конкурса, потписују изјаву о непостојању 
сукоба интереса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, 
члан Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале 
чланове Комисије и да се изузме из даљег рада  Комисије. 

О решавању сукоба интереса Начелник Градске 
управе одлучује у сваком случају посебно, а када 
утврди сукоб интереса, предложиће  именовање у  
Комисију новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако је члан Комисије или 
чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, 
дете или родитељ), запослени или члан органа 
удружења које учествује на конкурсу или било ког 
другог удружења повезаног на било који начин са тим 
удружењем, или у односу на та удружења има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан 
јавном интересу и то у случајевима породичне 
повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса. 

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад. 
 

Члан 18. 
 
Конкурс се објављује на званичној интернет страни 

града Крушевца (www.krusevac.rs) и порталу е-Управа. 
 

Члан 19. 
 
Конкурсна документација садржи: 
1. Основна документација: 
1.1. образац пријаве програма(у два примерка) који 

садржи: 
 податке о носиоцу пројеката 
 назив пројеката 
 локација реализације пројеката 
 друга правна лица укључена  у  пројекат 
 повезаност пројекта  са ЛПА за децу 
 образложење  пројеката 
 општи циљеви пројеката 
 посебни циљеви пројеката 
 опис проблема 
 циљна група и корисници пројекта 
 очекивани резултати и индикатори постигнућа 

 активности 
 временска скала активности 
 праћење и евалуација 
 ризици 
 претпоставке за успешно остваривање циљева 
 управљање програмом 
 профил (стручни капацитет) пружаоца услуга 
 буџет 
 пројекција за наредну фазу 
 
1.2. табеларни буџет, 
1.3. наративни буџет. 
 
2. Обавезна пратећа документација: 
 
2.1. писана изјава о суфинансирању уколико 

учесник конкурса обезбеђује део сопствених средстава, 
2.2. копија уговора или писану изјаву о обезбеђеној 

донацији у случају суфинанирања, 
2.3. изјава о партнеру (уколико се пројекат 

реализује у партнерству), 
2.4. протокол о сарадњи са партнером, 
2.5. копија извештаја о стању рачуна подносиоца 

пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну 
годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за 
привредне регистре), 

3. Пожељна документација: 
3.1.  Досадашња искуства подносиоца програма, 

стручност координатора и кључних стручњака 
укључених у програм – пројекат. 

 
Члан 20. 

 
Пријава на конкурс подноси се Комисији на 

обрасцу "Пријава на Конкурс за финансирање  и 
суфинансирање програма од јавног интереса за 
имплементацију ЛПА за децу града Крушевца“ 

За сваки програм, подноси се посебна пријава. 
 

Члан 21. 
 

Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној затвореној коверти. 

Пријаве се предају на писарници Градске управе 
града Крушевца или поштом на адресу: "Градска 
управа града Крушевца – Комисија за имплементацију 
ЛПА за децу града Крушевца, ул. Газиместанска бр.1, 
Крушевац". 

Благовременом доставом сматра се препоручена 
пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег 
дана утврђеног рока за предају конкурсне документације 
(печат поште), без обзира на датум приспећа. 

 
VIII - ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 22. 
 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима 

Конкурса, сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених програма у року од 60 дана од истека рока 
за подношење пријава. 

Листа се објављује на званичној интернет страни 
www.krusevac.rs и порталу е-Управа. 

http://www.krusevac.rs/
http://www.krusevac.rs/
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Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од три 
радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог 
члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса 
имају право приговора у року од осам дана од дана 
њеног објављивања. Приговор се подноси Комисији. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, 
Комисија  доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 
Члан 23. 

 
Пре доношења Предлога Одлуке Комисија може 

подносиоцу пријаве предложити да изврши одређене 
измене у програму у погледу активности и трошкова 
њихове реализације. 

О спроведеном поступку Комисија води записник 
и доноси Предлог Одлуке о избору програма који ће се 
финансирати или суфинансирају из буџета града, и 
исти доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења Одлуке о финансирању и суфинансирању 
програма из буџета града Крушевца у текућој години. 

 
Члан 24. 

 
Одлуку о избору програма, на предлог Комисије, 

доноси  Градско веће у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење приговора. 

Oдлука из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници www.krusevac.rs и на 
порталу е‒Управа. 

 
Члан 25. 

 
Носиоци одобрених програма, у поступку 

реализације истих, дужни су да примењују Закон о 
јавним набавкама. 

 
Члан 26. 

 
По доношењу Одлуке Градског већа о финан-

сирању и суфинансирању програма из буџета града 
Крушевца у текућој години, начелник Градске управе 
закључује Уговор о финансирању и  суфинансирању 
програма од јавног интереса са удружењем грађана. 

 
Члан 27. 

 
Одлука  о финансирању и суфинансирању про-

грама објављује се  на сајту града Крушевца и на 
порталу е-Управа. 

 
IX - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
Коришћење средстава 
 

Члан 28. 
 

На основу Одлуке  из члана 24. овог Правилника 
Начелник Градске управе града Крушевца закључује 
Уговор о финансирању и  суфинансирању програма од 
јавног интереса са удружењем грађана. 

Члан 29. 
 
Удружење је  дужно да пре склапања уговора  

Комисији достави изјаву да средства за реализацију 
одобреног програма нису на други начин већ 
обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса 
и интерни акт о антикорупцијској политици (усвојен 
етички  кодекс, изјава о приступању етичком кодексу 
мреже организација, план интегритета удружења или 
други вид антикоруптивног акта). 

                                                   
Члан 30. 

 
Средства која се, у складу са овим Правилником, 

одобре за реализацију програма јесу наменска средства 
и могу да се користе искључиво за реализацију 
конкретног програма и у складу са уговором који се 
закључује између Начелника Градске управе и 
удружења. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у 
складу са прописима којима се уређује пренос средстава 
и отварање рачуна корисника јавних средстава, односно 
отварање рачуна код Управе за трезор. 

 
Члан 31. 

 
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна, а нарочито:  
  Предмет  програма и кратак опис програма, 
 Укупна вредност програма, износ средстава 

који се додељују за реализацију програма  и начин 
обезбеђења и преноса средстава, 

 процентуално учешће града у укупној 
вредности програма, 

 датум почетка и завршетка програма, 
 права и обавезе уговорних страна, 
 услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
 права и обавезе уговорних страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је 
закључен, 

 начин решавања спорова, 
 начин извештавања, 
 могућност продужења уговорног односа, 
 динамика извештавања о утрошеним сред-

ствима, 
 инструменти обезбеђења за случај ненаменског 

трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, 
односно за случај неизвршења уговорне обавезе – 
предмета програма и повраћај неутрошених средстава, 

 и друга права и обавезе уговорних страна. 
 
Праћење реализације програма 
 

Члан 32. 
 

Удружење је дужно да доставља извештај 
Комисији о утрошку средстава, односно реализацији 
активности предвиђених програмом, периодично 
уколико је предвиђено Уговором,  а коначни наративни 
и финансијски извештај најкасније 30 дана по 
завршетку програма, што ће се дефинисати уговором из 
чл.31. овог Правилника. 

http://www.krusevac.rs/
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Извештај о реализацији програма подноси се 
Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма". 

Извештај се подноси у електронском и штампаном 
облику, предајом на писарницу Градске управе или се 
шаље поштом. 

 
Члан 33. 

 
Комисија врши праћење реализације програма које 

обухвата: 
-обавезу удружења да обавештава Комисију о 

реализацији програма, у роковима одређеним уговором, 
-прегледање извештаја, 
-мониторинг посете представника Комисије и 

Градског већа, 
-обавезу удружења да омогуће овлашћеним лицима 

Градске управе да изврше увид у релевантну 
документацију насталу у току реализације програма, 

-прикупљање информација од корисника програма, 
- контролу реализације пројектних активности, 
-контролу структуре пружених услуга, број 

корисника, 
-контролу утрошка буџетских средстава и да ли 

постоји рачуноводствена документација која указује на 
наменски утрошак истих, 

-квантитативну и квалитативну оцену реализованог 
програма, 

-процену утицаја на област имплементације,увид и 
процену квалитета и успешности програма у смислу 
реализације постављених циљева, 

-предлагање мера и активности за унапређење 
активности из програма, 

-друге активности предвиђене уговором. 
 
Извештавање 
 

Члан 34. 
 
Удружење израђује периодичне и завршне 

наративне и финансијске извештаје. 
Периодични и завршни наративни извештај из 

става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и 
резултата реализације програма у односу на планиране 
активности дефинисане уговором, како би се могла 
извршити процена успешности од стране надлежног 
органа и образложење за свако одступање од програма 
и преглед корективних мера чије се предузимање 
планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из 
става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је 
саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који 
су настали током извештајног периода, као и целокупну 
документацију која оправдава настале трошкове. 

 
Достављање, прегледање и процена извештаја 
 

Члан 35. 
 
Удружење доставља периодичне и завршне 

наративне и финансијске извештаје у роковима 
предвиђеним закљученим уговором.  

Комисија прегледа и разматра извештаје из става 1. 
овог члана. 

Прегледом финансијских извештаја Комисија 
утврђује да ли су буџетска средства наменски 
коришћена и да ли постоји рачуноводствена 
документација која указује на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним 
обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене 
документације неће бити признати, о чему се удружење 
обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја Комисија 
остварује увид и врши процену квалитета и успешности 
програма у смислу реализације постављених циљева. 

О извршеној процени Комисија обавештава удружење. 
Удружење на захтев Комисије доставља допуну и 

додатно објашњење навода изнетих у извештају у року 
од осам дана од пријема захтева  за доставу допуне 
документације. 

 
Мониторинг посета 

 
Члан 36. 

 
У циљу праћења реализације програма, Комисија  

може реализовати мониторинг посете. 
Под мониторинг посетом сматра се: посета 

удружењу, одржавање састанака овлашћених представ-
ника Комисије са овлашћеним представницима 
удружења, присуство одређеним догађајима и манифе-
стацијама или другим програмским активностима које 
удружење спроводи у склопу реализације програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или 
ненајављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и 
чија је вредност одобрених средстава већа од 
500.000,00 динара, као и програме који трају дуже од 
годину дана, Комисија  реализује најмање једну 
мониторинг посету у току трајања програма, односно 
најмање једном годишње. 

 
Извештај о мониторинг посети 
 

Члан 37. 
 
Комисија израђује извештај о мониторинг посети  

у року од десет дана од дана спроведене посете. 
Поред извештаја из става 1. овог члана Комисија 

може израдити и препоруке за отклањање недостатака и 
рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику 
средстава. 

 
Сукоб интереса код удружења-корисника 

средстава 
 

Члан 38. 
 

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу 
избегавања сукоба интереса приликом коришћења 
наменских средстава и одмах по сазнању обавестити 
Комисију о свим ситуацијама које представљају или би 
могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је 
непристрасно извршење уговорних обавеза било ког 
лица везаног уговором угрожено због прилике да то 
лице својом одлуком или другим активностима учини 
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погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови 
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или 
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету 
јавног интереса и то у случају породичне повезаности, 
економских интереса или другог заједничког интереса 
са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса Комисија посебно разматра 
и може од удружења затражити сва потребна 
обавештења и документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у 
спровођењу уговора, Комисија ће затражити од 
удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 
дана, предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када удружење 
спроводи програм који је усмерен на чланове удружења 
као кориснике програма који припадају социјално 
осетљивим групама или особама са инвалидитетом. 

 
Прерасподела одобреног износа средстава 
 

Члан 39. 
 

Удружење, у изузетним ситуацијама, може да 
тражи сагласност од Комисије ради прерасподеле 
средстава за реализацију планираних активности у 
оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се 
тражити повећање расхода који се односе на људске 
ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек 
након добијања писмене сагласности или 
потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.  

 
Поступање у случају неправилности 
 

Члан 40. 
 

Комисија обавештава удружење да ће покренути 
поступак за раскид уговора и повраћај средстава са 
припадајућом каматом уколико су неправилности такве 
природе да онемогућавају Комисију да утврди да су 
додељена средства наменски коришћена, односно ако 
утврди ненаменски утрошак средстава. 

 
Раскид уговора и повраћај средстава 

 
Члан 41. 

 
Комисија сачињава Извештај о реализацији 

програма од јавног интереса у области имплементације 
ЛПА за децу и доставља га Градском већу града 
Крушевца на усвајање. 

У случају да корисник у извештајном периоду не 
достави доказе о наменском утрошку средстава или у 
потпуности или делимично не оправда добијена 
средства, Комисија  може да предложи Градском већу 
упућивање надлежног органа ради вршења контроле. 

 
Члан 42. 

  
Ако се приликом праћења реализације програма 

утврди ненаменско трошење средстава ,Комисија 
предлаже да се раскине уговор, захтева повраћај 

пренетих средстава, односно да активира инструменте 
обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са 
законском каматом.  

 
Извештај надлежног органа 
 

Члан 43. 
 

Комисија изрaђује извeштaj о реализованој 
финансијској подршци програмима удружења из 
буџетских средстава у претходној календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници Града Крушевца и на 
порталу е‒Управа. 

Комисија може спровести анализу успешности, 
квалитета и степена остварености циљева програма за 
која су додељена средства на конкурсу за доделу 
средстава, уколико оцени да би то довело до 
унапређења стања у одређеној области у којој се 
корисницима додељују финансијска средства. 

 
Објављивање 
 

Члан 44. 
 

Подаци и акти које Комисија објављује на својој 
званичној интернет страници и порталу е‒Управa, 
морају се објавити и на огласној табли Градске управе. 

 
Члан 45. 

 
Стручне и административно - техничке послове за 

рад Комисије обавља Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца. 

 
X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о критеријумима за финансирање  
програма и пројеката за реализацију Локалног  плана 
акције за децу града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" број 1/17). 

Члан 47. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-414/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
434 
На основу тачке I Закључка  Скупштине града 

Крушевца о доношењу Локалног акционог плана за младе 
за период 2014-2019.године ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 4/14) члана 38. став 5. Закона о удружењима 
(Службени гласник РС“ бр 51/09, 99/11), члана 5. став 3. 
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Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућих средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник 
РС“ бр. 16/18), и члана 48. Статутa града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК 

 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ  

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописују се мерила за 
дефинисање програма, поступак доделе средстава, 
критеријуми за избор програма, расписивање и  
пријављивање на конкурс, именовање Савета за 
спровођење конкурса, поступак одлучивања,учешће 
стручне јавности, коришћење средстава и праћење 
реализације програма за финансирање и суфинансирање 
програма од јавног интереса у области бриге о младима. 

 
Члан 2. 

 
Под програмима из члана 1. овог Правилника, 

сматрају се програми који су усмерени на имплементацији 
приоритетних области Локалног акционог плана за младе 
града Крушевца (ЛАП за младе).  

 
Члан 3. 

 
Термини којима су у овом Правилнику означени 

положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматички мушком роду, подразумевају природни 
мушки и женски род лица на која се односе, у складу са 
начелима и прописима о родној равноправности. 

 
 II - ПРОГРАМ 

Члан 4. 
 
Програм из члана 2. овог Правилника мора да 

садржи: 
-област реализације 
-територију на којој се реализује 
-време и дужину трајања програма, 
-циљ,врсту и обим активности, 
-укупан број лица потребних за извођење програма. 
Програм чија реализација траје најдуже годину 

дана у формалном смислу може бити означен и 
називом пројекат. 

 
Члан 5. 

 
Области које ће се финансирати и суфинансирати  

кроз програме на основу јавног конкурса, по одредбама 

овог Правилника су:  
- образовање младих, 
- запошљавање младих, 
- здравље младих, 
- безбедност младих, 
- култура, спорт и слободно време младих, 
- информисање и мобилност младих, 
- активизам и волонтеризам младих 
- очување и заштита животне средине 
 
III  - ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
          

Члан 6. 
 
Спровођење овог Правилника врши Савет за 

праћење и спровођење Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца (у даљем тексту: Савет), 
именован од стране Градског већа града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Савет објављује годишњи план расписивања јавног 

конкурса, најкасније до 31.01., који садржи: 
-податке о даваоцу средстава, 
-област за коју се расписује конкурс, 
-називу и планираном периоду расписивања јавног 

конкурса, 
-као и друге релевантне податке од значаја за 

спровођење јавног конкурса. 
Годишњи план из става 1. овог члана објављује се 

на званичној интернет страници Града Крушевца 
www.krusevac.rs и доставља Kанцеларији за сарадњу са 
цивилним друштвом (у даљем тексту: Kанцеларија). 

 
Члан 8. 

 
Средстава за финансирање и суфинансирање 

програма Локалног акционог плана за младе планирају 
се Одлуком о буџету града Крушевца, за сваку 
календарску годину, на позицији Градске управе. 

Средства из става 1. могу се прибавити и из других 
извора за финансирање и суфинансирање планираних 
активности и циљева путем донација иностраних земаља 
и међународних организација, дотацијом и трансферима 
других нивоа власти, дотацијом невладиних 
организација, привредних друштва и појединаца. 

 
IV - МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА 
 

    Члан 9. 
 

Мерила и критеријуми за избор програма 
дефинишу се као основна и допунска мерила и 
критеријуми за  области из члана 5. овог Правилника. 

Основна мерила и критеријуми из става 1. овог 
члана утврђени су Уредбом ,док су   допунска мерила 
утврђена  овим Правилником. 

 
Члан 10. 

 
Основна мерила и критеријуми за избор програма 

који се финансирају или суфинансирају из буџета града 
су: 
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-референце програма: област,  дужина трајања, 
број корисника, могућност развијања програма и 
одрживост; 

-циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у области у 
којој се програм спроводи; 

-суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода,буџета Републике Србије, јединице 
локалне самоуправе, фондова Европске уније, донација, 
легата, кредита и друго у случају недостајућег дела за 
финансирање програма; 

-законитост и ефикасност коришћења средстава и 
одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена 
средства буџета да ли су испуњене уговорне обавезе, 

Допунска мерила и критеријуми су: 
-одрживост ранијих програма и пројеката; 
-Капацитет носиоца програма, предложене квали-

фикације и референце пројектног тима у односу на 
предложене циљеве, резултате и активности програма; 

- Носилац програма је обезбедио одговарајуће 
партнерство; 

- Усклађеност са ЛАП за младе града Крушевца и 
усклађеност планираних активности са циљевима и 
очекиваним резултатима и циљној групи;  

- Прецизност и изводљивост плана реализације 
програма; 

- Значај промене која се очекује од примене 
програма; 

- Економска оправданост предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности; 

- Прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
програма који показује усклађеност предвиђених 
трошкова са програмским активностима; 

- Промоција односно публицитет, који се огледа у 
начину информисања циљне групе и шире јавности по 
програму или пројекту. 

 
Члан 11. 

 
Приликом оцене пристиглих предлога програма 

који морају да испуне основна и допунска мерила и 
критеријуми из чл. 10. овог Правилника, Савет за 
праћење и спровођење Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца користи критеријуме ради 
сачињавања листе за бодовање на основу које се 
рангирају пријаве: 

р. 
бр 

Критеријум 
Број 

поена 
 

1. Референце програма: област,  дужина 
трајања, број корисника, могућност 
развијања програма и одрживост 

10 поена 

2. циљеви који се постижу: обим 
задовољавања јавног интереса, степен 
унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи 

10 поена 

3. суфинансирање програма из других 
извора: сопствених прихода,буџета 
Републике Србије, јединице локалне 
самоуправе,фондова Европске 
уније,донација,легата,кредита и друго у 
случају недостајућег дела за 
финансирање програма 

5 поена 

4. Законитост и ефикасност коришћења 
средстава која се утврђују провером да 
ли су раније коришћена буџетска 
средства за финансирање активности  
организације и ако јесу, да ли су том 
приликом испуњене обавезе 

5 поена 
 

5. Одрживост ранијих програма и 
пројеката 

5 поена 
 

6. Капацитет носиоца програма, 
предложене квалификације и референце 
пројектног тима у односу на 
предложене циљеве, резултате и 
активности програма 

10 поена 
 

7. Носилац програма је обезбедио 
одговарајуће партнерство 

5 поена 
 

8. Усклађеност са ЛАП за младе града 
Крушевца и усклађеност планираних 
активности са циљевима и очекиваним 
резултатима и циљној групи  

10 поена 

 9. Прецизност и изводљивост плана 
реализације програма или пројекта 

10 поена 

10. Значај промене која се очекује од 
примене програма 

5 поена 
 

11. Економска оправданост предлога 
буџета у односу на циљ и пројектне 
активности 

10 поена 
 

12. Прецизно и детаљно приказан 
наративни буџет програма који показује 
усклађеност предвиђених трошкова са 
програмским активностима 

10 поена 
 

13. Промоција односно публицитет, који се 
огледа у начину информисања циљне 
групе и шире јавности по програму или 
пројекту 

5 поена 
 

 УКУПНО 100 

 
V ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА  
 

Члан 12. 
 
На предлог Савета, Конкурс расписује начелник 

Градске управе. 
Конкурс обавезно садржи: 
-једну или неколико сродних области од јавног 

интереса за које се конкурс расписује и износ средстава 
за који се расписује конкурс, ; 

-ко може бити учесник Конкурса; 
-преглед конкурсне документације коју је потребно 

доставити, уз попуњен образац предлога програма, 
-трајање програма, 
-основна мерила и допунске критеријуме, са јасним 

системом за вредновање сваког појединачног критеријума 
или упућивања на службено гласило у коме је објављен 
пропис којим су утврђена ближа мерила и допунски 
критеријуми за вредновање програма и 

- друге одредбе по одлуци Савета, а нарочито: 
-опште смернице за подносиоце програма  
-образац пријаве на конкурс, 
-списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву, 
-рок за подношење пријаве и адреса, 
-рок за доношење одлуке о избору програма и 

пројеката, 
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-напомену да се непотпуне, неблаговремене и 
пријаве које нису предате на   прописаном обрасцу неће 
узети у разматрање, 

-напомена да се пријаве предате од стране 
подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 
претходне две године неће узети у разматрање, 

-начин обавештавања о исходу Конкурса и 
-друге одредбе од важности за реализацију 

Конкурса. 
 
По службеној дужности утврђује се: 
-да ли је удружење уписано у регистар надлежног 

органа и да ли се,према статутарним одредбама, 
циљеви удружења остварују у области у којој се 
предложени програм реализује; 

-да ли је у претходне две године раскинут  уговор 
са удружењем због ненаменског трошења буџетских 
средстава. 

 
VI   ПРИЈАВА 
 

Члан 13. 
 
Право подношења пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма од јавног интереса  по Јавном 
конкурсу имају удружења грађана чије је седиште  
регистровано на територији града Крушевца , обављају 
делатност на подручју града и чији програми 
доприносе имплементацији приоритетних области 
Локалног акционог плана за младе из члана 5.овог 
Правилника. 

 
Члан 14. 

 
Удружења - учесници конкурса подносе пријаву  

Савету. 
Пријава се подноси у року  од 15 дана од дана 

објављивања Конкурса. 
                                                         
VII - САВЕТ  ЗА ПРАЋЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА 
 

Члан 15. 
 

Конкурсни поступак спроводи Савет. 
Савет  има пет чланова које именује Градско веће 

града Крушевца. 
Решењем о именовању Савета утврђују се задаци и 

друга питања од значаја за рад Савета. 
Савет доноси Пословник о раду. 
 

Члан 16. 
 
У Савет могу бити именована и лица представници 

стручне јавности. 
Градско веће  може ангажовати и стручњаке за 

поједине области ради припреме анализе о успешности, 
квалитету и остварењу циљева програма који се 
реализују. 

Ближа мерила, критеријуме и поступак одабира 
стручњака из ст. 1. и 2. овог члана прописује својим 
актом начелник Градске управе,  приликом утврђивања 
конкурсних услова. 

Члан 17. 
 
Чланови Савета,пре доношења одлуке о распи-

сивању конкурса, потписују изјаву о непостојању 
сукоба интереса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, 
члан Савета је дужан да о томе одмах обавести остале 
чланове Савета и да се изузме из даљег рада  Савета. 

О решавању сукоба интереса Начелник Градске 
управе одлучује у сваком случају посебно, а када 
утврди сукоб интереса, предложиће  именовање у  
Савет новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако је члан Савета или 
чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, 
дете или родитељ), запослени или члан органа 
удружења које учествује на конкурсу или било ког 
другог удружења повезаног на било који начин са тим 
удружењем, или у односу на та удружења има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан 
јавном интересу и то у случајевима породичне 
повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса. 

  
Чланови Савета не добијају накнаду за свој рад. 
                                               

Члан 18. 
 
Конкурс се објављује на званичној интернет страни 

града Крушевца (www.krusevac.rs) и порталу е-Управа. 
 

Члан 19. 
 
Конкурсна документација садржи: 
1. Основна документација: 
 
1.1. образац пријаве програма(у два примерка) који 

садржи: 
 податке о носиоцу програма 
 назив програма 
 локација реализације програма 
 друга правна лица укључена  у  програм 
 повезаност програма  са Локалним акционим 

планом за младе 
 образложење  програма 
 општи циљеви програма 
 посебни циљеви програма 
 опис проблема 
 циљна група и корисници програма 
 очекивани резултати и индикатори постигнућа 
 активности и временска скала активности 
 праћење и евалуација 
 ризици 
 претпоставке за успешно остваривање циљева 
 управљање програмом 
 профил (стручни капацитет) удружења 
 буџет 
 пројекција за наредну фазу 
1.2. табеларни буџет, 
1.3. наративни буџет. 
 
2. Обавезна пратећа документација: 

http://www.krusevac.rs/
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2.1. писана изјава о суфинансирању уколико 
учесник конкурса обезбеђује део сопствених 
средстава, 
2.2. копија уговора или писану изјаву о обезбеђеној 
донацији у случају суфинанирања, 
2.3. изјава о партнерству (уколико се програм 
реализује у партнерству), 
2.4. протокол о сарадњи са партнером, 
2.5. копија извештаја о стању рачуна подносиоца 
пријаве (биланс стања и биланс успеха за 
претходну годину са доказом да је извештај поднет 
Агенцији за привредне регистре), 
 
3. Пожељна документација: 
3.1. Досадашња искуства подносиоца програма, 
стручност координатора и кључних стручњака 
укључених у програм – пројекат. 
 

Члан 20. 
 

Пријава на конкурс подноси се Савету на обрасцу 
"Пријава на Конкурс за финансирање  и 
суфинансирање програма од јавног интереса за 
имплементацију Локалног акционог плана за младе на 
територији града Крушевца“ 

За сваки програм, подноси се посебна пријава. 
 

Члан 21. 
 

Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној затвореној коверти. 

Пријаве се предају на писарници Градске управе 
града Крушевца или поштом на адресу: "Градска 
управа града Крушевца – Савет за праћење и 
спровођење Локалног акционог плана за младе града 
Крушевца ул. Газиместанска бр.1, Крушевац". 

Благовременом доставом сматра се препоручена 
пошиљка предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум 
приспећа. 

 
VIII   ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 22. 
 
Савет  разматра пријаве и у складу са условима 

Конкурса, сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених програма у року од 60 дана од истека рока 
за подношење пријава. 

Листа се објављује на званичној интернет страни 
www.krusevac.rs и порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од три 
радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог 
члана. 

На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса 
имају право приговора у року од осам дана од дана 
њеног објављивања. Приговор се подноси Савету за 
праћење и спровођење Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца . 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, 
Савет за праћење и спровођење Локалног акционог 

плана за младе града Крушевца   доноси у року од 15 
дана од дана његовог пријема. 

 
Члан 23. 

 
Пре доношења Предлога Одлуке, Савет  може 

подносиоцу пријаве предложити да изврши одређене 
измене у програму у погледу активности и трошкова 
њихове реализације. 

О спроведеном поступку Савет  води записник и 
доноси Предлог Одлуке о избору програма који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета града, и 
исти доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења Одлуке о финансирању и суфинансирању 
програма из буџета града Крушевца у текућој години. 

 
Члан 24. 

 
Одлуку о избору програма, на предлог Савета, 

доноси  Градско веће у року од 30 дана, од дана истека 
рока за подношење приговора. 

Oдлука из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници www.krusevac.rs и на 
порталу е‒Управа. 

 
Члан 25. 

 
Носиоци одобрених програма, у поступку 

реализације истих, дужни су да примењују Закон о 
јавним набавкама. 

 
Члан 26. 

 
По доношењу Одлуке Градског већа о финансирању 

и суфинансирању програма из буџета града Крушевца у 
текућој години, начелник Градске управе закључује 
Уговор о финансирању и суфинансирању програма од 
јавног интереса са удружењем грађана. 

 
Члан 27. 

 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма 

објављује се  на сајту града Крушевца и на порталу е-
Управа. 

 
IX - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
Коришћење средстава 
 

Члан 28. 
 

На основу Одлуке  из члана 24. овог Правилника 
Начелник Градске управе града Крушевца закључује 
Уговор о финансирању и  суфинансирању програма од 
јавног интереса са удружењем. 

 
Члан 29. 

 
Удружење је дужно да пре склапања уговора  

Савету достави изјаву да средства за реализацију 
одобреног програма нису на други начин већ 
обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса 

http://www.krusevac.rs/
http://www.krusevac.rs/
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и интерни акт о антикорупцијској политици (усвојен 
етички  кодекс,изјава о приступању етичком кодексу 
мреже организација, план интегритета удружења или 
други вид антикоруптивног акта). 

                                                   
Члан 30. 

 
Средства која се, у складу са овим Правилником, 

одобре за реализацију програма јесу наменска средства 
и могу да се користе искључиво за реализацију 
конкретног програма и у складу са уговором који се 
закључује између Начелника Градске управе и 
удружења. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у 
складу са прописима којима се уређује пренос средстава и 
отварање рачуна корисника јавних средстава, односно 
отварање рачуна код Управе за трезор. 

 
Члан 31. 

 
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна, а нарочито:  
 
  Предмет  програма и кратак опис програма, 
 Укупна вредност програма, износ средстава 

који се додељују за реализацију програма  и начин 
обезбеђења и преноса средстава, 

 процентуално учешће града у укупној 
вредности програма, 

 датум почетка и завршетка програма, 
 права и обавезе уговорних страна, 
 услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
 права и обавезе уговорних страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је 
закључен, 

 начин решавања спорова, 
 начин извештавања, 
 могућност продужења уговорног односа, 
 динамика извештавања о утрошеним средствима, 
 инструменти обезбеђења за случај ненаменског 

трошења средстава обезбеђених за реализацију 
програма,односно за случај неизвршења уговорне 
обавезе –предмета програма и повраћај неуторшених 
средстава, и 

друга права и обавезе уговорних страна. 
 
Праћење реализације програма 
 

Члан 32. 
 

Удружење је дужно да доставља извештај Савету о 
утрошку средстава, односно реализацији активности 
предвиђених програмом, периодично уколико је 
предвиђено Уговором, а коначни наративни и 
финансијски извештај најкасније 30 дана по завршетку 
програма, што ће се дефинисати уговором из чл.31. 
овог Правилника. 

Извештај о реализацији програма подноси се 
Савету на обрасцу "Извештај о реализацији програма". 

Извештај се подноси у електронском и штампаном 
облику, предајом на писарницу Градске управе или се 
шаље поштом. 

 

Члан 33. 
 
Савет врши праћење реализације програма које 

обухвата: 
-обавезу удружења да обавештава Савет о 

реализацији програма, у роковима одређеним уговором, 
-прегледање извештаја, 
-мониторинг посете представника Савета и 

Градског већа, 
-обавезу удружења да омогући овлашћеним 

лицима Градске управе да изврше увид у релевантну 
документацију насталу у току реализације програма, 

-прикупљање информација од корисника програма, 
- контролу реализације пројектних активности, 
-контролу структуре пружених услуга, број 

корисника, 
-контролу утрошка буџетских средстава и да ли 

постоји рачуноводствена документација која указује на 
наменски утрошак истих, 

-квантитативну и квалитативну оцену реализованог 
програма, 

-процену утицаја на област имплементације,увид и 
процену квалитета и успешности програма у смислу 
реализације постављених циљева, 

-предлагање мера и активности за унапређење 
активности из програма, 

-друге активности предвиђене уговором. 
 
Извештавање 
 

Члан 34. 
 

Удружење израђује периодичне и завршне 
наративне и финансијске извештаје. 

Периодични и завршни наративни извештај из 
става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и 
резултата реализације програма у односу на планиране 
активности дефинисане уговором, како би се могла 
извршити процена успешности од стране надлежног 
органа и образложење за свако одступање од програма 
и преглед корективних мера чије се предузимање 
планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из 
става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је 
саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који 
су настали током извештајног периода, као и целокупну 
документацију која оправдава настале трошкове. 

 
Достављање, прегледање и процена извештаја 
 

Члан 35. 
 
Удружење доставља периодичне и завршне 

наративне и финансијске извештаје у роковима 
предвиђеним закљученим уговором.  

Савет прегледа и разматра извештаје из става 1. 
овог члана. 

Прегледом финансијских извештаја Савет утврђује 
да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли 
постоји рачуноводствена документација која указује на 
наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним 
обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене 
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документације неће бити признати, о чему се носилац 
програма обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја Савет остварује 
увид и врши процену квалитета и успешности програма 
у смислу реализације постављених циљева. 

О извршеној процени Савет обавештава 
Удружење. 

Удружење на захтев Савета доставља допуну и 
додатно објашњење навода изнетих у извештају у року 
од осам дана од пријема захтева  за доставу допуне 
документације. 

 
Мониторинг посета 
 

Члан 36. 
 

У циљу праћења реализације програма, Савет може 
реализовати мониторинг посете. 

Под мониторинг посетом сматра се: посета 
удружењу, одржавање састанака овлашћених 
представника Савета са овлашћеним представницима 
удружења, присуство одређеним догађајима и 
манифестацијама или другим програмским 
активностима које удружење спроводи у склопу 
реализације програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или 
ненајављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и 
чија је вредност одобрених средстава већа од 
500.000,00 динара, као и програме који трају дуже од 
годину дана, Савет реализује најмање једну 
мониторинг посету у току трајања програма, односно 
најмање једном годишње. 

 
Извештај о мониторинг посети 
 

Члан 37. 
 
Савет израђује извештај о мониторинг посети  у 

року од десет дана од дана спроведене посете. 
Поред извештаја из става 1. овог члана Савет може 

израдити и препоруке за отклањање недостатака и 
рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику 
средстава. 

 
Сукоб интереса код удружења-корисника 

средстава 
 

Члан 38. 
 

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу 
избегавања сукоба интереса приликом коришћења 
наменских средстава и одмах по сазнању обавестити 
Савет о свим ситуацијама које представљају или би 
могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

 Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је 
непристрасно извршење уговорних обавеза било ког 
лица везаног уговором угрожено због прилике да то 
лице својом одлуком или другим активностима учини 
погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови 
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или 
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету 
јавног интереса и то у случају породичне повезаности, 

економских интереса или другог заједничког интереса 
са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса Савет посебно разматра и 
може од удружења затражити сва потребна обавештења 
и документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у 
спровођењу уговора, Савет ће затражити од удружења 
да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, 
предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када Удружење 
спроводи програм који је усмерен на чланове удружења 
као кориснике програма који припадају социјално 
осетљивим групама или особама са инвалидитетом. 

 
Прерасподела одобреног износа средстава 
 

Члан 39. 
 

Удружење, у изузетним ситуацијама, може да 
тражи сагласност од Савета ради прерасподеле 
средстава за реализацију планираних активности у 
оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се 
тражити повећање расхода који се односе на људске 
ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек 
након добијања писмене сагласности или 
потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.  

 
Поступање у случају неправилности 
 

Члан 40. 
 

Савет обавештава Удружење да ће покренути 
поступак за раскид уговора и повраћај средстава са 
припадајућом каматом уколико су неправилности такве 
природе да онемогућавају Савет да утврди да су 
додељена средства наменски коришћена, односно ако 
утврди ненаменски утрошак средстава. 

 
Раскид уговора и повраћај средстава 

 
Члан 41. 

 
Савет  сачињава Извештај о реализацији програма 

од јавног интереса у области имплементације Локалног 
акционог плана за младе и доставља га Градском већу 
града Крушевца на усвајање. 

У случају да Удружење у извештајном периоду не 
достави доказе о наменском утрошку средстава или у 
потпуности или делимично не оправда добијена 
средства, Савет  може да предложи Градском већу 
упућивање надлежног органа ради вршења контроле. 

 
Члан 42. 

 
Ако се приликом праћења реализације програма 

утврди ненаменско трошење средстава, Савет предлаже 
да се раскине уговор, захтева повраћај пренетих 
средстава, односно да активира инструменте 
обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са 
законском каматом.  
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Извештај надлежног органа 
 

Члан 43. 
 

Савет изрaђује извeштaj о реализованој 
финансијској подршци програмима удружења из 
буџетских средстава у претходној календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници Града Крушевца и на 
порталу е‒Управа. 

Савет може спровести анализу успешности, 
квалитета и степена остварености циљева програма за 
која су додељена средства на конкурсу за доделу 
средстава, уколико оцени да би то довело до 
унапређења стања у одређеној области у којој се 
корисницима додељују финансијска средства. 

 
Објављивање 
 

Члан 44. 
 

Подаци и акти које Савет објављује на својој 
званичној интернет страници и порталу е‒Управa, 
морају се објавити и на огласној табли Градске управе. 

 
Члан 45. 

 
Стручне и административно-техничке послове за 

рад Савета  обавља Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевца. 

 
X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

   
Члан 46. 

 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о критеријумима за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката за реализацију 
Локалног акционог плана за младе града Крушевца 
(“Сл.лист града Крушевца”, бр. 1/17)). 

 
Члан 47. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-415/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 38. став 4. Закона о удружењима 

(“Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11), и члана 3. 
Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удружења 
(“Службени гласник РС“ бр 16/2018)  и члана 48. Ста-
тутa града Крушевца ("Службени лист града Кру-

шевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15); 
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 11.12.2018. године, донело је 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 
И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником прописују се мерила, 

критеријуми и поступак доделе средстава за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
који су од јавног интереса, из буџета града Крушевца (у 
даљем тексту: Град). 

 
Члан 2. 

 
Под програмима и пројектима из члана 1. овог 

Правилника, сматрају се програми и пројекти у 
области: социјалне заштите, борачко - инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом. 

 
Члан 3. 

 
Термини којима су у овом Правилнику означени 

положаји, професије, односно, занимања, изражени у 
граматички мушком роду, подразумевају природни 
мушки и женски род лица на која се односе, у складу са 
начелима и прописима о родној равноправности. 

 
 
 
II - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
  

Члан 4. 
 
Области из којих ће се на основу јавног конкурса 

финансирати и суфинансирати програми и пројекти су: 
1) социјална заштита, 
2) борачко-инвалидска заштита, 
3) заштита лица са инвалидитетом.  
 

Члан 5. 
 
Средства за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката из члана 2. овог Правилника 
обезбеђују се Одлуком о буџету Града, за сваку 
календарску годину, на позицији Градске управе. 

 
Члан 6. 

 
Право подношења пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма, од јавног интереса по Јавном 
Конкурсу имају удружења грађана чије је седиште 
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регистровано на територији града Крушевца, обављају 
делатност на подручју града и чији програми доприносе 
имплементацији области из члана 3. овог Правилника. 

 
Члан 7. 

 
Годишњи план расписивања јавних конкурса 

начелник Градске управе објављује најкасније до 31. 
јануара на званичној интернет страници града 
Крушевца и доставља Канцеларији за сарадњу са 
цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о 
даваоцу средстава, области, називу и планираном 
периоду расписивања јавног конкурса (у даљем тексту: 
конкурс), и друге релевантне податке у зависности од 
врсте конкурса. 

 
III - МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 8. 
 
Мерила и критеријуми за избор програма и 

пројеката дефинишу се као основна и посебна мерила и 
критеријуми. 

Основна мерила и критеријуми утврђени су 
Уредбом, док ближа мерила и посебна мерила и 
критеријуме за избор програма и пројеката утврђује 
Комисија за избор програма и пројеката од јавног 
интереса. (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 9. 

 
Избор програма који ће се финансирати средствима 

буџета града Крушевца врши се применом следећих 
основних критеријума: 

- референце програма: област у којој се реализује 
програм, дужина трајања програма, број корисника 
програма, могућност развијања програма и његова 
одрживост; 

- циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у области у 
којој се програм спроводи; 

- суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода, буџета Републике Србије, 
фондова Европске уније, поклона, донација, легата, 
кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава 
за финансирање програма; 

- законитост и ефикасност коришћења средстава 
и одрживост ранијих програма: ако су раније 
коришћена средства буџета, да ли су испуњене 
уговорне обавезе; 

- усклађеност са усвојеним стратешким докумен-
тима на националном и локалном нивоу; 

- усклађеност са јавним потребама и интересима 
грађана; 

- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи 
и помоћи лицима у специфичним животним 
ситуацијама; 

- усмереност ка што већем броју корисника; 
- степен успешности апликанта у реализовању 

претходних програма и пројеката. 
 

Посебна мерила и критеријуми су: 
- Капацитет носиоца пројекта, предложене 

квалификације и референце пројектног тима у односу 
на предложене циљеве, резултате и активности 
пројекта; 

- Носилац пројекта је обезбедио одговарајуће 
партнерство; 

- Усклађеност планираних активности са циљевима 
и очекиваним резултатима и циљној групи; 

- Прецизност и изводљивост плана реализације 
програма или пројекта; 

- Значај промене која се очекује од примене 
пројекта; 

- Економска оправданост предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности; 

- Прецизно и детаљно приказан наративни буџет 
пројекта који показује усклађеност предвиђених 
трошкова са пројектним активностима; 

- Промоција односно публицитет, који се огледа у 
начину информисања циљне групе и шире јавности по 
програму или пројекту и  

- друга посебна мерила и критеријуми које 
Комисија утврди. 

 
Члан 10. 

 
Приликом оцене пристиглих предлога програма и 

пројеката који морају да испуне основна и посебна 
мерила и критеријуми из чл. 9. овог Правилника,  
Комисија користи критеријуме ради сачињавања листе 
за бодовање на основу које се рангирају пријаве: 

 

Р. 
бр. 

Критеријум Број 
поена 

1. Законитост и ефикасност коришћења 
средстава која се утврђује провером да ли 
су раније коришћена буџетска средства за 
финансирање активности  организације и 
ако јесу, да ли су том приликом испуњене 
обавезе 

0-10  
 

2. Одрживост ранијих програма и пројеката 
(Остварени резултати удружења 
претходних година) 

0-10  
 

3. Капацитет носиоца пројекта, предложене 
квалификације и референце пројектног 
тима у односу на предложене циљеве, 
резултате и активности пројекта 

0-5  
 

4. Референце програма: област,  дужина 
трајања, број корисника обухваћених 
програмским активностима, могућност 
развијања програма и одрживост 

0-10 

5. Носилац пројекта је обезбедио 
одговарајуће партнерство 

0-10  
 

6. Усклађеност планираних активности са 
циљевима и очекиваним резултатима и 
циљном групом 

0-5  

 7. Остваривост планираних резултата и 
мерљивост показатеља успеха 

0-10  

8. Циљеви који се постижу: обим 
задовољавања јавног интереса, степен 
унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи  

0-10  
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9. Суфинансирање програма из других 
извора: сопствених прихода,буџета 
Републике Србије, јединице локалне 
самоуправе,фондова Европске 
уније,донација,легата,кредита и друго у 
случају недостајућег дела за 
финансирање програма; 

0-10 
 

10. Значај промене која се очекује од 
примене пројекта 

0-5  
 

11. Економска оправданост предлога буџета 
у односу на циљ и пројектне активности 

0-5  
 

12. Прецизно и детаљно приказан наративни 
буџет пројекта који показује усклађеност 
предвиђених трошкова са пројектним 
активностима 

0-5  
 

13. Видљивост пројекта 0-5 

 Максимални - укупни резултат 100 

 
Приликом вредновања програма/пројеката Коми-

сија ће узети у обзир да ли је са Удружењем у 
претходне две године раскинут уговор због ненамен-
ског трошења буџетских средстава. 

 
IV - ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА  
       КОНКУРСА И ИЗБОР ПРОГРАМА И  
       ПРОЈЕКАТА 

 
Члан 11. 

 
Финансирање програма и пројеката из члана 2. 

овог Правилника врши се на основу Јавног конкурса. 
Текст Конкурса утврђује Комисија и доставља 
Начелнику Градске управе. 

Конкурс расписује начелник Градске управе, 
најмање једном годишње, на предлог Комисије. 

Пријава се подноси у року од 15 дана од дана 
објављивања Конкурса. 

 
Члан 12. 

 
Конкурс се објављује на званичној интернет страни 

града Крушевца и порталу е-Управа. 
Конкурс садржи: 
- образац пријаве на конкурс, 
- област и износ средстава за који се расписује 

конкурс, 
- субјекте овлашћене за подношење пријаве, 
- трајање програма, 
- општа мерила и критеријуме за подносиоца 

пријаве, 
- посебна мерила и критеријуме за област за коју 

се расписује конкурс (уколико постоје), 
- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву, 
- рок за подношење пријаве и адреса, 
- рок за доношење одлуке о избору програма и 

пројеката, 
-  напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће 
узети у разматрање, 

- напомена да се пријаве предате од стране 
подносиоца који је ненаменски утрошио средства у 

претходној години неће узети у разматрање, 
- напомена да ће надлежни орган узети у обзир да 

ли је са удружењем у претходне две године раскинут 
уговор због ненаменског трошења буџетских средстава, 

- начин обавештавања о исходу Конкурса и 
- друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

 
Члан 13. 

 
Конкурсна документација садржи: 
1. Основна документација: 
1.1. образац пријаве програма – пројеката (у три 
примерка) који садржи: 
 податке о носиоцу програма – пројеката 
 назив програма – пројеката 
 локација реализације програма – пројеката 
 друга правна лица укључена у програм – 

пројекат 
 повезаност програма са Стратегијом развоја 

социјалне политике града Крушевца 
 образложење програма – пројеката 
 општи циљеви програма – пројеката 
 посебни циљеви програма – пројеката 
 опис проблема 
 циљна група и корисници програма – пројеката 
 очекивани резултати и индикатори постигнућа 
 активности 
 временска скала активности 
 праћење и евалуација 
 ризици 
 претпоставке за успешно остваривање циљева 
 управљање програмом – пројектом 
 профил (стручни капацитет) пружаоца услуга 
 буџет 
 пројекција за наредну фазу 
1.2. табеларни буџет, 
1.3. наративни буџет. 
2. Обавезна пратећа документација: 
2.1. оверена фотокопија статута и решења о упису 

подносиоца пријаве у регистар, 
2.2. писана изјава о суфинансирању у колико 

учесник конкурса обезбеђује део сопствених средстава, 
2.3. копија уговора или писану изјаву о обезбеђеној 

донацији у случају суфинанирања, 
2.4. изјава о партнеру (уколико се програм – 

пројекат реализује у партнерству), 
2.5. протокол о сарадњи са партнером, 
2.6. копија извештаја о стању рачуна подносиоца 

пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну 
годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за 
привредне регистре), 

2.7. одлука надлежног органа подносиоца пријаве о 
усвајању програма рада за текућу годину, 

2.8. одлука надлежног органа подносиоца пријаве о 
усвајању програма-пројекта којим се конкурише за 
средства буџета, 

2.9. податке о начину финансирања програмских и 
пројектних активности подносиоца пријаве у последње 
три године (буџет Града, министарство или други 
извори финансирања-донатори, партнери и сл.), 

2.10. Досадашња искуства подносиоца програма – 
пројекта, стручност координатора и кључних 
стручњака укључених у програм – пројекат. 
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2.11. Изјава да средства за реализацију одобреног 
програма нису на други начин већ обезбеђена као и 
изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 
антикорупцијској политици (усвојен етички  кодекс, 
изјава о приступању етичком кодексу мреже 
организација, план интегритета удружења или други 
вид антикоруптивног акта). 

 
Члан 14. 

 
Пријава на конкурс подноси се Комисији, на 

обрасцу "Пријава на Конкурс за финансирање 
програма/пројеката од јавног интереса за области из 
члана 3. овог Правилника". 

За сваки програм, односно пројекат, подноси се 
посебна пријава. 

 
Члан 15. 

 
Комплетна конкурсна документација се доставља у 

једној затвореној коверти. 
Пријаве се предају на писарници Градске управе 

града Крушевца или поштом на адресу: "Градска 
управа града Крушевца - Комисији за избор програма и 
пројеката од јавног интереса, ул. Газиместанска бр.1, 
Крушевац". 

Благовременом доставом сматра се препоручена 
пошиљка предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум 
приспећа. 

 
V КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА 
 

Члан 16. 
 

За спровођење конкурса Градско веће града 
Крушевца образује Комисију (у даљем тексту: 
Комисија) и својим актом ближе уређује састав, број 
чланова, као и друга питања значајна за рад Комисије. 

Комисија има пет чланова које именује Градско 
веће града Крушевца. 

Решењем о именовању Комисије утврђују се 
задаци и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 
Члан 17. 

 
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да 

немају приватни интерес у вези са радом и 
одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса 
(изјава о непостојању сукоба интереса). 

Именовано лице не може предузимати радње у 
својству члана комисије пре него што потпише изјаву 
из става 1. овог члана. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, 
члан комисије је дужан да о томе одмах обавести 
остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада 
комисије. О решавању сукоба интереса Начелник 
Градске управе  одлучује о сваком случају посебно, а 
када утврди сукоб интереса, предложиће именовање у 
комисију новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или 

чланови његове породице(брачни или ванбрачни друг, 
дете или родитељ), запослени или члан органа 
удружења које учествује на конкурсу или било ког 
другог удружења повезаног на било који начин са тим 
удружењем или у односу на та удружења има било који 
материјални или нематеријални интерес, супротан 
јавном интересу, и то у случајевима породичне 
повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса. 

 
Члан 18. 

 
Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад. 

У Комисију могу бити именована и лица представници 
стручне јавности. 

Градско веће града Крушевца може ангажовати и 
стручњаке за поједине области ради припреме анализе 
о успешности, квалитету и остварењу циљева програма 
који се реализују. 

 
VI - ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 19. 
 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима 
Конкурса, сачињава предлог Одлуке о избору програма 
и пројеката који ће се финансирати или суфинансирати, 
са наведеним износима новчаних средстава. 

Пре доношења одлуке Комисија може подносиоцу 
пријаве предложити да изврши одређене измене у 
програму или пројекту у погледу активности и 
трошкова њихове реализације. 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања 
пријављених програма у року који не може бити дужи 
од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, и 
објављује се на званичној интернет страници града 
Крушевца и на порталу е-управе. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од 
дана објављивања Листе из става 1. овог члана. На 
Листу из става 3. овог члана учесници конкурса имају 
право приговора у року од 8 дана од дана њеног 
објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, 
Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог 
пријема. 

 
Члан 20. 

 
О спроведеном поступку Комисија води записник 

и доноси Предлог Одлуке о избору програма који ће се 
финансирати или суфинансирати из буџета града, и 
исти доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења Одлуке о финансирању и суфинансирању 
програма из буџета града Крушевца у текућој години. 

 
Члан 21. 

 
Одлуку о избору програма, на предлог Комисије, 

доноси  Градско веће у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење приговора. 
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Oдлука из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници града Крушевца и на 
порталу е‒Управа. 

 
VII - ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ И  

         КОНТРОЛЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА- 

         ПРОЈЕКАТА 
 
Коришћење средстава 
 

Члан 22. 
 

Комисија врши праћење реализације програма који 
обухвата: 

1. Обавезу удружења да обавештава Комисију и 
Одељење за друштвене делатности Градске управе о 
реализацији програма, у роковима одређеним 
уговором; 

2. Прегледање извештаја; 
3. Мониторинг посете представника Комисије и 

Градског већа; 
4. Обавезу удружења да омогући овлашћеним 

лицима Градске управе да изврше увид у релевантну 
документацију насталу у току реализације програма; 

5. Прикупљање информација од корисника 
програма; 

6. Друге активности предвиђене уговором. 
Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног 

ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним 
условима и уговором. 

Удружење односно реализатор програма је дужно 
да надлежном органу омогући праћење реализације 
програмa.  

Члан 23. 
 

Средства која се, у складу са овим Правилником, 
одобре за реализацију програма јесу наменска средства 
и могу да се користе искључиво за реализацију 
конкретног програма и у складу са уговором који се 
закључује између начелника Градске управе и 
удружења. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у 
складу са прописима којима се уређује пренос 
средстава и отварање рачуна корисника јавних 
средстава, односно отварање рачуна код Управе за 
трезор. 

 
Члан 24. 

 
На основу Одлуке Градског већа, начелник 

Градске управе града Крушевца закључује Уговор о 
финансирању и  суфинансирању програма и пројеката 
од јавног интереса, којим се уређују међусобна права, 
обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито 
утврђују: 

 назив програма – пројекта и кратак опис 
услуге, 

 предмет програма, 
 износ средстава који се додељују за 

реализацију програма – пројекта и начин обезбеђења и 
преноса средстава, 

 инструменти обезбеђења за случај ненаменског 
трошења средстава обезбеђених за реализацију 

програма односно за случај неизвршења уговорне 
обавезе-предмета програма и повраћај неутрошених 
средстава, 

 укупна вредност програма – пројекта, 
 процентуално учешће града у укупној 

вредности програма – пројекта, 
 датум почетка и завршетка програма – 

пројекта, 
 права и обавезе уговорних страна, 
 услове за раскид Уговора пре истека времена 

на који је закључен,  
 права и обавезе уговорних страна у случају 

раскида уговора пре истека времена на који је 
закључен, 

 начин решавања спорова, 
 начин извештавања, 
 могућност продужења уговорног односа, 
 динамика извештавања о утрошеним 

средствима, 
 поступак повраћаја средстава уколико 

надлежни орган Градске управе утврди да корисник 
добијена средства није искористио наменски, и 

 друга права и обавезе уговорних страна. 
 
Корисник средстава дужан је да пре склапања 

уговора надлежном органу достави изјаву да средства 
за реализацију одобреног програма нису на други 
начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба 
интереса и интерни акт о антикорупцијској политици 
(усвојен етички  кодекс, изјава о приступању етичком 
кодексу мреже организација, план интегритета 
удружења или други вид антикоруптивног акта). 

 
Праћење реализације програма и извештавање 

 
Члан 25. 

 
Реализатори програма и пројеката дужни су да 

достављају извештај Комисији о утрошку средстава, 
односно реализацији активности предвиђених 
програмом – пројектом, периодично, а коначни 
наративни и финансијски извештај најкасније 30 дана 
по завршетку програма – пројекта, што ће се 
дефинисати уговором из чл. 24. овог Правилника. 

Реализатори програмских активности, дужни су да 
након месечне реализације активности достављају 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца, извештај о реализацији, као и доказе о 
наменском трошењу средстава до 5. у месецу за 
претходни месец. 

Извештај о реализацији програма односно пројекта 
подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о 
реализацији програма - пројекта". 

Извештај се подноси у електронском и штампаном 
облику, предајом на писарницу Градске управе или се 
шаље поштом. 

 
Члан 26. 

 
Комисија врши: 
- контролу реализације програмских – пројек-

тних активности, 
- контролу структуре пружених услуга, број 

корисника обухваћених програмским активностима, 

http://www.krusevac.rs/
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-  контролу утрошка финансијских средстава,  
-  квантитативну и квалитативну оцену реализо-

ваног програма-пројекта, 
- процену утицаја на област имплементације, 
- предлагање мера и активности за унапређење 

активности из програма-пројекта. 
 

Члан 27. 
 

Комисија сачињава Извештај о реализацији 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом и доставља га 
Градском већу града Крушевца. 

 
Достављање, прегледање и процена извештаја 
 

Члан 28. 
 
Удружење доставља периодичне и завршне 

наративне и финансијске извештаје у роковима 
предвиђеним закљученим уговором.  

Комисија прегледа и разматра извештаје из става 1. 
овог члана. 

Прегледом финансијских извештаја Комисија 
утврђује да ли су буџетска средства наменски 
коришћена и да ли постоји рачуноводствена 
документација која указује на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним 
обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене 
документације неће бити признати, о чему се носилац 
програма обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја Комисија оства-
рује увид и врши процену квалитета и успешности 
програма у смислу реализације постављених циљева. 

О извршеној процени  Комисија обавештава 
Удружење. 

Удружење на захтев Комисија доставља допуну и 
додатно објашњење навода изнетих у извештају у року 
од осам дана од пријема захтева  за доставу допуне 
документације. 

 
Мониторинг посета 
 

Члан 29. 
 

У циљу праћења реализације програма, Комисија 
може реализовати мониторинг посете. 

Под мониторинг посетом сматра се: посета 
удружењу, одржавање састанака овлашћених предста-
вника Комисије са овлашћеним представницима удру-
жења, присуство одређеним догађајима и ма-
нифестацијама или другим програмским активностима 
које удружење спроводи у склопу реализације програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или 
ненајављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и 
чија је вредност одобрених средстава већа од 
500.000,00 динара, као и програме који трају дуже од 
годину дана, Комисија реализује најмање једну 
мониторинг посету у току трајања програма, односно 
најмање једном годишње. 

 

Извештај о мониторинг посети 
 

Члан 30. 
 
Комисија израђује извештај о мониторинг посети  

у року од десет дана од дана спроведене посете. 
Поред извештаја из става 1. овог члана Комисија 

може израдити и препоруке за отклањање недостатака 
и рокове за њихову реализацију и упутити их 
кориснику средстава. 

 
Сукоб интереса код корисника средстава 

 
Члан 31. 

 
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу 

избегавања сукоба интереса приликом коришћења 
наменских средстава и одмах по сазнању обавестити 
Комисију о свим ситуацијама које представљају или би 
могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је 
непристрасно извршење уговорних обавеза било ког 
лица везаног уговором угрожено због прилике да то 
лице својом одлуком или другим активностима учини 
погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови 
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или 
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету 
јавног интереса и то у случају породичне повезаности, 
економских интереса или другог заједничког интереса 
са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса Комисија посебно разматра 
и може од удружења затражити сва потребна 
обавештења и документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у 
спровођењу уговора, Комисија ће затражити од 
удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 
дана, предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када Удружење 
спроводи програм који је усмерен на чланове удружења 
као кориснике програма који припадају социјално 
осетљивим групама или особама са инвалидитетом. 

 
Прерасподела одобреног износа средстава 
 

Члан 32. 
 

Удружење, у изузетним ситуацијама, може да 
тражи сагласност од Комисије ради прерасподеле 
средстава за реализацију планираних активности у 
оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тра-
жити повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек 
након добијања писмене сагласности или потписи-
вањем анекса уговора са даваоцем средстава.  

 
Поступање у случају неправилности 
 

Члан 33. 
 

Комисија обавештава Удружење да ће покренути 
поступак за раскид уговора и повраћај средстава са 
припадајућом каматом уколико су неправилности такве 
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природе да онемогућавају Комисију да утврди да су 
додељена средства наменски коришћена. 

 
Раскид уговора и повраћај средстава 

 
Члан 34. 

 
Комисија сачињава Извештај о реализацији програ-

ма од јавног интереса и доставља га Градском већу 
града Крушевца на усвајање. 

У случају да Удружење у извештајном периоду не 
достави доказе о наменском утрошку средстава или у 
потпуности или делимично не оправда добијена 
средства, Комисија  може да предложи Градском већу 
упућивање надлежног органа ради вршења контроле. 

 
Члан 35. 

 
Ако надлежни орган утврди ненаменско трошење 

средстава, Комисија предлаже да се раскине уговор, 
захтева повраћај пренетих средстава, односно да 
активира инструменте обезбеђења, а удружење је 
дужно да средства врати са законском каматом.  

 
Извештај Комисије 
 

Члан 36. 
 
Комисија изрaђује извeштaj о реализованој 

финансијској подршци програмима удружења из 
буџетских средстава у претходној календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници Града Крушевца и на 
порталу е‒Управа. 

Комисија може спровести анализу успешности, 
квалитета и степена остварености циљева програма за 
која су додељена средства на конкурсу за доделу 
средстава, уколико оцени да би то довело до 
унапређења стања у одређеној области у којој се 
корисницима додељују финансијска средства. 

 
Објављивање 
 

Члан 37. 
 

Подаци и акти које Градска управа објављује у 
складу са овим Правилником на својој званичној 
интернет страници и порталу е‒Управa, морају се 
објавити и на огласној табли Градске управе. 

 
Члан 38. 

 
Стручне и административно - техничке послове за 

спровођење овог Правилника као и за рад Комисије, 
обавља Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Крушевца. 

 
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 39. 

 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о критеријумима и поступку доделе 

средстава града Крушевца за суфинансирање и 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
("Службени лист града Крушевца", бр. 1/17). 

 
Члан 40. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-416/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, бр. 11/2017), 
члана 48. тачка 2. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), предлога 
Комисије о изменама и допунама  Правилникао крите-
ријумима за коришћење средстава за стипендирање и 
награђивање ученика и студената града Крушевца,  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је  

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СРЕДСТАВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И 
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о критеријумима за коришћење 
средстава за стипендирање и награђивање ученика и 
студената града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, 
бр. 1/18) у члану 5. став 4. мења се и гласи: 

„Комисија предлаже награђивање, врсту и висину 
награде ученицима на Видовдан, и доставља Градском 
већу града Крушевца ради доношења одлуке“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 7. став 4 мења се и гласи: 
„Комисија предлаже награђивање,врсту и висину 

награде ученика и студената на Дан Светог Саве и 
доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења одлуке“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 8. став 3. мења се и гласи: 
„Комисија предлаже одабир корисника и износ 

једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и 
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иностранству, и доставља Градском већу града 
Крушевца  ради доношења одлуке“. 

 
Члан 4. 

 
  У члану 9. став 4.мења се и гласи: 
Комисија разматра пријаве по расписаном конкур-

су, предлаже стипендисте и износ стипендија и 
доставља Градском већу града Крушевца ради доноше-
ња одлуке“. 

 
Члан 5. 

 
У члану 17. став 1. мења се и гласи: 
„На основу предлога Комисије о избору сти-

пендиста, Градско веће града Крушевца доноси Oдлуку 
о додели и висини стипендија ученицима и студентима 
за одређену школску годину“. 

 
Члан 6. 

 
 У члану 18. став 1. мења се и гласи:  
„Висину месечних стипендија за сваку школску 

годину предлаже Комисија на основу планираних 
средстава у буџету и доставља Градском већу града 
Крушевца  ради доношења одлуке“. 

 
Члан 7. 

 
У члану 19. став 4. мења се и гласи:  
,,Комисија утврђује предлог стипендиста за 

наставак стипендирања и доставља Градском већу 
града Крушевца ради доношења одлуке о додели 
стипендија“. 

 
Члан 8. 

 
У члану 20. став 2. мења се и гласи: 
„Одлуку о укидању или ускраћивању права на 

стипендирање доноси Градско веће града Крушевца  на 
предлог Комисије,,. 

 
Члан 9. 

 
У члану 21.став 5. мења се и гласи: 
„Одлуку о раскиду уговора о стипендирању доноси 

Градско веће града Крушевца  на предлог Комисије,,. 
 

Члан 10. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном листу Града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-418/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за популациону политику града Крушевца 
(,,Сл.лист града Крушевца'', број 11/17) , члана 48. 
Статута града Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца'', 
број 8/08, 5/11 и 8/15), предлога Комисије о доношењу 
Правилника о критеријумима  и начину остваривања 
права из области популационе политике града 
Крушевца, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 11.12.2018. године,  донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о критеријумима  и начину 
остваривања права из области популационе политике 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, број 1/18), 
члан 8. мења се и гласи: 

 
„Члан 8. 

 
Комисија предлаже износ једнократног новчаног 

давања за вантелесну оплодњу из става 2 члан 1. овог 
Правилника, у складу са расположивим средствима у 
буџету града, и доставља Градском већу града 
Крушевца ради доношења одлуке. 

Комисија разматра поднете захтеве, оцењује испу-
њеност услова на основу достављених доказа да је лице у 
поступку вантелесне оплодње у установи у којој се иста 
врши и утврђује испуњеност услова. На основу оцене 
испуњености услова Комисија врши одабир корисника и 
предлаже Градском већу града Крушевца доношење 
одлуке о избору корисника права на једнократно новчано 
давање за покушај вантелесне оплодње.“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 9. став 2 мења се и гласи: 
„Предлог износа поклон честитке доноси 

Комисија, у складу са расположивим средствима у 
буџету града, и доставља Градском већу града 
Крушевца ради доношења одлуке.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 12. мења се и гласи:  
 

„Члан 12. 
 

Комисија предлаже износ поклон честитке за 
новорођенчад рођену на територији града Крушевца, и 
доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења одлуке. 



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

348 

Матична служба Градске управе града Крушевца 
месечно сачињава спискове родитеља новорођене деце. 
Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и 
доставља их Одељењу за финансије са одлуком 
Градског већа града Крушевца о исплати износа поклон 
честитке. 

Исплата поклон честитке за новорођенчад врши се 
на наменски текући рачун код Поштанске штедио-
нице“. 

 
Члан 4. 

 
Члан 15. мења се и гласи: 
 

„Члан 15. 
 
Комисија предлаже износ новчане помоћи за треће, 

четврто и пето дете из члана 13. и 14. овог Правилника 
у складу са расположивим средствима у буџету града, и 
доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења одлуке.  

Матична служба Градске управе града Крушевца 
сачињава спискове трећег, четвртог и петог детета по 
рођењу и њихових родитеља. Одељење за друштвене 
делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу 
за финансије са одлуком Градског већа града Крушевца 
о исплати износа поклон честитке породици. 

Исплата поклон честитке за треће, четврто или 
пето дете врши се на наменски текући рачун код 
Поштанске штедионице.“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 16.став 3 мења се и гласи: 
„Комисија предлаже износ поклон честитке за ђаке 

прваке у складу са расположивим средствима у буџету 
града, и доставља Градском већу града Крушевца ради 
доношења одлуке.“ 

 
Члан 6. 

 
У члану 17. став 1. мења се и гласи: 
 
„Основне школе пред почетак школске године 

сачињавају списак родитеља ђака првака. Одељење за 
друштвене делатности обрађује спискове и доставља их 
Одељењу за финансије са одлуком Градског већа града 
Крушевца о исплати поклон честитке за ђаке прваке.,, 

Остали део текста остаје непромењен. 
 

Члан 7. 
 
У члану 28.став 1 мења се и гласи: 

„Комисија предлаже износ новчане накнаде по 
незапосленој породиљи у складу са расположивим 
средствима у буџету града, и доставља Градском већу 
града Крушевца ради доношења одлуке.“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
 

Члан 8. 
 

У члану 29.став 1 мења се и гласи: 
„Надлежна служба Одељења за друштвене 

делатности утврђује списак незапослених породиља 
које остварују право на новчану помоћ и доставља 
Одељењу за финансије са одлуком Градског већа града 
Крушевца о износу новчане накнаде за незапослене 
породиље, до десетог у месецу.“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
 

Члан 9. 
 

У члану 32. став 2 мења се и гласи: 
 
„Средства намењена за остваривање овог права 

користе се за новчану поклон честитку за 3. и 4. ђака у 
породици, о чему предлог даје Комисија, у складу са 
расположивим средствима, и доставља Градском већу 
града Крушевца ради доношења одлуке.“  

 
Члан 10. 

 
У члану 33.став 2 мења се и гласи: 
 
„Одељење за друштвене делатности обрађује 

спискове и доставља их Одељењу за финансије са 
одлуком Градског већа града Крушевца о исплати 
поклон честитке за трећег и четвртог ђака.“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
 

Члан 11. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-417/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 55/14, 24/18 и 41/18) и члана 48. Статута града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној данa  11.12.2018. године, донело је 
 

П Р О Г Р А М   
 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2019. ГОДИНИ 

 
  
I - Увод 
 
Програм унапређења безбедности саобраћаја за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у циљу 

унапређења система безбедности саобраћаја на путевима и улицама на територији града Крушевца. 
 
II - Оквир програма 
 
Основна сврха доношења Програма јесте да предложи скуп активности и одреди неопходне ресурсе којима ће 

се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја. 
 
Унапређење система безбедности саобраћаја подразумева следеће мере: 
1. поправка саобраћајне инфраструктуре, 
2. унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 
3. превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 
4. техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима, 
5. рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца. 
 

III - Наставак активности започетих по Програму унапређења    

               безбедности саобраћаја у 2016. и 2017. години: 
   

1. Израда пројекта "зона школе" за  14 школа поред државних путева .............................. 219.840,00 динара. 

 

IV Активности за реализацију Програма у 2019. години: 

 

  1. Поправка саобраћајне инфраструктуре  

 

1.1 Набавка и уградња инфраструктуре и опреме за мониторинг и контролу  

      саобраћаја на територији града Крушевца ………....................................................... 2.800.000,00  динара, 

1.2 Набавка и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама школа на 

      општинским путевима .......................................................................................................  670.000,00 динара, 

1.3 Набавка и уградња хладне пластике у зонама школа….............................................. 1.378.000,00  динара, 

1.4 Извођење радова на постављању успоривача саобраћаја и припадајуће  

       саобраћајне сигнализације по донетим решењима надлежног одељења Градске  

       управе града Крушевца.....................................................................................................  970.000,00 динара, 

1.5 Обележавање полигона спретности за основне школе................................................... 110.160,00 динара. 

 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

 

2.1 Извођење представе на тему саобраћаја у позоришту, по школама и у вртићима ...... 100.000,00 динара, 

2.2 Услуге едукације младих од стране особа која су инвалидност стекли у  

      саобраћајним несрећама ..................................................................................................... 150.000,00 динара, 

2.3 Услуге едукације родитеља применом бустер и беби седишта .....................................  50.000,00 динара. 

 

Услуге едукације безбедности у саобраћају деце млађег узраста: 

2.4 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним материјалима 

      за повећење безбедности предшколаца у саобраћају .................................................... 150.000,00 динара, 

2.5 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним  

       материјалима за повећење безбедности основаца у саобраћају ..................................  150.000,00 динара. 
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Услуге едукације безбедности у саобраћају за младе: 

 

2.6 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним материјалима 

      за повећење безбедности младих у саобраћају ………..................................................  150.000,00 динара, 

2.7 Услуге едукације младих возача узраста 18-20 година са пробним возачким дозволама  

      у центру Навак ................................................................................................................... 250.000,00 динара, 

2.8 Превоз за лица на едукацију у „Навак“ .............................................................................. 52.000,00 динара. 

 

Услуге едукације учесника у саобраћају: 

 
2.9 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним  
      материјалима за повећење безбедности мотоциклиста у саобраћају .......................... 100.000,00 динара, 
2.10 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним  
        материјалима за повећење безбедности бициклиста у саобраћају ............................. 100.000,00 динара, 
2.11 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним материјалима 
        за повећење безбедности тракториста у саобраћају .................................................... 100.000,00 динара, 
2.13 Услуге организовања догађаја и спровођење кампање са промотивним материјалима 
        за безбедно понашање пешака у саобраћају старосне групе 65+ ............................... 100.000,00 динара, 
2.14 Кампања и анализа стања безбедности на пружним прелазима на укрсним 
        местима општинских путева и пруге на територији града Крушевца.......................... 300.000,00 динара. 
 
3. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 
 

3.1 У функцији безбедности ђака првака-набавка светлећих торби .................................... 350.000,00 динара, 

3.2 У функцији безбедности предшколаца-набавка светлећих прслука ............................. 350.000,00 динара, 

3.3 У функцији безбедности предшколаца-набавка светлећих  привезака ......................... 100.000,00 динара, 

            3.4 У функцији безбедности тракториста набавка ротационих светала ............................... 150.000,00 динара,  

3.5 У функцији безбедности тракториста набавка табли за означавање  

      спорих возила ...................................................................................................................... 150.000,00 динара, 

3.6 У функцији безбедности бициклиста-набавка опреме за бициклисте ............................. 50.000,00 динара, 

3.7 Израда промотивних спотова за повећање безбедности саобраћаја .............................. 500.000,00 динара, 

3.8 Куповина времена телевизијског програма – емитовање промотивних спотова 

      и праћења активности Савета за безбедност саобраћаја .............................................. 1.350.000,00 динара, 

3.9 Куповина услуга писања и објављивања чланака у штампаним медијима и  

      праћења активности Савета за безбедност саобраћаја .................................................... 150.000,00 динара, 

  3.10 Подршка такмичењима деце основних и средњих школа за најбоље литерарне,  

                      ликовне, музичке, видео и друге радове који промовишу безбедно коришћење  

                      путева и улица (новчане награде) ..................................................................................... 50.000,00 динара, 

 3.11 Подршка такмичењу деце у области безбедности саобраћаја  

                      ("Шта знаш о саобраћају") ............................................................................................... 200.000,00 динара, 

           3.12  У функцији безбедности свих учесника у саобраћају-штампарске 

                      услуге ................................................................................................................................. 100.000,00 динара, 

3.13 Набавка пројектора за опремање кабинета за техничко образовање у  

        средњој школи ....................................................................................................................  50.000,00 динара. 

 

4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу  

     саобраћај на путевима 

 

            4.1 Набавка опреме за контролу саобраћаја и вршења увиђаја саобраћајних незгода  ......  220.000,00 динара, 

            4.2 Набавка шест комплета заштитне опреме за мотоциклисте саобраћајне полиције ....... 480.000,00 динара, 

            4.3  Набавка тест касета за апарат „Drager-drug test 5000“ ..................................................... 500.000,00 динара, 

            4.4 Набавка опреме за асистенције при уклањању последица саобраћајних незгода ....... 1.150.000,00 динара. 
 

 5. Рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 

 
            5.1 Учешће чланова Савета на стручним скуповима (превоз, котизација, смештај и др.) .... 200.000,00 динара. 
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V - Финансирање 
 
Оријентациони трошкови за реализацију Програма 

износе укупно 14.000.000,00 динара, а носилац реали-
зација активности је Градска управа града Крушевца. 

 

Средства за реализацију Програма обезбеђена су: 

 

1. из буџета града Крушевца за 2019. годину - 

наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене чл. 

18. Закона о безбедности сабраћаја на путевима и 

2. из осталих прихода. 
  
VI - Извештавање 
 
По истеку календарске године Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима ће сачинити извештај о реализацији 
Програма, и о томе обавестити Градско веће града 
Крушевца. 

 
VII - Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 344-1167/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу чл. 9. став 2. и  чл. 15. Закона о заштити 

ваздуха („Сл. гл. РС“, бр. 36/09 и 10/13) 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 
11.12.2018 године, донело је  

 
 

ПРОГРАМ   
 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ 
КРУШЕВЦУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
УВОД 
 
Програмом контроле квалитета ваздуха у граду 

Крушевцу за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) 
успоставља се Локална мрежа мерних места за праћење 
квалитета ваздуха на територији града Крушевца за 
2019. годину, одређује се број и распоред мерних 
места, као и обим, врста и учесталост мерења нивоа 
загађујућих материја у ваздуху. 

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији града Крушевца, у складу са 
законом којим се уређује заштита ваздуха, успоставља 
се у сврху допунске контроле квалитета ваздуха на 
фиксним мерним местима.    

Локације мерних места у локалној мрежи, њихов број 
и распоред, као и загађујуће материје које се прате на 
појединим мерним местима у локалној мрежи дате су у 
Табели 1. 

Загађујуће материје наведене у Табели бр. 1. мере се 
према утврђеној учесталости мерења на фиксним мерним 
местима, у складу са прописом којим се уређују услови за 
мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

    
I. ТЕРИТОРИЈА, ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА И  
     ЗАКОНСКИ  ОКВИР МОНИТОРИНГА 
 
Подручје на којем се спроводи мониторинг 

(Табела бр. 1.): Територија града Крушевца- 
саобраћајна зона града (мерно место „Стара чаршија“, 
„Рубин“, „Аутобуска станица“), урбано- саобраћајна 
(мерно место „Мудраковац“, „Болница“), рекреативна 
зона („Базени“), индустријска зона града (мерно место 
„14. Октобар“, „ЕПС“, „ШИК“, „Срње“) и рурална зона 
(мерно место „Мачковац“). 

 

  

Табела бр. 1. 

 
Р. 

 бр. 
мерно место адреса тип мерног места координате мерног места 

1. Стара чаршија- Цара Лазара 86 саобраћајно 43º35’3,77’’;21º19’5,79’’ 

2. Рубин- Наде Марковић57 саобраћајно 43º35’5,02’’;21º18’4,80’’ 
3. Аутобуска станица – 

 Југ Богданова улица 
саобраћајно 43º35’8,99’’;21º19’37,18’’ 

4. Мудраковац- Златка Огњановића урбано - саобраћајно 43º33’0,36’’;21º20’17,94’’ 

5. Базени- Радомира Јаковљевића рекреативно 43º34’19,50’’;21º19’50,12’’ 

6. Болница- Војводе Путника 2 урбано - саобраћајно 43º34’52,78’’;21º19’14,04’’ 

7. 14. октобар- Јасички пут бб индустријско 43º35’23,32’’;21º19’15,63’’ 

8. ЕПС- Јасички пут бб, Крушевац индустријско 43º35’27,78’’;21º19’5,05’’ 

9. ШИК- Милоша Обилића 9 индустријско 43º34’36,48’’;21º22’27,18’’ 

10. Срње индустријско 43º38’7,30’’;21º16’42,48’’ 

11. Мачковац- Мачковац бб рурално 43º33’53,10’’;21º13’1,25’’ 



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

352 

 

 

 

Период спровођења мониторинга: 01.01.2019. – 
31.12.2019. године. 

 
Законски оквир: Закон о заштити ваздуха („Сл. 

гл. РС“, бр. 36/09 и 10/13), Уредба о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гл. 
РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).  

 
II. ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА 

 
Извори загађивања ваздуха могу се сврстати у две 

групе: 
 
1. Стационарни извори 
 
 Извори загађивања у рубним подручјима града: 

пољопривредне активности (паљење стрништа, корова 
и сл.), паљење отпада, индивидуална ложишта и сл. 

 Загађење пореклом од индустрије: инду-
стријски погони у индустријској зони града. 

 Извори загађивања у комуналној средини: 
градске котларнице, паљење отпада у контејнерима, 
индивидуална ложишта, објекти за припрему хране 
(печењаре, пекаре и сл.). 

 
2. Покретни извори 
 
 Било који облик возила са мотором са 

унутрашњим сагоревањем: мотоцикли, лака и тешка 
возила која користе бензин и дизел, грађевинске и 
пољопривредне машине. 

 
III. ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ 

КОНТРОЛИШУ 
 
У локалној мрежи мере се концентрације следећих 

загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, као и укупне 
таложне материје са анализом тешких метала цинк 
(Zn), олово (Pb), кадмијум (Cd). Мерење укупних 
таложних материја вршиће се на девет (9) мерних места 
и то: „ШИК“, „Срње“, „14. Октобар“, „Стара чаршија“, 

„Рубин“, „Аутобуска станица“, „Мудраковац“, 
„Болница“ и „Базени“ (мапа бр. 1).  

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу 
валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице, које је акредитованo као 
лабораторија за испитивање, односно које испуњава 
прописане стандарде и има акредитоване методе за 
мерење свих загађујућих материја наведених у 
Програму и које поседује овлашћење министарства 
надлежног за послове заштите животне средине да 
врши мониторинг квалитета ваздуха.  

 
У оквиру наменских мерења пратиће се: 
 укупне таложне материје (УТМ). 
 тешки метали (цинк (Zn), олово (Pb), кадмијум 

(Cd)) одређиваће се у месечним узорцима укупних 
таложних материја.   

 укупне нерастворне, растворљиве материје, 
сагорљиви део, pH вредност, сулфати, хлориди, 
калцијум одређиваће се у месечним узорцима падавина 
на бази месечног узорковања. 

 чађ. 
 

IV. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 
 
У складу са специфичном конфигурацијом терена, 

мониторинг ће се спроводити у Крушевцу на једанаест 
(11) мерних места (Табела бр. 2.), а узорци на мерним 
местима ће се узимати по динамици предвиђеној за 
континуална фиксна и наменска мерења.  

 
 Сумпор-диоксид, азот-диоксид (континуална 

фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) мериће се на 
четири (4) мерна места (Карта 1): 365 (24-часовних) 
узорака 

1) Индустријска зона- „ЕПС“ 
2) Рурална зона- „Мачковац“ 
3) Саобраћајна зона- „Стара чаршија“ 
4) Урбано- саобраћајна- „Болница“ 
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 Укупне таложне материје (укупна масена концентрација) мериће се на 9 мерних места (наменска 

мерења) (Карта 2): једном месечно у току годину дана 

1) Саобраћајна зона- „Стара чаршија“ 

2) Саобраћајна зона- „Рубин“ 

3) Саобраћајна зона- „Аутобуска станица“ 

4) Индустријска зона- „ШИК“ 

5) Индустријска зона- „Срње“ 

6) Индустријска зона- „14. Октобар“ 

7) Урбано- саобраћајна- „Мудраковац“ 

8) Урбано- саобраћајна- „Болница“ 

9) Рекреативна-  „Базени“ 
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 Aнализa тешких метала из укупних таложних материја вршиће се на четири (4) мерна места (наменска 
мерења): једном месечно у току годину дана 

1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 

2) Индустријска зона - „Срње“ 

3) Рекреативна - „Базени“ 

4) Урбано- саобраћајна - „Болница“ 
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Табела бр. 1. 

 
 

Р
.б

р
. 

З
а

д
у

ж
ен

а
 

и
н

ст
и

т
у

ц
и

ја
 

Н
а

се
љ

ен
о

 
м

ес
т
о

 

М
а

к
р

о
л

о
к

а
ц

и
је

 

О
к

р
у

г
 

φ (N) 
 

λ (E) 

Тип 

 

Загађујуће материје 
 

SO2 NO2 Чађ 
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УТМ Zn Pb Cd 
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„Стара 

чаршија“ 

Р
а
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43º35’3,77’’; 
21º19’5,79’’ 

С * * * * * * * 

2. 
 

„Рубин“ 

 
43º35’5,02’’; 
21º18’4,80’’ 

С    *    

3. 
„Аутобуска 

станица“ 

 
43º35’8,99’’; 
21º19’37,18’’ 

С    *    

4. 
 

„Мудраковац“ 

 
43º33’0,36’’; 
21º20’17,94’’ 

УС    *    

5. 
 

„Базени“ 

 
43º34’19,50’’; 
21º19’50,12’’ 

РЕ    * * * * 

6. 
 

„Болница“ 

 
43º34’52,78’’; 
21º19’14,04’’ 

УС * * * * * * * 

7. 
 

„14. октобар“ 

 
43º35’23,32’’; 
21º19’15,63’’ 

И    *    

8. „ЕПС“ 
 
43º35’27,78’’; 
21º19’5,05’’ 

И * * *     

9. 
 

„ШИК“ 

 
43º34’36,48’’; 
21º22’27,18’’ 

И    *    

10. 
 

„Срње“ 

 
43º38’7,30’’; 
21º16’42,48’’ 

И    * * * * 

11. „Мачковац“ 
 
43º33’53,10’’; 
21º13’1,25’’ 

Р * * *     

 
 

С  - саобраћајна зона 

УС - урбано-саобраћајна зона 

И - индустријска зона 

Р  - рурална зона 

РЕ – рекреативна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

356 

 
V. ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Извештаји о стању квалитета ваздуха, са 

коментаром и поређењем са прописаним вредностима у 
складу са прописом којим се уређују услови за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, редовно ће 
се ажурирати преко ЊEB странице Града Крушевца 
(њњњ. krusevac. rs) у форми месечних и годишњих 
извештаја о концентрацијама загађујућих материја у 
ваздуху а све на основу Извештаја о испитивању које 
доставља овлашћено правно лице.  

Подаци са аутоматске мерне станице из државне 
мреже мониторинга доступни су на сајту републичке 
Агенције за заштиту животне средине, доступни су и 
преко званичне ЊEB странице Града Крушевца. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха („Сл. гл. 
РС“, бр. 36/09 и 10/13), надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, дужан је да податке о квалитету 
ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из 
локалне мреже, као и резултате мерења посебне 
намене, доставља Агенцији за заштиту животне 
средине до 15. у месецу за претходни месец, а годишњи 
извештај најкасније 60 дана од дана истека календарске 
године за претходну годину. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да податке о квалитету ваздуха учини 
доступним јавности и објави у средствима јавног 
информисања, електронским медијима, као и на својој 
њeb-страници. 

У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха 
(„Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 10/13) у случају прекорачења 
концентрације утврђене прописом којим се уређују 
услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је 
да обавести јавност путем радија, телевизије, дневних 
новина, интернета и/или на други погодан начин. 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 
(„Сл. гл. РС“, бр. 36/09 и 10/2013) за зоне и 
агломерације у којима је ваздух треће категорије, 
односно када загађење ваздуха превазилази ефекте 
мера које се предузимају, односно када је угрожен 
капацитет животне средине или постоји стално 
загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни 
орган је дужан да донесе План квалитета ваздуха са 
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности 
или циљне вредности прописане захтевима квалитета 
ваздуха. Планови квалитета ваздуха могу да садрже и 
мере прописане краткорочним акционим плановима. 
 

VI. ИСПИТИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 
АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ 
 

Град Крушевац је обезбедио финансирање, преко 
буџетског Фонда за заштиту животне средине града 
Крушевца, и једно (1) мерно место за праћење 
концентрације алергеног полена у ваздуху.  Мерење 
концентрације алергеног полена врши, Завод за јавно 
здравље Крушевац, и то у периоду од почетка 
фебруара до почетка новембра текуће године, а 
резултате мерења доставља Агенцији за заштиту 
животне средине Републике Србије и Фонду за заштиту 
животне средине града Крушевца. Приликом 

испитивања, врши се идентификација поленових зрна 
24 биљне врсте и то: леска, јова, тиса, туја и 
чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, 
граб, платан, орах, храст, бор, конопља, траве, липа, 
боквица, киселица, коприва, штипови, пелин, 
амброзија и дуд.   

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног 
полена у ваздуху је унапређење здравља становника. 
Континуираним праћењем може се прогнозирати 
кретање алергеног полена у ваздуху, и тако на време 
упозорити становништво.  

Мерно место за узорковање алергеног полена у 
ваздуху је на згради Дијагностичког центра у кругу 
Здравственог центра Крушевац и одређено је следећим 
координатама +43034'53,10"; +21019'12,69".  

 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 501-233/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
440 
На основу Одлуке о буџету града Крушевца 2018. 

годину („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/17), члана 
15. Правилника о критеријумима за финансирање 
програма и пројеката за реализацију Локалног акционог 
плана за младе града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца”, бр. 1/17),  Решења о  именовању  чланова 
Савета за праћење и спровођење Локалног акционог 
плана за младе на територији града Крушевца  III бр: 
022-29/2017, члана 9. Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења (''Сл. лист Републике Србије”, бр. 
16/18), Предлога Одлуке о избору пројекта који су 
усмерени ка реализацији Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца у 2018. години  број 357 од 
14.11.2018.године,  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2018. 
године, донело је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ 
КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2018. ГОДИНИ 

 
I Бира се пројекат у области имплементације 

Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 
2018.годину, који ће се финансирати из буџета града 
Крушевца у 2018. години, у укупном износу од 
382.550,00  динара са позиције 130  конто 481941 
Дотације осталим удружењима грађана (расписивање 
конкурса за удружења грађана – имплементација 
Локалног акционог плана за младе за 2018. годину). 
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Пројекат који је одобрен и који ће се финансирати 
у  2018. години: 

1. Пројекат  ''Играј и ти 3 на 3'' – подносиоца  – 
Спортски савез града Крушевца, у износу 382.550,00  
динара.  

 
II Начелник Градске управе града Крушевца 

закључиће Уговор о реализацији пројекта са   
Спортским савезом града Крушевца а средства ће бити 
пренета на рачун код Управе за трезор. 

 
III Средства за ове намене планирана су Одлуком о 

буџету града Крушевца за 2018. годину, позиције 130 
конто 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање конкурса за удружења грађана – 
имплементација Локалног акционог плана за младе за 
2018. годину). 

  
IV  Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту Града Крушевца.   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-419/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 

 
441 
На основу члана 2. Одлуке о укидању Буџетског 

фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца'' бр. 11/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 
И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I- У Решењу о образовању Комисије за 
стипендирање и награђивање ученика и студената 
града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, број 1/18), 
у  тачки II став 2. мења се и гласи: 

,,Предлози Комисије из тачке 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8  
достављају се Градском већу града Крушевца ради 
доношења одговарајућих одлука“. 

 
II- Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-420/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревиц, с.р. 
  

442 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС бр. 15/16), члана 28. Закона  о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11 
и 104/16 ) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 48/12 
од 06.11.2018. године, којом се врши измена и допуна 
важећег ценовника услуга ЈКП „Водовод-Крушевац“ 
Крушевац који је утврђен Одлуком Надзорног одбора 
овог предузећа бр. 40/11 од 21.06.2018. године а на коју 
је сагласност дало Градско веће града Крушевца 
Решењем III-број 023-25/18 од 06.07.2018. године, тако 
што се утврђују цене нових услуга овог предузећа које 
се додају у важећи ценовник и то: 

 
- У делу под редним бројем 6. – „Ценовник радова 

на реконструкцији и изградњи водоводних и 
канализационих мрежа у Крушевцу“ иза позиције под 
редним бројeм 219. додају се следеће позиције: 

 
220. Радни сат програмера на 

одржавању софтвера 1.417,72 дин/час 

221. Радни сат аутоматичара 708,86 дин/час 

222. Радни сат електротехничара 708,86 дин/час 
223. Радни сат радника металске 

струке 708,86 дин/час 
 
Цене су исказане  без пореза на додату вредност 

(без ПДВ-а). 
 
II - Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-72/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
443 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 
и 104/16) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 4618 од 
26.10.2018. године којом се врши измена и допуна 
Ценовника одржавања јавне хигијене, зимског 
одржавања, осталих комуналних услуга и одржавања 
јавних зелених површина утврђеног Решењем Градског 
већа III бр. 023-128/13 од 13.06.2013. године, и то: 

 
1. Врши се измена у наслову у ставу 1. тачка 1. 

Јавна хигијена под ред. бр. 18: Брише се „ручно“ тако 
да сада гласи: 

 
Р.  
бр. 

Врста услуге       
Цена без 
ПДВ-а  

Јед. 
мере 

18. Рад усисивача за лишће 1.190,00 дин/сат 
 
2. Врши се допуна у ставу 1. тачка 1. Јавна хигијена, 

где се после ред. бр. 18. додају  следеће врсте услуга: 
 

Р.  
бр. 

Врста услуге       
Цена без 
ПДВ-а  

Јед. 
мере 

19. 
Рад тримера на уклањању 
траве и риголе 

1.190,00 дин/сат 

20. 
Машинско уклањање 
траве из ригола и 
поплочаних тротоара 

1.190,00 дин/сат 

 
3. Врши се измена наслова у ставу 1. тачка 4. 

Одржавање Јавних зелених површина у граду, брише се 
наслов и сада гласи: „Одржавање Јавних зелених и 
других јавних површина у граду“. 

 
4. Врши се допуна ценовника у ставу 1. тачка 4. 

Одржавање Јавних зелених и других јавних површина у 
граду, тако што се додају следеће врсте услуга: 

  
Р.  
бр. 

Врста услуге       
Цена без 
ПДВ-а  

Јед. 
мере 

69. 
Постављање камена 
(плоча) 

6.627,98 дин/м2 

70. 
Постављање гумених 
стубића 

2.883,00 дин/ком 

 71. 
Постављање травнатог 
бусена 

830,85 дин/м2 

 72. Замена црепа 208,67 дин/ком 
 
Напомена: Све цене су без ПДВ-а. 
 
II  - Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-6/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Весна Лазаревић, с.р. 
  

444 
На основу члана 38. тачка 2. Закона о култури 

(,,Сл. гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
члана 32. Закона о запосленима у јавним службама 
(„Сл.гласник РС“, број 113/17), члана 6б. Одлуке о 
оснивању Историјског архива у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца број 1/09-пречишћен текст, 6/10 и 9/16) 
и члана 48. Статута града Крушевца (,,Сл.лист града 
Крушевца“, број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 11.12.2018. години донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Правилник о  организацији 

и систематизацији послова у Историјском архиву 
Крушевац, који је донео директор Историјског архива 
Крушевац дана 03.12.2018. године под бројем 1086.  

 
II Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-413/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
445 
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), 
чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и тачке 3. Решења о 
образовању Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 1/10), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ ВЕСНА ЖИВКОВИЋ, 

дипл.економиста  - Градска управа града Крушевца, 
дужности члана Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Крушевца. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ ЈАСМИНА КАЛИЧАНИН, 

професор физичке културе – Градска управа града 
Крушевца, за члана Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији града Крушевца.  
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III – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 344-1168/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
446 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Сл.лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
Градско веће града Крушевца, на седници одржа-

ној дана 11.12.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Мирославу Милојковићу, 

директору ЈКП "Крушевац", престао мандат члана 
Комисије за израду Програма за коришћење средстава 
Фонда за заштиту животне средине града Крушевца, 
због наступања смрти. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан Лапчевић, специ-

јалиста струковни менаџер, шеф РЈ Чистоћа у ЈКП 
"Крушевац" за члана Комисије за израду Програма за 
коришћење средстава Фонда за заштиту животне 
средине града Крушевца. 

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 501-232/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
447 
На основу члана 64. Закона о пољопривредном 

земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и 
члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 10/08, 8/09, 6/11, 8/12, 11/13 и 1/14) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 11.12.2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Братислав Милутиновић, 

мастер инжењер геодезије, дужности члана Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 
због спречености да обавља послове у тој Комисији. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Бојан Вељковић, дипл. геод. 

инж., за члана Комисије из тачке I. овог решења.  
 
III – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-286/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
448 
На основу члана 5. и 10. став 7. Закона о јавној 

својини („Сл.гласник РС“бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016–др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 2. став 
1. тачка 8. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 
41/2018), Одлуке о доношењу Генералног урбани-
стичког плана града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” број 3/15), Одлуке о доношењу Плана 
генералне регулације "Исток 1" ("Сл. лист града 
Крушевца, број 10/18), Одлуке о доношењу Плана 
детаљне регулације стамбеног насеља "Мало Головоде 
2б” у Крушевцу (“Сл. лист града Крушевца” број 3/09), 
Пројекта препарцелације кат. парцела бр. 147 и 256 обе 
КО Мало Головоде, члана 48. став 1. тачка 2. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, 
број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца је, на седници 
одржаној дана 18.12.2018. године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О УКИДАЊУ СТАТУСА ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ   
-НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА- 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спровођења 

планског акта, на парцели бр. 256/2 уписаној у лист 
непокретности број 868 K.O. Мало Головоде, трајно 
престала потреба коришћења некатегорисаног пута, те 
јој се УКИДА својство добра у општој употреби и сада 
представља неизграђено земљиште у јавној својини 
Града Крушевца. 

Број 8 6. јул 2018. 
2. Након ступања на снагу овог Решења, Репу-

блички геодетски завод – Служба за катастар непо-
кретности Крушевац, спровешће у катастру непо-
кретности укњижбу на начин да ће на катастарској 
парцели број 256/2 уписаној у листу непокретности 
број 868 K.O. Мало Головоде, брисати укњижбу - 
некатегорисаног пута – објекат изграђен пре доношења 
прописа о изградњи објекта у јавној својини Републике 
Србије, корисника Општине Крушевац и као власника 
исте уписати јавну својину Града Крушевца. 
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3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу Града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-1657/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
449 
На основу члана 2. Одлуке о организовању Јавно 

комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац (,,Сл.лист 
града Крушевца'' бр. 5/13 – пречишћен текст 4/15, 9/16)  
и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

  
I. УСВАЈА СЕ Програм јавне расвете на 

територији града Крушевца за 2018. годину, који је 
предложило Јавно комунално предузеће „Крушевац“ 
Крушевац под бр. 5337 од 30.11.2018. године.  

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1653/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
450 
На основу чл. 6. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 1/09, 8/12, 3/14, 4/14, 7/14, 11/16 и 8/18) 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 18.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних површи-

на и јавне хигијене на територији града Крушевца за 
2019. годину који је предложило Јавно комунално 
предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 5106 од 
16.11.2018. године.  

 
II.  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1652/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 

 451 
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,  8/12, 3/14, 4/14, 7/14, 11/16 и 8/18) 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 18.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног зеленила 

у 2019. години који је предложило Јавно комунално 
предузеће „Крушевац“ Крушевац под бр. 5339 од 
30.11.2018. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1651/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
452 
На основу чл. 28. Одлуке о држању домаћих 

животиња и кућних љубимаца на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 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 18.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. УСВАЈА СЕ Програм рада Зоохигијенске службе 

ЈКП „Крушевац“ за 2019. годину који је предложило 
Јавно комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац под 
бр. 5338 од 30.11.2018. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1654/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
453 
На основу чл. 77. став 2. Одлуке о градском водоводу 

и канализацији („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/10, 8/12, 
11/13, 3/14 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 18.12.2018. године, донело је 



 26.12.2018.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                      361 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. 

ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД 

КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ 
 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 

атмосферске канализације ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац на територији града Крушевца донетог дана 
14.12.2018. године под бр. 7144. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1655/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
454 
На основу чл. 84. став 5. Одлуке о градском водоводу 

и канализацији („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/10, 8/12, 
11/13, 3/14 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 18.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ 

ДОНЕЛО ЈКП „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања 

јавних чесми и фонтана града Крушевца који је донело 
ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац дана 14.12.2018. 
године под бр. 7143.  

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-1656/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
 
 
 
 
 
 

455 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Сл.лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  и 
Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне 
политике града Крушевца за период 2015-2020. године 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/15)  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 18.12.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, 

дужности члана Савета за социјалну политику града 
Крушевца. 

 
II– ИМЕНУЈЕ СЕ ЈЕЛЕНА МИЈАИЛОВИЋ, в.д. 

директор Геронтолошког центра Крушевац, за члана 
Савета за социјалну политику града Крушевца. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-440/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
456 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/2016), 
члана 15. ст. 2. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац, бр. 5/13 
– пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 
5/11 и 8/15) 

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
године донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Измену и допуну 

Правилника о организацији и систематизацији  послова 
ЈКП "Крушевац" Крушевац у делу Описа послова и 
Табеларног приказа  Правилника о коефицијентима 
послова у ЈКП ,,Крушевац,,. Крушевац који је донео в.д 
Директор  под бр. 5663 од 17.12.2018. године и на који 
је Надзорни одбор дао сагласност Одлуком бр. 5679 од  
17.12.2018. године. 

 
II -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-75/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
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457 
На основу члана 70. став 2., 3. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0010 (ПА: 
Стална буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 155 - Средства резерве, одобрава се укупно 
400.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0014 (ПА: Управљање у ванредним ситуацијама),  
економска класификација 484000, позиција 160 - 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока, 
увећава се за 400.000 динара. 

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 
став 2. овог решења у укупном износу од 400.000 
динара, служиће за исплату рачуна-отпремница и то: 

- број: 1825795 на износ од 100.000 динара од 
22.11.2018. године, издате од „Милошевић“ ДОО, 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за санацију штете од пожара на стамбеном 
објекту Лазић Босиљке из Великог Шиљеговца; 

 -број: 1825587 на износ од 80.000 динара од 
19.11.2018. године, издате од „Милошевић“ ДОО, 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за санацију штете од пожара на економском 
објекту Павловић Мирјане из села Буци; 

-број: 1825554 на износ од 40.000 динара од 
17.11.2018. године, издате од „Милошевић“ ДОО, 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за санацију штете од пожара на породично 
стамбеном објекту Топличанин Мирослава из Горњег 
Степоша; 

-број: 1825484 на износ од 40.000 динара од 
17.11.2018. године, издате од „Милошевић“ ДОО, 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за санацију штете од пожара у стану 
Радосављевић Радмиле из Крушевца; 

-број: 1825716 на износ од 40.000 динара од 
20.11.2018. године, издате од „Милошевић“ ДОО, 
Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за санацију штете од пожара у породичној 
кући Бранимира Лекића из Крушевца и 

-број: 1825537 на износ од 100.000 динара од 
17.11.2018. године, издате од „Милошевић“ ДОО, 

Крушевац, на основу кога ће бити преузет грађевински 
материјал за санацију штете од пожара у стамбеном 
објекту Петковић Бобана из Крушевца, по записнику 
Комисије за решавање захтева за накнаду штете од 
елементарних непогода бр. 2020/2018-13 од 01.112018. 
године и на основу Анекса Уговора о извођењу радова, 
давању услуга и добара на заштити и спасавању 
становништва и материјалних добара од елементарних 
и других непогода II Број: 404-1501/18 од 08.11.2018. 
године, који је Град Крушевац закључио са 
МИЛОШЕВИЋ Д.О.О., Крушевац. 

 
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: 401-298/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
458 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
48.505 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Школе за 
основно и средње образовање „Веселин Николић“), 
економска класификација 463000, позиција 91 – 
Трансфери осталим нивоима власти, повећава се за 
48.505 динара и то: 

 
- конто 425111-Зидарски радови, износ од 5.880 

динара и 
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- конто 425115-Радови на водоводу и 
канализацији, износ од 42.625 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 5.880 динара су 
непланирана средства, односно недовољно планирана у 
износу од 42.625 динара, за санацију квара на мокром 
чвору у школи Веселин Николић. 

 
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: 401-289/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
459 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
130.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 6, глава 5-НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
шифра програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ), пројекат 1203-0001/0029 (П: „Финансирање 
уметничких дела за опремање е-читаонице, Естетски 
системи, 8 самосталних објеката, аутор Вук Ћук, акрил 
на алуминијуму, 8 комада“), економска класификација 
423300, позиција 236.2-Услуге по уговору, конто 
423599-Остале стручне услуге, повећава се за 130.000 
динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 130.000 динара су 
непланирана средства за суфинансирање пројекта 
„Финансирање уметничких дела за опремање е-
читаонице, Естетски системи, 8 самосталних објеката, 

аутор Вук Ћук, акрил на алуминијуму, 8 комада“. 
Учешће Града Крушевца је 20% од вредности Пројекта, 
што износи 130.000 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-286/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
460 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
464.285 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 1 – СКУПШТИНА ГРАДА, шифра 

програма 2101 (ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Скупштине), економска 
класификација 411000, позиција 1 – Плате, додаци и 
накнаде запослених, конто 411118-Накнада зараде за 
време одсуствовања са рада на дан празника који је 
нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, 
војне вежбе и одазивања на позив државног органа, 
повећава се за 5.611 динара; 

У разделу 4 – ГРАДСКО ПРАВОБРА-
НИЛАШТВО, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0004 (ПА: Градско 
правобранилаштво), економска класификација 411000, 
позиција 17 – Плате, додаци и накнаде запослених, 
конто 411118 - Накнада зараде за време одсуствовања 
са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег 
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одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на 
позив државног органа, повећава се за 332.827 динара; 

У разделу 6, глава 6 - НАРОДНИ МУЗЕЈ, шифра 
програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Народног музеја) и то: 

-економска класификација 411000, позиција 237 – 
Плате, додаци и накнаде запослених, конто 411111-
Плате на основу цене рада, повећава се за 44.243 
динара; 

-економска класификација 411000, позиција 238 – 
Социјални доприноси на терет послодавца, конто 
412000-Социјални доприноси на терет послодавца, 
повећава се укупно за 14.556 динара и то: 

- конто 412111-Допринос за ПИО, повећава се за 
7.261 динара, 

- конто 412211-Доприноси за здравствено 
осигурање, повећава се за 6.729 и  

- конто 412311-Доприноси за незапосленост, 
повећава се за 566 динара; 

У разделу 6, глава 10-ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ, шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 
9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Центра за стручно усавршавање) и то: 

-економска класификација 411000, позиција 286-
Плате, додаци и накнаде  

запослених, конто 411111-Плате на основу цене 
рада, повећава се за 60.175 динара; 

-економска класификација 412000, позиција 287-
Социјални доприноси на терет  

послодавца, повећава се укупно за 6.873 динара и 
то: 

- конто 412111-Допринос за ПИО, повећава се за 
4.306 динара и 

- конто 412211 - Доприноси за здравствено 
осигурање, повећава се за 2.567 динара. 

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у укупном износу од 464.285 
динара су недовољно планирана средства за 
новембарску плату. 

 
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: 401-290/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

461 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
2.628.003 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска активност 
0001 (ПА: Функционисање Градске управе), економска 
класификација 465000, позиција 143 – Остале дотације 
и трансфери, повећава се за 2.628.003 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у укупном износу од 2.628.003 
динара су недовољно планирана средства за остале 
текуће дотације по закону за новембарску плату. 

 
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: 401-293/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
462 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
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 2018. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: 
Текућа буџетска резерва), функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 154 - Средства резерве, одобрава се укупно 
246.506 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6, глава 6-НАРОДНИ МУЗЕЈ, шифра 

програма 1201 (ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Народног музеја), економска класификација 465000, 
позиција 249 – Остале дотације и трансфери, повећава 
се за 246.506 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 246.506 динара су 
недовољно планирана средства за текуће дотације по 
закону за новембарску плату. 

 
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: 401-295/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
463 
На основу члана 61. став 13. 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, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевац“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца дана 18.12.2018. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 

I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 
буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2018. годину код корисника: 

- ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 

Функционисање Градске управе), са позиције 131 – 
Плате, додаци и накнаде запослених, конто 411111 – 
Плате на основу цене рада, у износу од 464.285 динара.  

  
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву- 
раздео 6 - ГРАДСКА УПРАВА, на позицију 154 - 
Средства резерве, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва).  

 
III - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије.  
 
IV  – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-297/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
464 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 150.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.632.951.025 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања, на 
уплатни рачун буџета, за суфинансирање пројекта „29. 
Крушевачка филозофско-књижевна школа - Стогодиш-
њица оснивања Југославије, искуство српске књижевно-
сти, филозофије и културе“, по изводу бр. 30 од 
21.09.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 150.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.632.951.025 динара. 

 Приходи и расходи буџета повећавају се за 
150.000 динара и сада износе 3.474.633.651 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, у корист нивоа градова, 
повећавају се за 150.000 динара и сада износе 
140.949.589 динара. 
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 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 158.317.374 динара. 

Средства у износу од 150.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Културног центра, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), програмска активност 0002 (ПА: 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва) функционална класификација 820, 
економска класификација 423000, на позицију 219-
Услуге по уговору и то: 

- на конто 423413-Услуге штампања публикација, 
износ од 15.000 динара и сада износи 15.000 динара; 

- на конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
100.000 динара и сада износи 100.000 динара и 

- на конто 423911-Остале опште услуге, износ од 
35.000 динара и сада износи 35.000 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: 400-38/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
465 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 500.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.633.451.025 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета, по изводу бр. 39 од 29.10.2018. 
године, за суфинсирање пројекта „Финансирање 
уметничких дела за опремање е-читаонице, Естетски 
системи, 8 самосталних објеката, аутор Вук Ћук, 
акрил на алуминијуму, 100x60, 8 комада“. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 500.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.633.451.025 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 500.000 
динара и сада износе 3.475.133.651  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 500.000 динара и сада 
износе 141.449.589 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  158.317.374 динара. 

Средства у износу од 500.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Народне библиотеке, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА), пројекат 1203-0001/0029 (П: 
„Финансирање уметничких дела за опремање е-
читаонице, Естетски системи, 8 самосталних објеката, 
аутор Вук Ћук, акрил на алуминијуму, 100x60, 8 
комада“), функционалана класификација 820 и то: 

-  после позиције 236.1, уводе се позиције: 
-  236.2-Услуге по уговору, конто 423599-Остале 

стручне услуге, износ од 215.270 динара и 
- 236.3-Нематеријална имовина, конто 515123-

Визуелна уметност, износ од 284.730 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: 400-39/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
466 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

 Градско веће града Крушевца, дана 11.12.2018. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.492.065 динара, извор финансирања 07 –Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.634.943.090 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета, за суфинансирање пројекта 
„Пренамена спратног ходника галерије у изложбени 
простор“, по изводу бр. 41 од 20.11.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
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1.492.065 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.634.943.090 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.492.065 динара и сада износе 3.476.625.716  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 1.492.065 динара и сада 
износе 142.941.654 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  158.317.374 динара. 

Средства у износу од 1.492.065 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Народног музеја, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 1202-
0001/0030 (П: „Пренамена спратног ходника галерије у 
изложбени простор“), функционалана класификација 
820 и то: 

-  после позиције 251.9, уводе се позиције: 
- 251.10-Услуге по уговору, конто 423413-Услуге 

штампања публикација, износ од 167.709 динара и 
конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 40.000 
динара; 

- 251.11-Материјал, конто 426621-Материјали за 
културу, износ од 224.000 динара; 

- 251.12-Зграде и грађевински објекти, конто 
511451-Пројектна документација, износ од 45.000 
динара; 

- 251.13-Машине и опрема, конто 512241-
Електронска опрема, износ од 564.045 динара и конто 
512631-Опрема за културу, износ од 110.901 динар и 

- 251.14-Остале некретнине и опрема, конто 
513111-Остале некретнине и опрема, износ од 340.410 
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: 400-40/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
 
467 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 300.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.635.243.090 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета, за суфинансирање пројекта 
„Археолошка проспекција доњег тока Западне Мораве“, 
по изводу бр. 32 од 26.09.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 300.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.635.243.090 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 300.000 
динара и сада износе 3.476.925.716  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова, повећавају се за 300.000 динара и сада 
износе 143.241.654 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  158.317.374 динара. 

Средства у износу од 300.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Народног музеја, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 1202-
0001/0031 (П: „Археолошка проспекција доњег тока 
Западне Мораве“), функционалана класификација 820 и 
то: 

-  после позиције 251.14, уводе се позиције: 
- 251.15-Услуге по уговору, конто 423599-Остале 

стручне услуге, износ од 293.880 динара и 
- 251.16-Материјал, конто 426919-Остали 

материјали за посебне намене, износ од 6.120 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: 400-41/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
468 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015,  99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.12.2018. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.671.052 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.636.914.142 динара, 
уплатом Канцеларије за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије, на уплатни рачун буџета,  за 
плаћање ПДВ-а по окончаној ситуацији за 
реконструкцију ОШ „Јован Јовановић Змај“, по изводу 
бр. 46 од 05.12.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.671.052 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.636.914.142 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.671.052 динара и сада износе 3.478.596.768 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист 
новоа градова, повећавају се за 1.671.052 динара и сада 
износе 144.912.706 динара. 

 Приходи и расходи из других извора остају 
непромењени и утврђују се у износу од 158.317.374 
динара. 

Средства у износу од 1.671.052 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 2002 
(ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0012 (ПА: 
Капитално одржавање објеката основних школа на 
територији града Крушевца) функционална 
класификација 912 и то: 

- на позицију 94.1-Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали, економска класификација 482000, конто 
482191-Остали порези, износ од 1.671.052 динара и 
сада износи 5.228.603 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: 400-42/18  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Весна Лазаревић, с.р. 
  
 
 
 
469 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.12.2018. 
године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
динара, извор финансирања 08 –Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.637.939.150 
динара, уплатом Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., 
Београд на сопствени рачун Туристичке организације 
дана 19.12.2018. године, за набавку слаткиша за децу-
учеснике на манифестацији „Новогодишња чаролија“, 
која ће се одржати 29.12.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.637.939.150 динара. 

Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од  
3.479.601.776  динара. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 20.000 динара и сада износе 
884.510 динара.  

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 20.000 динара и сада износе  158.337.374 динара. 

 
Средства у износу од 20.000 динара, извор 

финансирања 08, разврставају се код: 
 
 Туристичке организације, шифра програма 1502 

(ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), програмска 
активност 0002 (ПА: Промоција туристичке понуде), 
функционалана класификација 473 и то: 

 
-  на конто 426821 –Храна, износ од 20.000 динара 

и сада износи 20.000 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-44/18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 
470 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015,  99/2016 и 113/2017) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана  24.12.2018. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2018. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.005.008 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.637.919.150 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције, на 
уплатни рачун буџета,  новчане помоћи Болић Дарију, 
интерно расељеном лицу са КиМ, у износу од 30.008 
динара, за покривање дела трошкова сахране покојног 
Болић Милорада; помоћ за превазилажење тешке 
материјалне и здравствене ситуације за 5 лица: Спасић 
Кокицу, Мачак Станка, Костић Сашу, Станковић Ратка и 
Стајић Верицу, по 20.000 динара; набавку огрева за 25 
породица по 20.000 динара и помоћ социјално 
угроженим породицама избеглих и интерно расељених 
лица, 25 породица по 15.000 динара, по изводима број: 
43 од 20.11.2018. године, 45 од 04.12.2018. године, 41 од 
01.11.2018. године и 42 од 09.11.2018. године. 

Укупни расходи буџета за 2018. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
1.005.008 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.637.919.150 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.005.008 динара и сада износе 3.479.601.776 динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист 
новоа градова, повећавају се за 1.005.008 динара и сада 
износе 145.917.714 динара. 

 Приходи и расходи из других извора остају 
непромењени и утврђују се у износу од 158.317.374 
динара. 

Средства у износу од 1.005.008 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 

(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0006 (ПА: Подршка деци и 
породици са децом) функционална класификација 040 
и то: 

- на позицију 110, конто 472931-Једнократна 
помоћ, износ од 1.005.008 динара и сада износи 
1.533.158 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- 45 /18  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 
 

IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
 
471 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донeла je  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ „ШУМИЦЕ 1“ У КРУШЕВЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације  „Шумице 1“  у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Шумице 1“ у Крушевцу 

(у даљем тексту План) представља разраду планских 
решења из Плана генералне регулације „ЈУГ“. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
32,4ha.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „ Југ“.  

  
Члан 3. 

   
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Шумице 1“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план, 
као део стамбено мешовите зоне, обухвата 
урбанистичку целину 4.9. Планиране претежне намене: 
породично становање типа ПС-01 и ПС-2, 
комерцијалне делатности типа КД-02 и привредне 
делатности типа ПД-03, са пратећим зеленим 
парковским површинама.  Планом се „стварају услови 
за унапређење и развој становања, делатности, услуга и 
јавних функција“, заштиту простора и рационално 
коришћење грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за активирање 
постојећих зона, уређење неизграђених површина, 
односно њихово ефикасније привођење намени.    
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Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Шумице 1“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-227/2018-09 од  
17.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Шумице 1“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Шумице 1“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                      
IV Број: 350-690/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
472    
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ „ШУМИЦЕ 2“ У КРУШЕВЦУ НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације  „Шумице 2“  у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада „рубној 

зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужни део грађевинског 
подручја града, односно део урбанистичке целине 9.5, 
лево и десно од улице Бруски пут и већим делом се 
граничи са пољопривредним земљиштем.  

Површина обухвата плана је око 29,6ха. 

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
Члан 3. 

   
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Шумице 2“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план, 
као део рубне зоне, обухвата урбанистичку целину 9.5. 
Планиране претежне намене: породично становање 
типа ПС-01 и ПС-2, привредне делатности типа ПД-02 
и парковске површине.  Планом се „стварају услови за 
унапређење и развој становања, делатности, услуга и 
јавних функција“, заштиту простора и рационално 
коришћење грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за активирање 
постојећих зона, уређење неизграђених површина, 
односно њихово ефикасније привођење намени.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Шумице 2“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-242/2018-09 од  
20.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Шумице 2“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Шумице 2“  у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                      
IV Број: 350-691/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
473 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је  
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О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „МУДРАКОВАЦ 2“ У КРУШЕВЦУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Мудраковац 2“ у Крушевцу 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужно од 
простора старог аеродрома, у делу урбанистичке 
целине 4.4. до улице Аеродромске. Граница Плана са 
истока је улица Аеродромска, са југа Ул. Жртава 
фашизма, на западу је привредно производни комплекс, 
а са северне стране је зона старог аеродрома и 
постојећа приступна саобраћајница.      

Површина обухвата плана је око 18,2ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о плланирању 

и изградњи и Правилник о садржини,начину и поступку 
израде планских докумената, а плански  основ је План 
генералне регулације „ Југ “.  

  
Члан 3. 

   
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, од којих је један ПДР „Мудраковац 2“ у 
Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Предметни план, као део 
стамбено мешовите зоне, обухвата део урбанистичке 
целине 4.4, односно урбанистичку потцелину 4.4.5. 
Планиране претежне намене: породично становање малих 
густина типа ПС-01, привредне делатности типа ПД-03 и 
комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора и рационално коришћење грађевинског 
земљишта.  

Овај план представља плански основ за активирање 
постојећих зона, уређење неизграђених површина, 
односно њихово ефикасније привођење намени.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Мудраковац 2“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-234/2018-09 од  
21.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 

детаљне регулације „Мудраковац 2“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Мудраковац 2“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                     
IV Број: 350-686/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
474 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „МУДРАКОВАЦ 3“ У КРУШЕВЦУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације „Мудраковац 3“ у Крушевцу 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ јужно од 
центра града, у делу урбанистичке целине 9.1., десно од 
улице Бруски пут. Границом плана обухваћена је 
потцелина 9.1.1 између улица Бруски пут са запада, 
Жртава фашизма са севера, са истока је улица Незнаног 
јунака, а са југа Ул. Петра Јовановића.       

Површина обухвата плана је око 28,3ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“. 

   
Члан 3. 

 
ПГР-ом  „ЈУГ“  у  Крушевцу   одређене  су  зоне  за   

даљу разраду,  односно планирана је израда планова 
детаљне регулације,  од којих је   један   ПДР „Мудра-ковац 
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3“ у Крушевцу. Правила уређења    и правила   грађења   
дефинисана   овим   планом  су   уједно  и   смернице   за   
израду  планова  детаљне  регулације. Предметни план,  као 
део рубне зоне,  обухвата  урбанистичку потцелину 9.1.1.  
Планиране  претежне  намене: породично становање малих 
густина типа ПС-01 и ПС-02,  привредне   делатности  типа 
ПД-03 и  комерцијалне  делатности типа  КД-02. Планом се 
„стварају  услови  за   унапређење  и  развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“,  
заштиту  простора  и  рационално  коришћење  
грађевинског земљишта, уз поштовање „принципа  развоја  
и  унапређења  грађевинског земљишта дуж праваца 
државних путева“. Овај план представља плански основ за 
активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина, односно њихово ефикасније привођење намени.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Мудраковац 3“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-243/2018-09 од  
21.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Мудраковац 3“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Мудраковац 3“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                             
IV Број: 350-687/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
 
475 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је 

 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „МУДРАКОВАЦ 4“ У КРУШЕВЦУ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације „Мудраковац 4“ у  
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Мудраковац 4“ у 

Крушевцу (у даљем тексту План) представља разраду 
планских решења из Плана генералне регулације 
„ЈУГ“. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
40,0ha.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
Члан 3. 

   
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР 
„Мудраковац 4“ у Крушевцу. Правила уређења и 
правила грађења дефинисана овим планом су уједно и 
смернице за израду планова детаљне регулације. 
Предметни план, као део рубне зоне, обухвата 
урбанистичку потцелину 9.1.2 и 9.1.3. Планиране 
претежне намене: породично становање малих густина 
типа ПС-01 и ПС-03,  привредне делатности типа ПД-
03 и комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта, уз поштовање „принципа 
развоја и унапређења грађевинског земљишта дуж 
праваца државних путева“. Овај план представља 
плански основ за активирање постојећих зона, уређење 
неизграђених површина, односно њихово ефикасније 
привођење намени.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Мудраковац 4“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-224/2018-09 од  
17.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
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на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Мудраковац 4“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Мудраковац 4“  у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-688/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
476 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „МУДРАКОВАЦ 5“ У КРУШЕВЦУ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације „Мудраковац 5“ у Крушевцу 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“, у делу 
урбанистичке целине 9.1. и обухвата крајњи југо-
источни део насеља до тока реке Расине.        

Границом плана обухваћена је потцелина 9.1.4, 
између улица Источне и Незнаног јунака са запада, са 
истока је улица Аеродромска (државни пут 2.Б реда 
бр.415), са југоистока је граница ток реке Расине и 
коридор планиране Источне обилазнице.       

Површина обухвата плана је око 22,5ха.        
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
 
 

Члан 3. 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР 
„Мудраковац 5“ у Крушевцу. Правила уређења и 
правила грађења дефинисана овим планом су уједно и 
смернице за израду планова детаљне регулације. 
Предметни план, као део рубне зоне, обухвата 
урбанистичку потцелину 9.1.4.        

Планиране претежне и допунске намене: породично 
становање малих густина типа ПС-01 и ПС-03 и 
комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора и рационално коришћење грађевинског 
земљишта, уз поштовање „принципа развоја и 
унапређења грађевинског земљишта дуж праваца 
државних путева“. Овај план представља плански основ 
за активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина и ефикасније привођење планираној намени.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Мудраковац 5“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-239/2018-09 од  
21.12.2018. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Мудраковац 5“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Мудраковац 5“  у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                             
IV Број: 350-689/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
477 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИПОВАЦ 2“ У КРУШЕВЦУ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Липовац 2“  у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ у крајњем 
јужном делу, као део урбанистичке целине 9.4. лево од 
улице Бруски пут. Граница обухвата Плана са запада се 
граничи са пољопривредним земљиштем, са севера је 
зона становања, источна граница је улица Бруски пут, а 
са југа је граница грађевинског пдручја, односано 
граница ПГР-а што је уједно и граница ГУП-а.     

Површина обухвата плана је око 19,4ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Липовац 2“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план 
обухвата део рубне зоне, део урбанистичке целине 9.4, 
односно урбанистичку потцелину 9.4.1. Планирана 
претежна намена је породично становање малих 
густина и периурбаног типа, привредне делатности 
типа ПД-03, комерцијалне делатности типа КД-02 и сл. 
Планом се „стварају услови за унапређење и развој 
становања, привредних делатности, услуга и јавних 
функција“, заштиту простора и рационално коришћење 
грађевинског земљишта.  

„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 
периурбано становање и веће површине са привредним 
делатностима.“ Овај план представља „плански основ 
за активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина, као и формирање нових привредних зона, 
односно за њихово ефикасније привођење намени.“    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Липовац 2“ у Крушевцу  као 
и на основу Мишљења бр. 501-235/2018-09 од  
17.12.20018. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 

оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Липовац 2“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Липовац 2“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-692/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“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, 
145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИПОВАЦ 3“ У КРУШЕВЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације  „Липовац 3“  у Крушевцу 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“ у крајњем 
јужном делу, као део урбанистичке целине 9.4. десно од 
улице Бруски пут. Граница обухвата Плана са истока 
тангира зону тока реке Расине, са југа је граница 
грађевинског пдручја и пољопривредно земљиште, 
западна граница је улица Бруски пут, а са севера је зона 
заштитног зеленила и пољопривредно земљиште.      

Површина обухвата плана је око 17,50ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  
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Члан 3. 
 

ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 
даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Липовац 3“ 
у Крушевцу. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. Предметни план за 
део рубне зоне, обухвата део урбанистичке целине 9.4, 
односно урбанистичку потцелину 9.4.5. и део 9.4.1. 
Планирана претежна намена: привредне делатности 
типа ПД-02 и ПД-03 и породично становање малих 
густина типа ПС-01. Планом се „стварају услови за 
унапређење и развој становања, привредних делат-
ности, услуга и јавних функција“, заштиту простора и 
рационално коришћење грађевинског земљишта.  

„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 
периурбано становање и веће површине са привредним 
делатностима.“ Овај план представља „плански основ 
за активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина, као и формирање нових привредних зона, 
односно њихово ефикасније привођење намени.“    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Липовац 3“  у Крушевцу  
као и на основу Мишљења бр. 501-236/2018-09 од  
17.12.2018. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Липовац 3“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Липовац 3“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-693/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
479 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ 

 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ 
АЕРОДРОМ ФАЗА 1“ У ДЕЛУ ПОДБЛОКА А2 У 

КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене Плана детаљне регулације „Стари Аеродром 
фаза 1“ у делу подблока А2 у Крушевцу на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
Границом Измена плана обухваћен је блок А2 у 

оквиру ПДР-а Стари аеродром - фаза 1 и ПГР-а „ЈУГ“, 
припада „стамбено мешовитој зони Југ“ обухвата 
северни део простора старог аеродрома, између  улица 
Бруски пут са запада и Аеродромске са истока, Крфске 
са севера и планиране саобраћајнице.      

Измена плана обухвата површину од око 6,0ха.          
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“ .  

  
Члан 3. 

   
Правила уређења и правила грађења дефинисана 

ПГР-ом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Измене плана, обухватају део 
стамбено мешовите зоне, односно део урбанистичке 
целине А2. Планиране претежне намене урбанистичке 
целине 4.4.1 и 4.4.2: комерцијалне делатности и 
вишепородично становање „... уз претежну могу бити 
заступљене планом дефинисане и/или допунске и/или 
пратеће намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за претежну намену. 

На нивоу појединачних парцела, у оквиру 
урбанистичке подцелине, намена дефинисана као 
допунска или пратећа може бити доминантна или 
једина.“ 

Изменама плана ствара се плански основ за 
активирање постојећих зона и уређење неизграђених 
површина, односно њихово ефикасније привођење 
намени, увођењем недостајућих и компатибилних 
намена, функционално примерених овој атрактивној 
локацији у делу стамбено мешовите градске зоне.      

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за Измене ПДР-а „Стари Аеродром 
фаза 1“ у делу подблока А2 у Крушевцу  као и на 
основу Мишљења бр. 501-228/2018-09 од  12.12.2018. 
године, Служба за заштиту животне средине, Одељење  
за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
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постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене  Плана детаљне 
регулације  „Стари Аеродром фаза 1“ у делу подблока 
А2 у Крушевцу на животну средину, а у складу са 
чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измене Плана детаљне регулације „Стари Аеродром 
фаза 1“ у делу подблока А2   у Крушевцу и објављује се 
у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-683/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
480 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 2“  

У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације  „Стари аеродром фаза 2“  у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Стари Аеродром - фаза 

2“ у Крушевцу (у даљем тексту План) израђује се на 
основу смерница плана вишег реда и представља 
разраду планских решења Плана генералне регулације 
„ЈУГ“. Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења града.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
22,60ha.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
 

Члан 3. 
   

 ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 
даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један и предметни план. 
Правила уређења и правила грађења дефинисана овим 
планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део стамбено 
мешовите зоне, обухвата део урбанистичке целине 4.4, 
односно урбанистичку потцелину 4.4.3. Планиране 
претежне намене: привредне делатности типа ПД-02 и 
комерцијалне делатности типа КД-02. Планом се 
„стварају услови за унапређење и развој становања, 
привредних делатности, услуга и јавних функција“, 
заштиту простора на свим нивоима и рационално 
коришћење грађевинског земљишта.  

Овај план представља плански основ за 
активирање постојећих зона и уређење неизграђених 
површина, односно њихово ефикасније привођење 
намени, увођењем недостајућих и компатибилних 
намена, функционално примерених овој атрактивној 
локацији у делу стамбено мешовите градске зоне.    

   
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Стари аеродром - фаза 2“, у 
Крушевцу  као и на основу Мишљења бр. 501-229/2018-
09 од  17.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Стари аеродром фаза 2“ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука саставни је део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Стари аеродром фаза 2“ у Крушевцу 
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-684/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
481 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донeла је 
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О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „БИВОЉЕ 1“ У КРУШЕВЦУ НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације „Бивоље 1“  у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор обухвата Плана припада Урбанистичкој 

целини 3.1. у оквиру Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи североисточни део. 
Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.1.2. између 
улица  Балканске са југа, Илије Гарашанина са запада, 
трасом планираног коридора  државног пута IБ реда 
бр.38 (Источна обилазница) са североистока.   

Површина обухвата плана је око 7,0ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Исток 1“.  

  
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ИСТОК 1“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је и предметни План за 
подцелину 3.1.2. („Бивоље 1“) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, обухвата урбанистичку потцелину 3.1.2. 
Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена- Привредне делатности типа 
ПД-02 

Компатибилне (допунске) намене- Комерцијалне 
делатности  типа КД-01, КД-02 

Пратећа намена- Спорт и рекреација тип  СР-02, 
СР-03, заштитно зеленило 

Планом се „стварају услови за унапређење и развој  
привредних и комерцијалних делатности и услуга“, 
заштиту простора и рационално коришћење грађе-
винског земљишта, уз поштовање „принципа развоја и 
унапређења грађевинског земљишта дуж праваца 
државних путева“. Овај план представља плански основ 
за активирање постојећих зона, уређење неизграђених 
површина и ефикасније привођење планираној намени.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Бивоље 1“  у Крушевцу  као 
и на основу Мишљења бр. 501-226/2018-09 од  
12.12.2018. године, Служба за заштиту животне 

средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Бивоље 1“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Бивоље 1“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-695/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
482 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донeла je 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „БИВОЉЕ 2“ У КРУШЕВЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор   обухвата  Плана  припада Урбанистичкој   

целини 3.1.  у  оквиру  Плана генералне регулације 
„Исток 1“ и заузима његов крајњи северозападни део.  

Границом ПДР-а обухваћена је подцелина 3.1.1. 
односно простор ограничен улицама Балканском са 
југа, Илије Гарашанина и трасом планираног коридора  
државног пута IБ реда бр.38 (Источна обилазница) са 
истока, трасом пруге Чачак-Сталаћ са североистока, 
границом ПГР-а Истик 1 са севера и улицама 
Буковичком и Омладинском са запада.   

Површина обухвата плана је око 27,9ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
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начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Исток 1“.  

  
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ИСТОК 1“ у Крушевцу одређене су   зоне 

за  даљу  разраду, односно планирана је израда  
планова  детаљне регулације, од  којих  је  и  предметни  
План за подцелину 3.1.1. („Бивоље 2“) 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације. Предметни план, као део опште 
стамбене зоне, обухвата урбанистичку потцелину 3.1.1. 
Планиране су следеће претежне, компатибилне и 
пратеће намене: 

Претежна намена- Породично становање типа 
ПС-01 

Компатибилне (допунске) намене- Комерцијалне 
делатности  типа КД-02 

Пратећа намена- Привредне делатности типа ПД-
03   

Планом се „стварају услови за унапређење стано-
вања и развој комерцијалних, привредних делатности  и 
услуга“. Такође стварају се и услови за заштиту 
простора и рационално коришћење уз поштовање 
принципа развоја и унапређења постојећег грађевин-
ског фонда.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Бивоље 2“ у Крушевцу  као 
и на основу Мишљења бр. 501-225/2018-09 од  
21.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-696/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

483 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

 Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донeла је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА - ЈУГ“ 
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације  „Источна обилазница - Југ“  
у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„рубној зони Југ“ у ПГР-у „ЈУГ“, у оквиру 
урбанистичке целине 9.2. и обухвата крајњи 
југоисточни део насеља Мудраковац и део тока реке 
Расине. Граница Плана обухвата део коридора 
планиране Источне обилазнице, од истока обухватајући 
део тока реке Расине, према западу до  укрштаја са 
државним путем 1.Б реда бр.38, односно до улице 
Бруски пут.  

Површина обухвата плана је око 18,50ха, коридор 
планиране обилазнице.  

Правни основ за израду Плана је Закон о плани-
рању и изградњи и Правилник о садржини,начину и 
поступку израде планских докумената, а плански  
основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР „Источна 
Обилазница“ у Крушевцу. Правила уређења и правила 
грађења дефинисана овим планом су уједно и смернице 
за израду планова детаљне регулације. Предметни 
план, као део рубне зоне, обухвата урбанистичку 
целину 9.2. Планиране претежне и допунске намене: 
парк и зеленило, део источне обилазнице и 
комерцијалне делатности и спорт и рекреација. Планом 
се стварају услови за заштиту и резервацију површина 
у коридору планиране обилазнице, уређење површина 
и рационално коришћење грађевинског земљишта, уз 
поштовање „принципа развоја и унапређења 
грађевинског земљишта дуж праваца државних 
путева“. Овај план представља плански основ за 
активирање ове зоне, уређење неизграђених површина 
и привођење планираној намени.    
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Члан 4. 
 

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 
ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Источна обилазница - Југ“ у 
Крушевцу  као и на основу Мишљења бр. 501-241/2018-
09 од  21.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације „Источна обилазница - Југ“ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Источна обилазница - Југ“  у 
Крушевцу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 350-694/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 
484 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРКО ОРЛОВИЋ“  У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Марко Орловић“ у 
Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„стамбено мешовитој зони Југ“ у оквиру ПГР-а „ЈУГ“, 
јужно од центра града, у оквиру урбанистичке целине 
4.2. обухвата неформално ромско насеље, спонтано 
настало непосредно уз централну градску зону. 

Граница Плана обухвата простор око улице Радета 
Јашаревића, између улица Бруски пут и Достојевског.       

Површина обухвата плана је око 8,0ха. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је План генералне регулације „Југ“.  

  
Члан 3. 

   
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на санацију постојећег ромског насеља и уређење ове 
целине, која је неуређена и спонтано настала 
непосредно уз централну градску зону. Претежно 
заступљена намена је породично становање, а уређење 
и санација насеља подразумева стварање услова за 
функционално усклађивање намена са непосредним 
окружењем и опремање ове целине комплетном 
комуналном инфраструктуром и садржајима, који су 
еколошки и функционално примерени предметној зони 
и значају локације.  

Концепција уређења простора остварује кроз 
подизање квалитета становања, унапређење постојећег 
грађевинског фонда и увођење посебних категорија 
становања (социјално становање и сл.) и употпуњавање 
недостајућим садржајима јавних, услужних и других 
компатибилних намена у оквиру објеката и посебних 
целина.  

Основни принцип планирања, уређења и заштите 
подручја плана, подразумева детаљну разраду 
површина у складу са смерницама из плана вишег реда 
и санацију неформалног ромског насеља и решавање 
основних комуналних проблема града.    

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПДР „Марко Орловић“ у 
Крушевцу  као и на основу Мишљења бр. 501-240/2018-
09 од  20.12.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Марко Орловић“ у Крушевцу на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Марко Орловић“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-685/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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485 
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. 41/09, 53/10 и 101/11), 
дана 17.12.2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 
5/2011, ...) тако да у члану 13. ставу 1. после тачке 18. 
додаје се нова тачка 18.1 која гласи: 

„18.1. Др Батута, левом и десном страном, на краку 
који се пружа од истоимене улице према североистоку, 
затим према северозападу и завршава се као слепа“; 

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти.  

 
3. Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-1192/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 
 

486 
На основу члана 3. Одлуке о одржавању чистоће и 

подизању и одржавању зелених површина на подручју 
града Крушевца ("Службени  лист града Крушвеца ", 
бр. 14/18) 

Комисија за прописе, Скупштине града Крушевца, 
на седници одржаној дана 24.12.2018. године, утврдила 
је Пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће                     
и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца. 

Пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће 
и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца обухвата Одлуку о 
одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених 
површина на подручју града Крушевца ( "Службени  
лист града Крушевца " бр.1/09-Пречишћен текст ) и 
Одлуке о изменама  и допунама  Одлуке о одржавању 
чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца ("Службени  лист  града 
Крушевца " бр. 8/12, 3/14, 4/14, 7/14, 11/16, 8/18 и 
14/18).  

Пречишћен текст Одлуке објавити "Службеном  
листу града Крушевца". 

 
I Број: 352-56/19                             Председник 

                              Комисије за прописе                    
                     Александар Милошевић, с.р. 

 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ПОДИЗАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
- Пречишћен текст   - 

 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 
Овом Одлуком уређује се  одржавање чистоће на 

јавним површинама, изношење и депоновање смећа, 
уклањање снега и леда, раскопавање, поправка и 
одржавање јавних површина, складирање грађевинског 
и другог материјала као и подизање и одржавање 
зелних површина.  

Овом Одлуком уређује се и начин одржавања 
чистоће на осталим површинама које немају третман 
јавне површине. 

 
Члан 2. 

 
Под јавним површинама у смислу члана 1. став 1. 

Одлуке  подразумевају се: 
1. Некатегорисани путеви (сеоски путеви, шумски и 

пољопривредни путеви, путеви на насипима за одбрану 
од поплава, стазе и сл.) улице, општински путеви, 
тротоари, скверови, степеништа, остали прoлази, паркинг 
простор (у даљем тексту: површине јавног саобраћаја); 

2. Спортски рекреативни терени и терени за 
организовање забавних игара; 

3. Аутобуска стајалишта; 
4. Железничке станице;  
5. Пијаце; 
6. Гробља;  
7. Уређени и неуређени водотоци са обалама; 
8. Јавне чесме, базени, вештачка језера, плаже, и сл.; 
9. Паркови, линеарна зеленила и друге уређене 

зелене површине и заштитне зелене површине; 
10. Археолошки парк; 
11. Слободиште; 
12. Површине у јавној својини 
 
Под  осталим површинама у смислу претходног 

члана подразумева се простор око стaмбених и 
пословних објеката, заједничке просторије у тим 
објектима, дворишта индивидуалних објеката, 
дворишта предузећа, градилишта и неизграђено 
грађевинско земљиште, плацеви, стоваришта и сл.  
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Члан 3. 
 

Под одржавањем чистоће на јавним и осталим 
површинама у смислу ове Одлуке подразумева се: 

1. Чишћење јавних и осталих површина 
(уклањање блата, скупљање и oтклањање отпадака и 
сваке друге нечистоће, као и пражњење и одржавање 
посуда за смеће и прање површина јавног саобраћаја); 

2. Зимско одржавање површина јавног саобраћаја 
и уклањање снега и леда; 

3. Изношење  и депоновање смећа са јавних и 
осталих површина (кућног смећа, смећа из дворишта, 
стамбеног и пословног простора који се користе или је 
у изградњи) ; 

4. Изношење фекалија, одржавање и чишћење 
јавних клозета и ђубришта; 

5. Поправка оштећених површина јавног 
саобраћаја, чишћење фасаде, излога и одржавање 
чистоће око привремено постављених објеката; 

6. Уклањање грађевинског и другог  материјала са 
јавних и осталих површина; 

7. Уклањање хаварисаних, неисправних и 
нерегистрованих моторних возила са тротоара, тргова, 
скверова и других јавних површина; 

8. Уклањање свих предмета, објеката, уређаја и 
инсталације постављене на јавним и осталим 
површинама без одобрења надлежног органа; 

9. Уклањање корова, самоникле траве и другог 
штетног растиња са јавних и осталих површина. 

 
Члан 4. 

 
Грађани, месне заједнице, правна лица скупштине 

зграда и удружења грађана су дужни да доприносе 
одржавању чистоће у циљу заштите човекове средине 
на јавним и другим површинама и да пружају помоћ 
надлежним органима и службеним лицима која су 
позвана да предузимају прописане мере у циљу 
одржавања чистоће на јавним површинама. 

 
II -  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 5. 
 

Јавно комунално предузеће и друго предузеће 
односно предузетник коме је поверено обављање 
комуналне делатности из ове Одлуке (у даљем 
тексту:Предузеће) је дужно да обавља чишћење јавних 
површина на подручју града Крушевца, које су 
обухваћене Програмом одржавања јавне хигијене. 

 
Члан 6. 

 
Предузеће предлаже Програм одржавања јавне 

хигијене и исти садржи: 
 јавне површине предвиђене за одржавање 

чистоће; 
 време и начин одржавања чистоће; 
 техничко-технолошке услове за извршење 

Програма; 
 износ накнаде за обављање послова по зонама, 

категорији, обиму, врсти и квалитету услуга. 

Предузеће је дужно да Програм из става 1. овог 
члана донесе до 15. новембра текуће године, за следећу 
годину. 

Програм одржавања јавне хигијене усваја Градско 
веће града Крушевца.  

 
Члан 7. 

 
Поједине послове из оквира своје делатности, који 

нису обухваћени Програмом одржавања јавне хигијене 
ЈКП може поверити другом предузећу или предузетни-
ку, прикупљањем писмених понуда.  

 
Члан 8. 

 
Редовно чишћење јавних површина (уклањање 

отпадака и нечистоће, снега и леда ) дужни су да врше:  
 
- на аутобским станицама - предузеће које обавља 

градски саобраћај. 
- на бензинским станицама - предузеће које 

управља бензинским станицама. 
- на спортским теренима - установа која њима 

управља. 
- на површинама где се изводе грађевински  и 

комунални радови - инвеститор. 
- на површинама око колективних стамбених 

објеката - Скупштине зграда. 
- на пијацама - предузеће које управља пијацама. 
- на простору око трговинских, угоститељских, 

занатских и самосталних радњи и предузећа - власници 
радњи и предузећа. 

- на површинама које користе установе из области 
образовања и васпитања, културе, здравствене и 
социјалне заштите и сл. - установе и корисници тог 
простора. 

- на површинама у и око тржних центара - 
власници, односно  корисници пословних простора. 

 
Власници, односно корисници наведених површи-

на могу послове одржавања чистоће уговором поверити 
Предузећу.  

 
Члан 9. 

 
Организатори јавних скупова и манифестација, 

забавних игара, луна-паркова, циркуских представа и 
вашара дужни су да уговоре чишћење простора око 
својих објеката и изношење смећа, које стварају у 
време одржавања манифестације, прe прибављања 
одобрења од надлежног органа за њихово постављање. 

 
Члан 10. 

 
Чишћење јавних површина вршиће се од 15. марта 

до 15. новембра у времену од 23,00 до 06,00 и од 15. 
новембра до 15. марта у времену од 22,00 до 05,00. 

Прочишћавање улица врши се дању у току целе 
године. 

Прање улица врши се ноћу. Изузетно, прање улице 
се може вршити дању уз одобрење Комуналне 
инспекције. 
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У периоду од 15. новембра до 15. марта (зимски 
период) прање површина јавног саобраћаја вршиће се 
уколико је температура у време прања изнад +4 
степена. 

Приликом прања улица не смеју се прљати и 
квасити жардињере, излози и фасаде објеката. 

 
Члан 11. 

 
Уклањање снега и леда и посипање средстава за 

топљење леда врши се и то: 
 На тротоарима, трговима, скверовима, паркинг 

просторима, степеништима, пролазима и стазама дуж 
улица врши Предузеће према Програму одржавања 
јавне хигијене  у периоду од 15.11. до 15.03. (зимском 
периоду), који предлаже Предузеће, а усваја Градско 
веће града Крушевца. 

 На коловозима улица, путевима и мостовима 
врши предузеће коме је поверено одржавање путева. 

 На осталим површинама из чл. 2. ове Одлуке 
корисници којима су истe поверене на коришћење и 
управљање. 

 Уклањање снега и леда са тротоара дуж улица, 
које нису обухваћене Програмом одржавања јавне 
хигијене у зимском периоду, врше сопственици 
породичних зграда, станова и пословних просторија, 
односно корисници уколико сопственици исте не 
користе.  

 
Предузеће може са лицима из претходног става да 

закључи уговор и преузме обавезу чишћења снега и 
леда.  

 
Уклањање снега и леда врши се подесним 

средствима тако да се не оштети асфалтни и други 
застор, а отапање снега и леда и посипање јавних 
површинa не сме се вршити средствима која могу 
запушити атмосферску канализацију.  

 
Члан 12. 

 
Предузеће је дужно  да Комуналној инспекцији и 

Комуналној полицији достави План чишћења и прања 
јавних површина, изношења кућног смећа и чишћења и 
одржавање јавних зелених површина крајем сваког 
месеца за наредни месец.  

 
Члан 13.  

 
У оквиру месне заједнице, физичка и правна лица 

могу у сарадњи са Предузећем спровести додатне 
акције ради побољшања чистоће на јавним површинама 
и повећања комуналне хигијене на виши ниво и у том 
циљу удружити сопствена средства и рад. 

Месеца априла и октобра Предузеће и Комунална 
инспекција организују избацивање, прикупљање и 
одвожење непотребних кабастих предмета из кућа и 
пословних просторија на територији свих градских 
месних заједница.  

 
Члан 14.  

 
У  интересу заштите чистоће забрањено је: 

1. Бацати хартије и друге отпатке ван посуда за смеће 
и корпи за отпатке или на други начин стварати нечистоћу 
на јавним и осталим површинама; 

 
2. Користити јавне површине које нису опреде-

љене за смештај робе, амбалаже и других ствари, осим 
када се то врши по посебном одобрењу надлежног 
органа. 

3. Просипати и пуштати отпадне воде, осоку, или 
друге нечистоће на јавне и остале површине или на те 
површине бацати, истоварати и држати отпад, кабасти 
отпад, смеће, кућно смеће, баштенски отпад, земљу, 
грађевински отпад и сл..; 

 
4. Тестерисати и цепати дрва, разбијати угаљ или 

други материјал на јавним површинама; 
 
5. Прати путничка и теретна возила на јавној 

површини; 
 
6. Истоварати и утоварати робу у возила на 

местима на којима се налазе улични  хидранти, шахте 
или сливници; 

 
7. Поправљати или сервисирати моторна возила 

(промена уља и сл.) или обављати друге занатске 
радове на јавним површинама, изузев када се то врши 
по одобрењу надлежног органа; 

 
8. Избацивати смеће и отпатке из путничких и 

теретних возила на јавне и остале  површине; 
 
9. Остављати нерегестрована, неисправна или 

хаварисана возила, камп приколице и друге приколице 
и објекти за које не постоји одобрење за постављање на 
јавним површинама; 

 
10. Пробирати и прикупљати отпатке из смећа, које 

је одложено у посуде за смеће; 
 
11. Бацати лешеве угинулих животиња (мачке, псе 

и др.) и друге предмете на јавне и остале површине и у 
канализационе, водоводне шахте и друге отворе; 

 
12. Прљати, оштетити и неовлашћено померати 

урбани мобилијар, корпе за отпатке, посуде за смеће, 
жардињере и клупе постављене на јавним површинама, 
скверовима и парковима; 

 
13. Палити смеће и други отпадни материјал у 

двориштима или на јавним  површинама; 
 
14. Продавати огревни материјал, креч, пољопри-

вредне и друге производе на површинама из члана 2. 
ове Одлуке; 

 
15. Избацивати снег и лед на тротоар или коловоз; 
 
16. Растурати, постављати и лепити плакате, објаве, 

огласе, обавештења, позиве, рекламне паное, ознаке, 
транспаренте и сл., ван места за то предвиђених или ван 
места које по посебном захтеву одобравају надлежна 
одељења Градске управе града Крушевца, као и писати 
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графите по објектима у јавној својини, културним 
споменицима, саобраћајној сигнализацији и сл., 

 
17. Бацати кућни и комерцијални отпад у ђубријере, 

жардињере и сл. 
 

Члан 15. 
 

Изузетно од одредбе члана 14. став 1. тачка 14. 
Градско веће може одредити локације на којима се 
могу продавати пољопривредни производи као и 
период продаје. 

 
У складу са ставом 1. овог члана Одељење за 

стамбено комуналне и имовинско правне послове, на 
захтев носиоца пољопривредног газдинства издаје 
решење којим се одобрава заузеће јавне површине, а по 
цени утврђеној Одлуком о локалним комуналним 
таксама за заузеће јавне површине излагањем робе. 

 
Члан 16. 

 
Када комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора утврди да се поступа противно 
одредбама чл. 14. ове Одлуке, решењем ће наложити 
отклањање неправилности са роком који може бити 
одређен у часовима.  

Уколико се не поступи по решењу комуналног 
инспектора, извршење ће се спровести принудним 
путем преко трећег лица, а на терет извршеника.  

Уклањање угинулих животиња са јaвних и других 
површина дужно је да изврши Предузеће у року од 4 
часа од момента пријема усменог или писменог налога  
Комуналне инспекције. 

Уколико на угинулој животињи не постоје 
видљиви знаци да је угинула од физичког удара, 
Комунална инспекција је дужна да истовремено са 
издавањем налога Предузећу обавести и Ветеринарску 
инспекцију.  

 
Члан 17. 

 
Ради спречавања угрожавања безбедности 

учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања 
саобраћаја комунални полицајац приликом 
остваривања надзора и контроле паркирања овлашћен 
је у складу са Законом и овом Одлуком да са површина 
из члана 2. ове Одлуке  предузима мере на  уклањању, 
односно премештању паркираних возила, као и 
постављању уређаја којима се спречава њихово 
одвожење. 

Уклањање и премештање возила, као и постављање 
уређаја којима се спречава њихово одвожење врши се 
на основу налога комуналног полицајца запосленом 
раднику овлашћеног Предузећа, који приступа 
одвожењу и премештању специјализованим возилом-
пауком, и постављању  уређаја којима се спречава 
одвожење возила. 

Одвожење се врши на локацију коју је за ту намену 
одредило надлежно јавно предузеће. 

 
 
 

Члан 18. 
 

Приликом кресања дрвореда, уређења травњака и 
скверова, као и приликом вршења других сличних 
послова на јавним површинама, материјал и отпаци се 
морају уклонити одмах по обављеном послу, а јавна 
површина се мора очистити. 

 
Члан 19. 

 
Превоз отпадних папира, сламе, шпона, огрева, 

грађевинског  и другог материјала (земља, песак, 
бетонска маса, шљунак, креч, шљака, струготина и сл.) 
смећа, отпадака, фекалија и других штетних материјала 
врши се возилима која су за ту сврху подешена, тако да 
се приликом превоза материјал не расипа и не растура.  

Пре изласка возила са градилишта, стоваришта и 
сл. на јавну површину, исто мора добро да се очисти од 
блата и друге нечистоће. 

 
Члан 20. 

 
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог 

материјала и робе може се вршити на јавним 
површинама само онда када за то не постоје друге 
површине, у том случају се истовар или утовар мора 
обавити брзо и без одлагања. 

Корисник је дужан да одмах по завршетку 
истовара, односно утовара, уклони са јавне површине 
све остатке амбалаже, отпатке и нечистоћу. 

 
 
III - ДЕПОНОВАЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ  
        КУЋНОГ СМЕЋА 
 
 

Члан 21. 
 

У кућно смеће спадају отпаци  из стамбених и 
пословних просторија, изузев; старог намештаја, 
апарата за домаћинство, отпадака; индустријске, 
занатске и друге делатности, шљака из котларница, 
земља, шут, камен, цигла и др.  

Кабасти отпад (стари намештај, апарати) оставља 
се на место и у време које одреди Предузеће у 
споразуму са месном заједницом, односно власником, а 
исто ће га преузети о трошку власника.  

 
Члан 22. 

 
Послови изношења кућног смећа поверени су 

Предузећу које је дужно да поверене послове врши 
најмање једном недељно адекватним возилима, по 
правилу у одређени дан, о чему ће обавестити 
кориснике услуга. 

Изузетно, у деловима града где не постоје технички 
услови за прилаз специјалних возила, Предузеће, у 
сарадњи са комуналном инспекцијом и представницима 
месних заједница одредиће места - пунктове за 
постављање типских посуда за смеће. Типске посуде за 
смеће индивидуалних корисника могу се на пунктовима 
одлагати најраније један дан пре дана одређеног за 
изношење смећа.  
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Члан 23. 
 

Смеће из стамбених и пословних објеката 
прикупља се у типским посудама за смеће. 

Обавеза је сваког власникa, односно корисника 
стамбеног и пословног простора да поседује 
одговарајућу посуду за смеће. 

Број, врсту и локацију за смештај посуда за смеће, 
када иста није предвиђена  техничком документацијом, 
одређује комунална инспекција у сарадњи са Предузећем. 

Корисници услуга дужни су да радницима Предузећа 
при изношењу смећа обезбеде несметан прилаз. 

 
Члан 24. 

 
Посуде за смеће за новосаграђене објекте дужан је 

да набави инвеститор у типу и броју, као и да постави 
на месту одређеном техничком документацијом.     

 
Члан 25. 

 
Одржавање и замену посуда за смеће код зграда за 

колективно становање врши Предузеће. 
Код индивидуалних домаћинстава могу се користити 

канте за смеће које обезбеђују власници објеката.  
 

Члан 26. 
 

Корисници и власници привремених објеката (за 
продају штампе, дувана, киоска брзе хране и сл.) дужни 
су да поставе типску посуду за прикупљање смећа 
поред објеката у којима обављају делатност.  

 
Члан 27. 

 
Постављање ђубријера, жардињера и сл. врши 

Предузеће уз сагласност комуналне инспекције, чије се 
финансирање врши из локалних јавних прихода.  
 

Члан 28. 
 

На јавним површинама Предузеће поставља корпе 
за отпатке које морају бити тако подешене да се могу 
лако празнити и одржавати.  

Корпе за отпатке морају се уредно празнити и 
одржавати.  

 
Члан 29. 

 
Пре изношења кућног смећа и отпадака радници 

Предузећа дужни су нарочито да воде рачуна да се у 
згради и око зграде и саобраћајница смеће и отпаци не 
расипају, не подиже прашина, не шири смрад и не 
ствара бука, као и да се не прљају и не оштећују 
просторије и површине одређене за држање смећа или 
кроз које се смеће износи и да се посуде за изношење 
смећа врате на одређено место. 

После изношења смећа, просторије или простор за 
смештај посуде за смеће и улични простор морају 
остати чисти.  

 
 
 

Члан 30.  
 

У типским посудама за смеће забрањено је палити 
смеће, бацати воду или друге течности, као и бацати 
отпатке који не спадају у кућно смеће. 

Уклањање и уништавање отпадака и материјала 
опасних по живот и здравље људи у здравственим 
установама, предузећима и другим правним субјектима 
врши се у складу са посебним прописима. Овакви 
отпаци и материјали не смеју се бацати у корпе за 
отпатке и посуде за смеће.  

 
Члан 31. 

 
Корисници плаћају Предузећу утврђену цену за 

изношење смећа према обиму, врсти и квалитету 
пруженe услугe.  

 
Члан 32. 

 
Цена услуга се утврђује у зависности од врсте 

корисника (грађани, правна лица,  или предузетници) и 
од зоне у којој се налази корисник а према квадратном 
метру простора.  

 
Члан 33. 

 
За одржавање чистоће на јавним површинама 

Предузећу припада накнада из средстава локалних 
јавних прихода, а у складу са Програмом одржавања 
јавне хигијене. 

Предузећу припада и накнада за остале ванредне 
послове који се обављају по налогу Комуналне 
инспекције и других надлежних органа. 

 
Члан 34. 

 
Обрачун цене за изношење смећа код корисника у 

колективном становању врши се по метру квадратном 
стамбеног простора. Обрачун цена за изношење смећа 
у индивудуалном становању врши се и по основу 
дворишног простора. 

Обрачун цене за изношење смећа у индивидуалном 
становању на сеоском подручју  утврђује  се према 
броју чланова домаћинства, а на основу достављених 
података месних заједница о броју чланова 
домаћинства. Сваку насталу промену броја чланова 
домаћинства месна заједница је дужна да достави 
Предузећу у року од 15 дана од дана настале промене. 

Годишњим Програмом изношења смећа утврђује 
се динамика преузимања послова изношења смећа са  
сеоских подручја на територији Града Крушевца, у 
складу са материјално-техничким и кадровским  
могућностима Предузећа. 

Надзорни одбор  Предузећа доноси за сваку текућу 
годину Програм изношења смећа, на који сагласност 
даје Градско веће града Крушевца. 

 
Корисницима услуга изношење смећа сматрају се 

сви власници, односно корисници са простора које су 
Програмом предиђени за изношење смећа. 
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Члан 35. 
 

Накнада за изношење смећа плаћа се месечно 
(двомесечно) по испостављеном рачуну овлашћеног 
радника (инкасанта) или на благајни предузећа, као и 
преко пословног рачуна у складу са законом.  

 
IV - ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА 
 

Члан 36. 
 

Фекалне и отпадне воде се по правилу испуштају у 
градску канализацију. Ако у улици нема канализације, 
фекалне отпадне воде морају се испуштати у септичке 
водонепропусне јаме које се граде у дубини дворишта 
према грађевинским нормативима, а на основу 
одобрења надлежног органа. 

Фекалне и отпадне воде, као и друге течне и чврсте 
материје не могу се испуштати или одлагати кроз 
атмосферску канализацију, а чврста материја ни кроз 
фекалну канализацију. 

У  улицама и деловима града где не постоји 
могућност испуштања фекалија и отпадних вода у 
канализацију, односно прикључења на канализа-циону 
мрежу, Предузеће врши изношење истих цистернама са 
посебним уређајима за црпљење фекалија и другим 
средствима. 

Индустријске отпадне воде се испуштају у 
канализацију и на начин и под условима приписаним 
законом о водама. 

 
Члан 37. 

 
Испуштање фекалија у мрежу градске канализације 

врши Предузеће на местима које одреди ЈКП "Водовод 
Крушевац" у складу са позитивним прописима.  

 
Члан 38. 

 
Чишћење септичких јама може да врши само 

Предузеће, а трошкови чишћења  падају на терет 
власника или корисника септичке јаме.  

 
Члан 39. 

 
Чишћење септичких јама и пољских нужника врши 

се по захтеву власника или корисника стамбеног 
објекта. Предузеће је дужно да изврши чишћење  у 
року од 10 дана од дана пријема захтева за услугу. 

Власник или корисник септичке јаме или пољског 
нужника, дужан је да Предузећу поднесе захтев за 
чишћење када се јама напуни до две трећине од укупне 
запремине. 

Накнада за изношење фекалија утврђује се по 1м3, 
изнете фекалије, а пада на терет сопственика, односно 
корисника септичке јаме. 

 
Члан 40. 

 
У улицама и деловима града у којима је 

канализација изграђена, употреба пољских нужника  и 
септипчких јама је забрањена.  

Власници ових објеката су дужни да санитарне 
уређаје прикључе на канализацију у року од 6 месеци 
од дана пуштања у рад новоизграђене канализације, да 
постојеће пољске нужнике и септичке јаме одмах 
очисте, дезинфикују и затрпају, што ће доказати 
потврдом Завода за здравствену заштиту. Уколико 
власник објекта из претходног става не поступи у 
складу са одредбама овог члана, комунални инспектор 
ће решењем наложити прикључивање објекта на 
канализациону мрежу и затрпавање септичке јаме под 
претњом принудног извршења преко трећег лица о 
трошку извршеника. 

 
Члан 41. 

 
У случају када због великих елементарних 

непогода Предузеће није у могућности да врши услуге 
изношења смећа, чишћења јавних површина и 
изношење фекалија, комунална инспекција одредиће 
приоритет корисника услуга. 

 
V - УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА 
      ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 42. 
 

 Зелене површине у смислу ове Одуке јесу: 
1. Јавне зелене површине; паркови, скверови, 

дрвореди, травњаци, зеленило стамбених насеља, 
зеленило из саобраћајнице, заштитни појасеви града, 
насеља и индустријских зона, парк, пумпе, зеленило 
дуж обала река и других водених површина.  

2. Зелене површине посебне намене: етно 
паркови, гробља и меморијални споменици, 

3. Зелене површине стамбених зграда, 
4. Зелене површине предузећа и других 

привредних субјеката, 
5. Зелене површине за спорт и рекреацију (игралишта 

за децу, школска дворишта и сл.), 
6. Зеленило дворишта и вртова. 
 

Члан 43. 
 

Програм одржавања зелених површина предлаже 
Предузећe, а исти усваја  Градско веће града Крушевца.  

Програм одржавања зелених површина доноси се 
за период од годину дана, најкасније до 31.12. текуће 
године за наредну годину. 

Предузеће је дужно да чисти и одржава јавне 
зелене површине према Програму одржавања зелених 
површина. 

Остале површине одржавају корисници тих 
површина. 

 
Члан 44. 

 
Обнављање зелених површина подразумева 

довођење раније уређених површина (травњаци, 
дрвеће, шибље, елементи партерног уређења и слично), 
које су сасвим или у већем проценту оштећене, у такво 
биоестетско стање које обезбеђује оптимални изглед и 
квалитет.  
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Предузеће је дужно да уређује и обнавља наведене 
површине у складу са Програмом одржавања зелених 
површина. 

 
Члан 45. 

 
Подизање и уређење нових зелених површина 

врши се на основу Програма за уређење грађевинског 
земљишта у складу са урбанистичким плановима.  

 
Члан 46. 

 
Предузеће је дужно да преузме одржавање уређење 

зелених површина у року од  15 дана од дана издавања 
одобрења за употребу нове зелене површине. 

Преузимање јавне зелене површине може се 
вршити и фазно уколико је уређивање исте извршено у 
фазама. 

Предузеће је дужно да одржава и преузете јавне 
зелене површине у складу са њиховом функцијом и 
усвојеним Програмом одржавања.  

 
Члан 47. 

 
Све зелене површине морају се чистити, косити, 

заливати као и обављати остале радње неопходне за 
њихово одржавање. 

Извођачи грађевинских и других радова, који 
изводе радове на зеленој површини или у њеној 
непосредној близини, дужни су да чувају зелену 
површину и саднице од оштећења. 

Извођачи радова морају стабла којима прети 
оштећење заштитити одговарајућом оградом.  

 
Члан 48. 

 
О свим радовима на зеленим површинама 

инвеститор радова је дужан да прибави одобрење 
Одељења за урбанизам  и грађевинарство. 

Инвеститор радова је дужан да након изведених 
радова оштећене површине доведе у првобитно стање.  

 
Члан 49. 

 
Предузеће је дужно да формира на одговарајући 

начин или уклони дрвеће и шибље у двориштима 
колективног становања које својим гранама угрожава 
пролазнике, осветљеност стана, безбедност саобраћаја 
или омета нормалан развој дрвореда и других садница. 

 
Дрвеће и шибље у двориштима индивидуалних 

домаћинстава, у двориштима пословних зграда, које се 
налази поред улица, тротоара и других јавних 
површина, а које својим гранама угрожава пролазнике, 
безбедност саобраћаја и безбедност возила, мора се од 
стране власника или корисника  на одговарајући начин 
формирати или уклонити. 

 
Члан 50. 

 
Предузеће је дужно да са зелених површина које 

одржава, уклања стабла или делове стабала који су 

оголели, дотрајали, оштећени од елементарних 
непогода или услед саобраћајних удеса.  

 
Члан 51. 

 
Комунални инспектор наложиће уклањањe здравих 

стабала са јавних површина која својим  кореном 
угрожавају водоводне и канализационе инсталације, 
вршe издигнућа тротоара и угрожавају стабилност 
грађевинских објеката. 

У случају да се здрава стабла морају уклонити ради 
изградње грађевинских објеката или извођења других  
грађевинских радова, односно као њихова последица, 
инвеститор је дужан да од комуналне инспекције 
прибави одобрење и да Предузећу плати накнаду за 
сечење стабла, као и накнаду за засађивање новог 
стабла, чију висину решењем одређује комунални 
инспектор.  

 
Члан 52. 

 
У циљу заштите зелених површина забрањено је:  
1. Сечење, вађење, ломљење, кидање или 

оштећивање  на било који начин: дрвећа, грана, цвећа, 
траве и др. без одобрења надлежн ог органа. 

2. Паркирање свих врста возила, као и вожња 
бицикла, мотоцикла, мотора и слично по парковским 
стазама и зеленим површинама; 

3. Уклањање, паљење, брисање и оштећење 
ознака и натписа постављених у циљу одржавања реда 
на зеленим површинама; 

4. Оштећење клупа, корпи, реквизита, пешачких 
стаза, ограда и сл.; 

5. Остављање хаварисаних возила, истовар и 
депоновање било каквог материјала; 

6. Гажење траве или кретање ван означених 
пешачких стаза, ограда и сл.; 

7. Неовлашћено коришћење и уклањање траве; 
8. Напасање и чување стоке и живине; 
9. Раскопавање јавних зелених површина за било 

које сврхе без претходно прибављеног одобрења 
надлежног Одељења ; 

10. Вршење других радњи које доводе до 
оштећења зелених површина.  

 
VI - ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ  
        ЧИСТОЋЕ 
 
а) Оштећење површине јавног саобраћаја 
 

Члан 53. 
 

Јавне површине се морају довести у првобитно 
стање одмах након насталог оштећења, како би се 
онемогућило даље разарање истих површина. 

Уколико правно или физичко лице оштети јавну 
површину или објекат на њој (клупе, контејнере, корпе 
за отпатке, рeквизите за разоноду, жардињере, дрворед, 
зеленило, зелене површине, отворе атмосферске и 
фекалне канализације, водоводне инсталације и друге 
сличне објекте) дужно  је да по налогу надлежне 
инспекције исте доведе у првобитно стање под 
претњом принудног извршења преко трећег лица.  
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Члан 54. 
 

Уличним и  другим отворима сматрају се: 
 
а) Отвори за убацивање огревног материјала, 

подрумски отвори и прозори, отвори за осветљaвaњe 
просторија (светларници) и др.  

 
б) Отвори за водовод, канализацију и топловод, за 

електричне и телефонске каблове и сл.  
 

Члан 55. 
 

Ради безбедности пролазника и сигурности 
саобраћаја сви отвори (окна, шахте) на коловозима, 
тротоарима, трговима, парковима, склоништима, 
ходницима, подрумима и на другим сличним местима 
морају се одржавати у исправном стању. 

О одржавању отвора (окна, шахти) из претходног 
става дужни су да се старају власници - корисници и 
привредни субјекти, чије је то основно средство. 

 
Члан 56. 

 
Отвори обухваћени овом Одлуком морају се 

редовно држати затворени сигурносним затварачима. 
За време употребе отвори се морају оградити 

преградом и обележити видљивим знаком, а по употреби  
морају се прописно затворити да не угрожавају 
безбедност пролазника и сигурност саобраћаја.  

 
Члан 57. 

 
Затварачи, односно поклопци отвора (окна, шахта) 

који служе за убацивање угља и другог огревног 
материјла за потребе грађана, предузећа и других 
правних субјеката морају бити изграђена од рапавог 
(ребрастог) материјала, а поједина поља морају бити 
заливена асфалтом да би се избегла клизавост.  

 
б) Дворишта и неизграђени плацеви 
 

Члан 58. 
 

Дворишта стамбених и пословних зграда, отворени 
простори у кругу предузећа и других правних 
субјеката, као и слободни простори - плацеви, морају се 
држати у уредном и чистом стању. 

Забрањено је у напред наведеним површинама: 
- Држати, односно смештати смеће и отпадни 

материјал. 
- Изручивати, изливати фекалије и отпадне воде. 
- Стварати отворена сметлишта. 
 
в) Изглед излога и витрина 
 

Члан 59. 
 

Излози трговинских, занатских и других радњи и 
осталих пословних просторија уређују се према 
обичајима који важе  у одређеној делатности или врсти 
робе или предмета који се ту продају или постављају 
ради рекламе. 

Спољни делови излога морају се према потреби 
бојити, а стаклени делови редовно прати. 

Приликом прања мора се водити рачуна да се јавна 
површина испред и око излога не запрља. 

 
Члан 60. 

 
Корисник  излога и витрина по налогу комуналне 

инспекције дужан је да преуреди, адаптира или обоји 
излоге или витрине у одређеном року. 

 
г) Панои и табле за истицање плаката и  одржа-

вање фасаде 
 

Члан 61. 
 

Истицање плаката, објава, огласа, обавештења, 
позива и сл. може се вршити само на паноима који су 
постављени за те сврхе. Истицање посмртних плаката 
може се вршити на гробљима и на фасади зграде или 
ограде где је покојник живео. 

 
Панои и табле морају бити уредне. 
 

Члан 62. 
 

Паное и огласне табле одржава корисник коме је 
дозвољено постављање истих. 

Уклањање огласа и плаката са места која нису за ту 
сврху намењена, као и огласа и плаката чија је сврха 
испуњена, врши Предузеће. 

Предузеће је дужно да најмање једном недељно врши 
преглед паноа и огласних табли и стубова и уклања 
плакате, огласе и друга обавештења, чија је сврха 
постављања истекла, као и да огласне табле и стубове за 
оглашавање одржава у исправном и чистом стању.  

 
Члан 63. 

 
Фирме, натписи и рекламе предузећа, занатских 

радњи, самосталних занатлија и других делатности, 
које се постављају у I зони (улице: Пана Ђукића, Мирка 
Томића, ЈНА до Југ Богданове, Немањина до 
Обилићеве, Чолак Антина до Трга октобарске 
револуције и Веце Корчагина до Душанове), морају 
бити светлећи.  

У осталим деловима града могу се истицати и 
неосветљене фирме, рекламе и натписи. Светлеће 
рекламе не могу бити трепћуће. 

Светлеће фирме и рекламе морају бити увек у 
исправном стању и палити се у зимском периоду од 
17,00 до 05,00 часова   наредног дана, a  у летњем 
периоду од 20,00 до 04,00 часа наредног дана .  

 
Члан 64. 

 
Комунална инспекција ће решењем наложити 

уклањање светлеће фирме или рекламе или друге 
рекламе и фирме, постављене без одобрења надлежног 
органа, односно постављене супротно условима 
одређеним у одобрењу. 
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Члан 65. 
 

Фирме, рекламе и натписи морају се одржавати у 
чистом стању. 

Ако су фирме, натписи и рекламе запрљани или 
изгребани, а боја се делимично скинула, корисник  је 
дужан да их  у року од 8 дана уреди. 

 
Члан 66. 

 
Фирме, рекламе и натписи могу се истицати на 

оградама и другим објектима на основу одобрења 
надлежног органа, осим на споменицима културе и 
спомен обележјима. 

 
Члан 67. 

 
Излози приземних пословних просторија са уличне 

стране у пасажима и пролазима као и изложбене 
витрине, морају бити осветљене у зимском периоду од 
17,00 до 05,00 часова наредног дана, а у летњем 
периоду од 20,00 до 04,00 часа наредног дана и 
одржавати се увек уредно, чисто и у уредном стању.  

 
Члан 68. 

 
По одобрењу комуналне инспекције јавне површи-

не се могу заузети ради постављања монтажних скела 
за поправку грађевинских и других објеката. 

 
VII - ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 69. 
 

На грађевинском земљишту, јавним и осталим 
површинама забрањено је складирање грађевинског и 
другог материјала без претходног одобрења надлежног 
органа.  

 
Члан 70. 

 
Изузетно од одредбе члана 69. складирање 

грађевинског материјала може се извршити на 
наведеним површинама само у случају да не постоји 
никаква друга могућност, уз прибављање посебног 
одобрења. 

Одобрење за складирање грађевинског  и другог 
материјала издаје комунална инспекција. 

Складирање грађевинског материјала на трото-
арима и јавним површинама може се држати наjдуже   
15 дана. 

 
Члан 71. 

 
Дозволе за складирање грађевинског материјала 

могу се издати само лицима која прибаве одобрење за 
изградњу објекта. 

 
Комунални инспектор решењем ће наложити 

одговарном лицу да без одлагања о свом трошку 
уклони материјал ускладиштен без потребне дозволе. 

 
 

Члан 72. 
 

Уколико правно или физичко лице коме је 
наложено уклањање грађевинског  и другог материјала, 
хаварисаних, нерегистрованих и сличних возила и 
приколица, ствари и предмете и осталог са јавне или 
друге површине не поступи у смислу донетог решења 
надлежне инспекције, уклањање ће се извршити 
принудним путем, преко трећег лица о  трошку 
власника.  

Власник, коме је у смислу става 1. овог члана 
извршено уклањање принудним путем, дужно је да у 
року од 15 дана од дана пријема обавештења о 
спроведеном извршењу преузме уклоњени материјал 
или ствари из претходног става уз претходну накнаду 
свих трошкова принудног извршења. 

Уколико власник не поступи у смислу става 2. овог 
члана, трошкови принудног извршења ће се наплатити 
уз накнаду трошкова спровођења јавне лицитације и 
продаје.  

 
VIII - РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 73. 
 

Јавне површине могу се ракопавати ради 
постављања подземних инсталација и објеката или ради 
њиховог одржавања или реконструкције. 

Јавне површине могу се раскопавати и ради 
постављања надземних објеката, као што су: стубови, 
панои, рекламне табле, славолуци и сл.  

 
Члан 74. 

 
Раскопавање и оправку јавних површина могу 

вршити само oвлашћена предузећа и то на основу 
посебног одобрења Одељења за урбанизам и 
грађевинарство. 

Изузетно, кадa се ради о отклањању кварова на 
подземним инсталацијама и објектима, а настали 
кварови морају се хитно oтклонити, раскопавање може 
вршити предузеће које се стара о одржавању тих 
инсталација и објеката. Ово предузеће је дужно да по 
завршеном послу односно раскопавању, без одлагања, 
раскопану површину доведе у првобитно стање. 

У случајевима из става 2. овог члана, предузеће 
које врши отклањање кварова дужно је да, пре почетка 
радова или истог дана по сазнању да је потребно 
вршити те радове, писменим путем обавести надлежан 
орган управе и иствремено покрене поступак за 
издавање одобрења за раскопавање јаве површине. 

Код површина као што су: улице, тротоари, скверови, 
и сл., поврћај у првобитно стање врши се на тај начин што 
се раскопане површине истих испуњавају материјалима 
који обезбеђују брзу стабилизацију подлога и умањују 
могућност каснијих деформација, као што су: шљунак, 
набијени бетон, песак и ломљени камен. 

 
Члан 75. 

 
Неовлашћена предузећа и физичка лица не могу, 

ни под којим условима и околностима, вршити 
раскопавање јавних површина.  
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Члан 76. 
 

Раскопавање јавних површина се не може вршити 
у времену од 1. новембра до 1. марта. 

Изузетно, раскопавање се може вршити и у овом 
временском периоду код изградње објеката већег 
значаја које не дозвољава одлагање, а временске 
прилике то дозвољавају, као и ради поправке и 
отклањања кварова на инсталацијама или спречавања 
настанка ненадокнадиве материјалне штете.  

 
Члан 77. 

 
Новоизграђене и реконструисане улице не могу се 

раскопавати у року од три године од довршетка 
изградње и реконструкције, осим у случајевима из чл. 
74. ст. 2. Одлуке.  

 
Члан 78. 

 
Радови на раскопавању и поправци раскопаних 

јавних површина морају се одмах извести тако да не 
ометају саобраћај. 

Радови се морају изводити по свим техничким  
нормативима и стандардима који важе у грађе-
винарству, а односе се на изградњу и реконструкцију 
улица и путева.  

Извођач радова је дужан да се придржава одобрења 
за раскопавање и да предузме све што је потребно да се  
раскопавање и поправка изврше са што мање 
задржавања возила и пешака, с тим да се обезбеди 
њихова сигурност.  

 
Члан 79. 

 
Инвеститор, односно овлашћено предузеће које је 

раскопало јавну површину дужно је да исту доведе у 
првобитно стање и одржава је до техничког пријема и 
прибављања употребне дозволе за изведене радове из 
чл. 73. ове Одлуке, што уколико не учини                       
у целости или не учини квалитетно, довођење 
раскопаних површина у првобитно стање ће се 
извршити преко трећег лица, а о трошку извршеника.  

 
Члан 80. 

 
При изградњи нове улице и реконструкцији 

постојеће, инвеститор је дужан да на 6 месеци пре 
отпочињања радова о томе обавести власнике - 
кориснике објеката у тој улици и предузећа која 
одржавају и постављају подземне и надземне инста-
лације и уређаје, како би се на време припремили да 
своје инсталације или уређаје поправе или објекте 
повежу на електричну, водоводну, канализациону, 
топловодну или ПТТ мрежу.  

Предузећа и физичка лица су дужна да о потреби 
извођења радова на својим инсталацијама и уређајима, 
као и прикључцима на мрежу из претходног става, 
обавесте инвеститора који гради или реконструише 
улицу, како би се одговарајући радови извршили пре 
изградње или реконструкције.  

 
 

Члан 81. 
 

Одобрење за раскопавање јавних површина издаје 
Одељење  за урбанизам, и грађевинарство. 

 
Уз захтев за издавања одобрења за раскопавање 

подноси се и то: 
1. Препис и фотокопија одобрења за изградњу 

објекта због чијег се прикључивања врши раскопавање.  
2. Ближе податке о инсталацији, објекту или 

уређају који се поставља, односно прикључује на 
подземне инсталације.  

3. Место извођења радова и време потребно да се 
исти изведу са роком почетка извођења радова.  

4. Одобрење (решење) надлежног предузећа, којим 
се дозвољава прикључак на одређену инсталацију 
(водоводну, канализациону и сл..), 

5. Сагласност предузећа, које на делу где се врши 
раскопавање поседује инсталације (ПТТ, Градска 
топлана и др.), 

6. Сагласност предузећа коме је јавна површина 
која се раскопава поверена за управљање.  

 
Члан 82. 

 
Уколико се радови због којих је раскопавање 

одобрено не могу завршити о року, инвеститор је 
дужан да затражи продужење рока за раскопавање. 

За изградњу јавних подземних објеката продужење 
овог рока не може бити дуже 

При постављању надземних објеката поправка се 
мора одмах извршити.  

 
Члан 83. 

 
Све своје обавезе поводом раскопавања  и оправке 

јавних површина инвеститор извршава преко 
овлашћеног предузећа, уколико раскопавање не врши 
сам по одредбама ове Одлуке. 

 
IX -  НАДЗОР 
 

Члан 84. 
 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца, преко комуналног инспектора и 
Одељење комуналне  полиције  Градске управе града 
Крушевца преко комуналног полицајца. 

 
Члан 85. 

 
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу 

инспекцијског надзора наложи  извршавање утврђених 
обавеза за отклањање недостатака, као и да предузме 
друге мере у складу са законом и прописима града. 

 
Члан 86. 

 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 



                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                              26.12.2018.                                          
    

 

390 

- спречава нарушавање комуналног реда пропи-
саног овом Одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

Комунални инспектор, односно комунални поли-
цајац издаје прекршајни налог за учињени прекршај 
прописан овом Одлуком. 

 
 
X – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 87. 
 
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за 

прекршај Предузеће ако: 
 
1. Не одржава чистоћу на јавним површинама које 

су обухваћене Програмом одржавања јавне хигијене 
(члан 5.) 

2. Не врши чишћење и прање улица у складу са чл. 10. 
3. Не обезбеди чишћење и уклањање снега и леда и 

не врши посипање средствима за топљење леда са јавних 
површина за које је одговорно, у складу са чл. 11.  

4. Не одржава, не обнавља зелене површине према 
програму одржавања зелених површина (чл. 43, 44). 

5. Не поступи у складу, односно поступи противно 
одредбама члана: 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 37, 39, 
46, 47, 49, 50 и 62. 

6. Не поступи по налогу комуналног инспектора. 
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за 

прекршај из става 1. одговорно лице у Предузећу. 
 
 
 
 

Члан 88. 
 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице, а новчаном казном од 25.000 
динара предузетник ако: 

 
1. Не поступи у складу, односно поступи 

противно одредбама члана: 8, 9, 11, 14, 19,  20, 23, 24, 
26, 30, 36, 39, 40, 47, 48, 49, 52,  53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 
65, 67, 69,  74,  75, 76, 77, 78, 79.  и  82.  

 
2. Не поступи по решењу комуналног инспектора. 
 
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за 

прекршај из става 1. одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 89. 
 

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако: 

1. Не поступи у складу, односно поступи противно 

одредбама члана: 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 36,  39, 40,  

47, 48, 49, 52,  53, 54, 55, 56, 57, 58,  61, 69 и  75.  

2. Не поступи по решењу комуналног инспектора. 

3. Не омогући инспекцијску контролу или не 

пружи потребне податке за инспекцијску контролу и 

надзор.  

4. Не поступи у складу, односно поступи противно 

одредбама чл. 17. казниће се за прекршај новчаном 

казном од 5.000 динара. 
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