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На основу члана 22. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 15/18), 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 22.03.2019. године, донела је 
 

ДЕКЛАРАЦИЈУ 

МИРОМ ПРОТИВ  НАСИЉА 

 
Даје се безрезервна и апсолутна подршка 

Председнику Републике Србије Александру Вучићу и 
Влади Републике Србије, на доследној политици коју 
води Председник Републике Србије, а која се огледа у 
обнови економског просперитета, привредног развоја, 
запошљавања и обнови свих других угрожених 
вредности у Србији, као и на даљем јачању изградње 
мира и толеранције. 

Након вишегодишњег уништавања привреде, 
монетарног система и свих друштвених вредности, 
уложено је много напора и рада да се заустави 
пропадање Србије и Крушевца, као и да се створе услови 
за просперитет свих грађана. 

Најоштрије се осуђују они који константно губе на 
легитимним изборима, а власт и изборну победу траже 
на улици, уз подршку из иностранства, организујући 
демонстрације, насиље и нападе на јавне институције 
система. 

Град Крушевац, носилац "Весника мира" и "Медаље 
мира", град традиције  и богате историјске прошлости, 
развојне перспективе за будућност, са људима широког 
срца, подржава политику разумевања, толеранције, 
слободе, мира и развоја, као темељних вредности за 
бољу будућност генерација које долазе.  

 
 Декларацију објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-5/2019            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
506 
На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 
47/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 

Члан 1.  
 

У Пословнику Скупштине града Крушевца ("Службе-
ни лист града Крушевца", бр. 1/13 - Пречишћен текст и 
10/13) у члану 1. после става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи: 

"Сви појмови у овом Пословнику употребљени у 
граматички мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род."  

 
Члан 2.  

 
У члану 3. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
"Уз позив за Конститутивну седницу кандидатима 

за одборнике се доставља Статут, Пословник, Извештај 
Градске изборне комисије о спроведеним изборима и  
Етички кодекс понашања функционера Града." 

 
Члан 3.  

 
У члану 37. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
"Чланови  радних тела бирају се из реда одборника 

и грађана, стручњака за поједине области." 
 

Члан 4.  
 

Члан 42.  мења се и гласи: 
 

"Члан 42. 
  
У раду радних тела учествују чланови Градског већа 

које је Градско веће овластило као представнике 
предлагача, представник обрађивача акта, одборник 
уколико је подносилац предлога акта, представници 
јавних служби и предузећа, и друга лица по позиву 
председника радног тела. 

Седници радног тела, без права одлучивања, може 
присуствовати и учествовати у раду сваки одборник." 

 
Члан 5. 

 
У члану 43. став 4. реч: "појединачног" замењује се 

речју: "појединог". 
 

Члан 6. 
 

Члан 44.  мења се и гласи: 
 

"Члан 44. 
 

Скупштина образује стална радна тела: Комисију за 
прописе; Комисију за кадровска и административна 
питања;  Комисију за представке и жалбе; Комисију за 
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сарадњу града са другим општинама и градовима у 
земљи и иностранству; Комисију за рад месних 
заједница; Комисију за утврђивање назива улица и 
тргова; Савет за финансије и привреду; Савет за 
урбанизам, грађевинарство и комуналне делатности;  
Савет за друштвене делатности; Савет за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду;  Савет за социјална питања 
и Савет за заштиту животне средине." 

 
Члан 7. 

 
У члану  46. после речи: "постављених лица" додају се 

речи: "доноси решење о плати, накнади и осталим 
примањима функционера које бира, поставља или именује 
Скупштина у (даљем тексту: функционера) и решење којим 
се утврђују друга права из радног односа функционера."     

 
Члан 8. 

 
Члан 48. мења се и гласи:  
 

"Члан 48. 
 
Комисија за рад месних заједница разматра 

предлоге одлука о образовању и укидању месних 
заједница и друга акта која се тичу рада и развоја месне 
самоуправе, питања усклађивања међусобних односа 
месних заједница, усмеравање и подстицање рада 
месних заједница и  друга питања од интереса за грађане 
у  месним заједницама." 

 
Члан 9. 

 
Члан 51. мења се и гласи:  
 

"Члан 51. 
 

Савет за финансије и привреду разматра предлог 
Одлуке о буџету града, предлог Завршног рачуна буџета 
града као и друга питања везана за финансирање Града 
о којима одлучује Скупштина, прати и разматра 
одређена питања из области привреде за које је 
надлежан  Град ." 

 
Члан 10. 

 
Члан 52. мења се и гласи:  
 

"Члан 52. 
 

Савет за урбанизам, грађевинарство и кому-
налне делатности  разматра предлоге одлука, других 
општих аката и друга питања из области: урбанизма, 
стамбено-комуналних делатности, уређивања грађе-
винског земљишта и коришћења  пословног простора 
Града." 

 
Члан 11. 

 
Члан 53. мења  се и гласи: 
 
 

"Члан 53. 
 

Савет за заштиту животне средине разматра 
предлоге одлука и других општих аката из области  
унапређења, заштите и очувања животне средине и 
друга питања у овој области." 

 
Члан 12. 

 
 Члан 54.  мења се и гласи:  
 

"Члан 54. 
 
Савет за друштвене делатности прати и разматра 

одређена питања из области: културе, образовања, 
здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
физичке културе, јавног обавештавања и друга питања од 
непосредног интереса за грађане за које је надлежан Град, 
прати и разматра питања из области спорта и физичке 
културе као и друга питања са становишта положаја 
младих и решавање њихових проблема." 

 
Члан 13. 

 
Члан 56. мења се и гласи:  
 

"Члан 56. 
 
Савет за социјална питања разматра предлоге 

одлука и других општих аката из области социјалне 
заштите и друга питања из области социјалне политике 
и социјалне сигурности грађана и предлаже Скупштини 
мере за превазилажење проблема из ове области."  

 
Члан 14. 

 
После члана 56. додаје се одељак 1. који гласи: 
 
"1. Јавна слушања  
 
Члан 57.  мења се и гласи:  
 

"Члан 57. 
 
Стално радно тело може организовати јавно 

слушање о предлозима општих аката које доноси 
Скупштина.            

Јавно слушање из става 1. овог члана организује се 
ради прибављања информација, односно стручних 
мишљења о предлогу општег акта који је у 
скупштинској процедури, разјашњења појединих 
решења из предложеног или важећег општег акта, 
разјашњења питања значајних за припрему предлога 
општег акта или другог питања које је у надлежности 
сталног радног тела, као и ради праћења спровођења и 
примене важећег општег акта.  

 
Члан 15. 

 
Члан  58.  мења се и гласи: 
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"Члан 58. 
 

Предлог за организовање јавног слушања може да 
поднесе сваки члан сталног радног тела.  

Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног 
слушања и списак лица која би била позвана.  

Одлуку о организовању јавног слушања доноси 
стално радно тело.  

О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног 
радног тела обавештава председника Скупштине.  

Председник сталног радног тела на јавно слушање 
позива чланове сталног радног тела, одборнике и друга 
лица чије је присуство од значаја за тему јавног 
слушања.  

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и 
место одржавања јавног слушања, као и обавештење о 
позваним учесницима.  

Јавно слушање се одржава ако истом присуствује 
већина чланова сталног радног тела и најмање  пет лица 
која су позвана као учесници јавног слушања. 

Након јавног слушања, председник сталног радног 
тела доставља информацију о јавном слушању 
председнику Скупштине, члановима сталног радног тела и 
учесницима јавног слушања. Информација садржи имена 
учесника на јавном слушању, кратак преглед излагања, 
ставова и предлога изнетих на јавном слушању." 

 
Члан 16. 

 
У члану  59.   после става 2. додају се нови ставови 

3, 4. и  5. који гласе: 
"У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 

седнице Скупштине, председник Скупштине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева.  

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана 
мора да садржи разлоге који оправдавају хитност 
сазивања, као и образложење последица које би 
наступиле  њеним несазивањем.  

Минимални рок за сазивање седнице Скупштине из 
става 3. овог члана  не односи се на сазивање седнице у 
условима проглашене ванредне ситуације.  

Досадашњи ст. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. постају ст. 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
Члан 17. 

 
У Поглављу IX - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА  

СКУПШТИНЕ Одељак 2. Доношење Програма развоја и 
члан 94. се бришу. 

Одељак 3. и 4. постају одељци 2. и 3. 
 

Члан 18. 
 

После члана 108. додају се нови чланови 108 а и  108 
б који гласе: 

 
"Члан 108а 

 
Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније 

првог наредног радног дана  Савету за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера града, писмено 

пријави постојање приватног интереса, у смислу закона 
којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 
јавних функција, у погледу предмета предлога одлуке или 
другог општег акта о којем ће бити расправљано и да о 
томе обавести јавност. 

Сматраће се да приватни интерес одборника не 
постоји уколико се ради о предлогу одлуке или другом 
општем акту који се односи на све грађане на територији 
Града.  

 
Члан 108 б 

 
Одборник има право да на лични захтев од  органа 

и служби Града, добије податке потребне  за обављање 
његове функције, као и да покрене питања из 
надлежности Града и да буде редовно обавештаван о 
питањима од значаја за обављање одборничке дужности.  

За благовремено достављање обавештења, траже-
них података, списа и упутстава одговоран је секретар 
Скупштине града, а начелник Градске управе када се 
обавештење, тражени податак, списи, упутство односе  
на делокруг и рад Градске управе." 

 
Члан 19. 

 
Одредбе  чл. 4. до 6. и чл. 8. до 13.  ове Одлуке, које 

се односе на радна тела Скупштине, примењују се  након 
спроведених наредних редовних избора  за одборнике 
Скупштине града. 

 
Члан 20. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

Пречишћен текст Пословникa Скупштине града Крушевца. 
 

Члан 21. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-2/2019                   ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
 
507 
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 
и 47/18) и члана 22. тачка 6. и чл. 102. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 
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О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ 

РАСПРАВЕ И УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У 

ПОСТУПАК  ДОНОШЕЊА ОДЛУКА, 

СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА И ДРУГИХ 

АКАТА ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о начину спровођења јавне расправе и 
укључивања грађана у поступак доношења одлука, 
стратешких докумената и других аката града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца“ бр. 4/2018)  у члану 3. став 1 
алинеја 2 речи: „писаном облику“ замењују се речима: 
„непосредно органу, преко поште или електронским 
путем“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 4 став 1. тачка 6. мења се и гласи: 
6. „У поступку припреме просторних и урбанисти-

чких планова.“ 
Став 2. мења се и гласи: 
„Јавна расправа из тачке 6.  спроводи се у складу са 

прописима о планирању и изградњи.“ 
       

Члан 3. 
  
У члану 5. став 1. алинеја 2. се брише. 
У ставу 2. број „2“ замењује се бројем „1“. 
 

Члан 4. 
 
После члана 5. додаје се члан 5а који гласи: 
                                                                        

„Члан 5a 
 
Одељење Градске управе надлежно за припрему 

прописа дужно је да на интернет страници Града 
обавести јавност да је отпочело рад на изради нацрта 
прописа или другог акта за који се спроводи јавна 
расправа.“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 6. став 2. мења се и гласи: 
„Поступак спровођења јавне расправе почиње 

објављивањем на интернет страници Града Крушевца 
јавног позива и нацрта акта, који је предмет јавне 
расправе са образложењем и извештајем о изради нацрта 
прописа.“ 

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 
„Извештај о изради нацрта прописа садржи имена 

лица учесника у изради нацрта прописа, разлоге за 
доношење прописа односно акта и друге податке о 
потреби доношења акта.“ 

 
 
 

Члан 6. 
 
Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 
 
„Јавна расправа у поступку доношења Статута траје 

20 дана , а по осталим актима од 10 до 15 дана.“ 
 

Члан 7. 
 
После члана 8. додају се чланови 8а и 8б  који гласе: 
 

„Члан 8а 
 
Јавна расправа може се спровести и у поступку 

доношења других општих аката из надлежности 
Скупштине града на предлог најмање 100 грађана са 
бирачким правом на територији Града. 

Предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном 
облику и мора бити образложен. 

Предлог садржи: назив акта за који се јавна 
расправа предлаже, учеснике у јавној расправи, 
назначење времена и начина одржавања јавне расправе 
и друге податке значајне за одржавање јавне расправе. 

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је 
пуноважан ако га својим потписима подржи најмање 100 
грађана са бирачким правом на територији Града. 

 
Члан 8б 

 
Радно тело Скупштине града у чијем је делокругу 

питање које се уређује општим актом, одлучује по 
примљеном предлогу грађана из претходног члана у 
року од седам дана од дана достављања предлога. 

Уколико надлежно радно тело прихвати  предлог из 
става 1. овог члана, Градско веће је дужно да организује 
јавну расправу, по правилу на начин и у време утврђено  
предлогoм.“ 

 
Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-6/2019                   ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р. 
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508 
На основу члана  7. став 2 и 3  и  члана  22.  Статута 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 15/18), 
Скупштина града Крушевца, на седници од  

22.03.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПРАЗНИКА И 
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

ЗА ГРАД 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређује се начин обележавања 
празника Града, утврђују манифестације од заначаја за 
Град (у даљем тексту: манифестације) и уређује начин 
њиховог обележавања. 

 
Члан 2. 

 
Празник Града је 28. јун – Видовдан. 
Празник Града обележава се полагањем венаца на 

спомен обележја, одржавањем Свечане седнице 
Скупштине града, на којој се уручују Видовданска 
награда и признања Града,  и низом културних, тури-
стичких и спортских манифестација, које се одржавају 
током јуна месеца.  

  
Члан 3. 

    
За доношење и реализацију Програма прославе 

празника Града, Градско веће образује Савет Видовдана, 
кога чине представници локалне самоуправе, установа у 
култури и спорту, цркве, војске и полиције. 

Градоначелник је председник Савета по функцији, а 
заменик градоначелника заменик председника Савета. 

За извршавање појединих задатака и програма 
Савет може образовати посебне тимове. 

Средства за обележавање Празника обезбеђују се у 
буџету Града. 

 
Члан 4. 

 
Слава Града Крушевца је Света Тројица. 
На дан Славе одржава се света Литургија и Литија  

из Цркве Лазарице и Цркве Светог Ђорђа, до Споменика 
косовским јунацима.  

 Крушевачка епархија је организатор прославе 
Славе града Крушевца. 

У прослави учествују преставници органа Града, 
јавних предузећа и установа. 

 
Члан 5. 

 
Град Крушевац обележава 14. октобар-Дан ослобођења 

Крушевца у Другом светском рату. 
Град Крушевац обележава 15. октобар-Дан ослобођења 

Крушевца у Првом светском рату.  
Манифестације из става 1. и 2. овог члана  се 

обележавају заједничким Програмом, полагањем венаца 

на спомен обележја и организовањем Свечане 
академије, која се одржава 14. октобра. 

Градоначелник града Крушевца образује Органи-
зациони одбор за обележавање 14. и 15. октобра.  

Одбор чине представници локалне самоуправе, 
цркве, војске и полиције и удружења грађана. 

Средства за обележавање 14. и 15. октобра обезбе-
ђују се у буџету Града и из донација.  

 
Члан 6. 

 
Град  може да организује дочек Нове године, 

Православне Нове године по јулијанском календару и 
прославу 8. марта- Међународног дана жена. 

Средства за организовање догађаја из става 1. овог 
члана обезбеђују се из донација и буџета Града.  

Градоначелник града Крушевца образује Oдбор за 
организацију ових догађаја. 

 
Члан 7. 

 
Град може учествовати у организацији и 

финансирању манифестација  у области културе, спорта, 
туризма, у складу са програмима установа чији је 
оснивач, као и  другим манифестацијама од значаја за 
Град.  

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

I Број: 644-1/2019                   ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 
 
509 
На основу  члана 97. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 
47/18) и члaнa 16. и 22. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18),  

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Предмет уређивања 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком  се уређују надлежност и овлашћења, 

начин поступања и поступак одлучивања, избор и 
престанак дужности, као и друга питања од значаја за 
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рад локалног омбудсмана за територију града Крушевца 
(у даљем тексту: локални омбудсман). 

Сви појмови у овој одлуци употребљени у 
граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род. 

 
Самосталност и независност 
 

Члан 2. 
 
Локални омбудсман је самосталан и независтан у 

обављању послова утврђених овом Одлуком и нико 
нема право да утиче на његов рад и поступање. 

Локални омбудсман за свој рад одговара Скупштини 
града Крушевца (у даљем тексту: Скупштина). 

Локални омбудсман врши своју дужност у оквиру 
Устава, закона, других прописа и општих аката и у свом 
раду придржава се начела правичности. 

 
Седиште 
 

Члан 3. 
 
Седиште локалног омбудсмана је у Крушевцу, Трг 

косовских јунака 3. 
 
 
II – НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Локални омбудсман контролише поштовање права 

грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или 
нечињењем Градске управе града Крушевца и јавних 
служби чији је оснивач град Крушевац (у даљем тексту: 
субјекти контроле) ако се ради о повреди прописа и 
општих аката града Крушевца (у даљем тексту: Град). 

 
Члан 5. 

 
Локални омбудсман, поред права на покретање и 

вођење поступка, има право да пружањем добрих 
услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о 
питањима из своје надлежности делује превентивно, у 
циљу унапређења рада субјеката контроле и унапређења 
заштите  права грађана. 

Поступајући по притужбама локални омбудсман 
пружа и саветодавну-правну помоћ и информише 
грађане о њиховим правима. 

 
Члан 6. 

 
Локални омбудсман је овлашћен да посредује у 

мирном решавању спорова у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 7. 
 
Локални омбудсман је овлашћен да надлежним 

органима града поднесе иницијативу за доношење нових 
и промену постојећих прописа и општих аката града, 
ради унапређења и усклађивања прописа града. 

Локални омбудсман даје мишљење на нацрте 
прописа и других општих аката града, ако се њима 
уређују питања од значаја за остваривање и заштиту 
права грађана. 

 
Члан 8. 

 
Локални омбудсман је овлашћен да поднесе 

иницијативу за покретање поступка пред Уставним 
судом, за оцену уставности и законитости прописа и 
општих аката Града, уколико сматра да исти нису у 
складу са уставом и законом. 

 
Члан 9. 

 
Локални омбудсман је овлашћен да поднесе 

иницијативу за покретање дисциплинског поступка 
против запосленог у субјекту контроле за којег је 
утврђено да је одговоран за повреду права грађана у 
поступку пред локалним омбудсманом или  је ометао 
поступак пред локалним омбудсманом. 

 
Сараjдњa са локалним омбудсманом 
 

Члан 10. 
 
Органи Града и јавне службе обавезни су да 

сарађују са локалним омбудсманом. 
Локални омбудсман има право да обави разговор са 

сваким запосленим лицем субјекта контроле, када је то 
од значаја за поступак који води. 

 
III – ПОСТУПАК 
 

Члан 11. 
 
Локални омбудсман покреће поступак по притужби 

грађана  или по сопственој иницијативи. 
Право да поднесе притужбу локалном омбудсману 

има свако физичко или правно лице, домаће или страно 
које сматра да су му актом, радњом или нечињењем 
субјекта контроле повређена права. 

Лице из става 2. овог члана може се обратити 
локалном омбудсману и преко одговарајућег удружења. 

Локални омбудсман не поступа по анонимној 
притужби. 

Ако сматра да у анонимној притужби има основа за 
његово поступање, локални омбудсман покреће 
поступак по сопственој иницијативи. 

 
Члан 12. 

 
Пре подношења притужбе локалном омбудсману, 

подносилац притужбе је дужан да покуша да заштити 
своја права у одговарајућем правном поступку, на шта 
ће га упутити локални омбудсман. 

Изузетно, локални омбудсман може покренути 
поступак и пре него што су исцрпљена сва правна 
средства ако би подносиоцу притужбе била нанета 
ненадокнадива штета. 
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Притужба 
 

Члан 13. 
 
Притужба се подноси у писаној форми (укључујући 

и електронску комуникацију) или усмено на записник 
код локалног омбудсмана. 

На подношење притужбе  не плаћа се такса. 
Притужба садржи: назив субјекта на чији се рад 

односи, опис повреде права, чињенице и доказе који 
поткрепљују наводе из притужбе, податке о томе која су 
правна средства искоришћена, као и имејл адресу 
подносиоца. 

 
Члан 14. 

 
Притужба се може поднети најкасније у року од 

једне године од извршене повреде права грађана, 
односно од последњег поступања или непоступања 
субјекта контроле у вези са учињеном повредом права 
грађана. 

 
Члан 15. 

 
Поступак пред локалним омбудсманом је бесплатан. 
 

Члан 16. 
 
Локални омбудсман је дужан да и након престанка 

мандата чува тајност података до којих је дошао у свом 
раду. 

 
Одбацивање притужбе 
 

Члан 17. 
 
Локални омбудсман је дужан да поступи по свакој 

притужби осим: 
1. ако предмет на који се односи притужба не 

спада у надлежност локалног омбудсмана; 
2. ако је притужба поднета по истеку прописаног 

рока из члана 14. Одлуке; 
3. ако је притужба поднета пре употребе свих 

расположивих правних средстава, а нису испуњени 
услови из члана 12. став 2. Одлуке; 

4. ако је притужба анонимна, осим у случају из 
члана 11. став 5. Одлуке; 

5. ако притужба не садржи потребне податке, а 
подносилац недостатак не отклони ни у накнадном року 
одређеном за допуну притужбе, нити се обрати 
локалном омбудсману за стручну помоћ у отклањању 
недостатака; 

6. ако се ради о поновљеној притужби која не 
садржи нове наводе и чињенице које их поткрепљују. 

 
Ако због неког разлога из става 1.овог члана нема 

основа за поступање локалног омбудсмана, локални 
омбудсман ће одбацити притужбу, о чему је дужан да 
обавести подносиоца притужбе, уз навођење разлога за 
одбацивање и подносиоцу притужбе дати савет о другим 
могућностима за остваривање заштите. 

 Против одлуке локалног омбудсмана о 
одбацивању притужбе не могу се користити правна 
средства. 

 
Обавештење 
 

Члан 18. 
 
О покретању и завршетку поступка локални 

омбудсман обавештава подносиоца притужбе, као и 
субјекат контроле против којег је поднета притужба. 

Субјекат контроле је обавезан да достави локалном 
омбудсману, одговор на притужбу као и да му достави 
све тражене информације и списе у року који он одреди, 
а који не може бити краћи од 7 нити дужи од 15 дана. 

Локални омбудсман може затражити додатне 
податке и информације у новом року ако оцени да 
изјашњење субјекта контроле не садржи све потребне 
податке. 

 
Обавезе субјекта контроле 
 

Члан 19. 
 
Субјекат контроле је дужан да локалном 

омбудсману, на његов захтев, стави на располагање све 
податке, службене списе, документацију без обзира на 
степен тајности, осим када је то у супротности са 
законом. 

 
Обустава поступка 
 

Члан 20. 
 
Локални омбудсман ће обуставити поступак по 

притужби ако: 
1) подносилац притужбе не сарађује у поступку; 
2) подносилац притужбе повуче притужбу; 
3) субјекат контроле против којег је поднета 

притужба током поступка отклони учињену повреду; 
4) утврди да је након подношења притужбе 

покренут одговарајући поступак заштите права. 
 
Мишљења, предлози и препоруке 
 

Члан 21. 
 
Локални омбудсман, након утврђивања свих 

релевантних чињеница и околности може обавестити 
подносиоца притужбе да је притужба неоснована. 

Ако нађе да су постојали недостаци у раду субјекта 
контроле, локални омбудсман ће упутити мишљење, 
предлог или  препоруку субјекту контроле о томе како 
би уочени недостатак требало отклонити. 

Субјекат контроле коме је локални омбудсман 
упутио мишљење, предлог или препоруку дужан је да 
обавести локалног омбудсмана о мерама које је предузео 
ради отклањања недостатака, односно да га обавести о 
разлозима због којих није поступио, најкасније у року од 
15 дана од дана пријема мишљења, предлога или 
препоруке. 
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Уколико субјекат контроле не поступи по 
препоруци, локални омбудсман се може обратити 
јавности, односно Скупштини града, Градском већу, а 
може и да препоручи утврђивање одговорности 
руководећег лица субјекта контроле. 

Поред упућивања препорука локални омбудсман 
може дати и предлоге субјекту контроле за унапређење 
њиховог рада и односа са грађанима. 

 
IV - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
 

Члан 22. 
 
Локални омбудсман подноси Скупштини града 

редован годишњи извештај о раду. 
Годишњи извештај садржи податке о активностима 

у претходној години, о уоченим недостацима у раду 
субјеката контроле, нарочито број и структуру 
притужби, општу оцену рада субјекта контроле, као и 
предлоге за њихово отклањање.  

Годишњи извештај подноси се до краја марта текуће 
за претходну годину. 

Годишњи извештај објављује се на званичној 
интернет страници града. 

На захтев Скупштине, локални омбудсман може да 
поднесе и посебан извештај, ако за тим постоји потреба. 

 
V - ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ 
 
Избор и мандат локалног омбудсмана 
 

Члан 23. 
 
Локалног омбудсмана бира Скупштина града на 

предлог Градског већа. 
Локални омбудсман бира се на време од пет година 

и исто лице може највише два пута узастопно бити 
бирано на ову дужност. 

Локални омбудсман ступа на дужност даном 
утврђеним актом о избору. 

 
Услови за избор локалног омбудсмана 
 

Члан 24. 
 
За локалног омбудсмана може бити изабран 

држављанин Републике Србије који испуњава опште 
услове за заснивање радног односа, који је завршио 
правни факултет и има најмање пет година радног 
искуства на правним пословима који су од значаја             
за обављање пословa из надлежности локалног 
омбудсмана. 

 
Заменик локалног омбудсмана 
 

Члан 25. 
 
Локални омбудсман има заменика који му помаже у 

обављању послова. 
Заменика локалног омбудсмана бира Скупштина 

града на предлог Градског већа. 

Заменик локалног омбудсмана бира се на време од 
пет година и исто лице може највише два пута узастопно  
бити бирано на ову дужност. 

Заменик локалног омбудсмана ступа на дужност 
даном утврђеним актом о избору. 

Заменик локалног омбудсмана одговара за свој рад 
локалном омбудсману и Скупштини града. 

 
Услови за избор заменика локалног омбудсмана 
 

Члан 26. 
 
За заменика локалног омбудсмана може бити 

изабран држављанин Републике Србије који испуњава 
опште услове за заснивање радног односа, који је 
завршио правни факултет и има најмање пет година 
радног искуства на правним пословима који су од 
значаја за обављање послове из надлежности локалног 
омбудсмана. 

 
Неспојивост функција 
 

Члан 27. 
 
Функција локалног омбудсмана и његовог заменика 

неспојива је са вршењем било које друге јавне функције 
или професионалне делатности, са чланством у 
политичким партијама и бављењем другом делатношћу 
и послом који би могао утицати на његову самосталност 
и независност. 

Даном ступања на дужност престају све друге 
функције и делатности, као и чланство локалног 
омбудсмана и његово заменика у политичким 
странкама. 

 
Заклетва 
 

Члан 28. 
 
Пре супања на дужност, локални омбудсман и 

његов заменик полажу заклетву пред Скупштином града 
која гласи:  

„Заклињем се да ћу своју дужност обављати 
одговорно, непристрасно и независно у складу са 
Уставом, законом, Статутом и другим прописима у 
циљу заштите и унапређења права грађана“. 

 
Престанак функције 
 

Члан 29. 
 
Локалном омбудсману и његовом заменику престаје 

функција: 
1) истеком мандата; 
2) оставком; 
3) трајним губитком радне способности; 
4) разрешењем; 
5) у другим случајевима предвиђеним законом. 
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Разрешење 
 

Члан 30. 
 
Локални омбудсман, односно његов заменик може 

бити разрешен дужности ако: 
1. нестручно или несавесно обавља своју функцију; 
2. обавља другу јавну функцију или професи-

оналну делатност или посао који би могао утицати на 
његову самосталност и независност; 

3. у другим случајевима предвиђеним законом. 
Локалног омбудсмана, односно његовог заменика 

разрешава Скупштина града, на предлог Градског већа. 
Локални омбудсман, односно заменик има право да 

се на седници Скупштине града на којој се одлучује о 
његовом разрешењу, обрати одборницима. 

 
Права и обавезе 
 

Члан 31. 
 
Локални омбудсман има право на плату у висини 

плате Градског правобраниоца града Крушевца. 
Заменик има право на плату у висини плате 

заменика градског правобраниоца. 
На права и обавезе из радног односа локалног 

омбудсмана и заменика примењују се прописи којима се 
уређују права и обавезе из радног односа запослених у 
органима јединице локалне самоуправе. 

 
Члан 32. 

 
Локални омбудсман и заменик не могу бити 

позвани на одговорност за изнето мишљење, препоруку, 
критику или радње предузете у обављању својих 
надлежности утврђених овом одлуком. 

 
Члан 33. 

 
Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују се 

у буџету града. 
 

Члан 34. 
 
Административне, рачуноводствене, информатичке 

и техничке послове од значаја за рад локалног 
омбудсмана обављају одговарајућа одељења Градске 
управе. 

 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
   

Члан 35. 
 
Досадашњи заштитник грађана и заменик 

заштитника грађана настављају са радом до истека рока 
на који су постављени, као локални омбудсман и 
заменик локалног омбудсмана. 

 
Члан 36. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о организацији, делокругу и раду 

заштитника грађана града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/2011, 8/2012). 

 
Члан 37. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-7/2019                   ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

                                                     
 
510 
На основу члана 2, 4. и 13. Закона о комуналним 

делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 
и 95/18) и члана 22. став 1. тачка 6. Статута града 
Крушеваца ("Службени лист града Крушевца", број 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

  
О Д Л У К У 

 
О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
  
Овом Одлуком прописују се услови и начин 

организовања послова у вршењу комуналних дела-
тности пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћа-
вања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и 
услови за коришћење комуналних производа и 
комуналних услуга на територији града Крушевца.  

  
Члан 2. 

  
Обављање комуналне делатности из члана 1. ове 

Одлуке на територији града Крушевца врши Јавно 
комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод 
Крушевац" (у даљем тексту: "Водовод Крушевац").  

  
Члан 3. 

 
Појмови и изрази употребљени у овој Одлуци имају 

следеће значење:  
"Пречишћавање и дистрибуција воде" јесте 

сакупљање, прерада, односно пречишћавање воде и 
испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, 
водоводном мрежом до мерног инструмента корисника.  

"Пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода" јесте сакупљање и уклањање отпадних, 
атмосферских и површинских вода са јавних површина 
канализацијом, одводним каналима, дренажом или на 
други начин, њихово пречишћавање и испуштање из 
мреже, одржавање канализационе мреже, канала, 
сливника и других објеката, за уклањање вода, као и 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        10 

 

 

сакупљање искоришћених вода од прикључка кори-
сника на уличну мрежу и одвођење канализационом 
мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже у 
пријемник (реципијент).  

"Градски водовод" јесте комунални систем за 
снабдевање водом за пиће на територији Града 
Крушевца, који има уређено и заштићено извориште, 
постројење за пречишћавање и прераду сирове воде, 
градску водоводну мрежу са пратећим објектима, 
уређајима и постројењима и прикључке на градску 
водоводну мрежу.  

"Градска водoводна мрежа" јесте мрежа цевовода 
са пратећим објектима за снабдевање водом на подручју 
града Крушевца.  

"Сеоски водовод" јесте јавни водовод који водом 
за пиће снабдева сеоско насеље, а састоји се најмање од  
уређеног и заштићеног изворишта  и дистрибутивне 
водоводне мреже.  

"Улична водоводна мрежа" јесте део градске 
водоводне мреже за снабдевање водом у појединој 
улици на коју се непосредно водоводним прикључком 
прикључују корисници.  

„Акумулација“ представља вештачки изграђени 
систем за сакупљање воде која се користи за јавно 
снабдевање становништва водом за пиће после 
одговарајућег пречишћавања и дезинфекције“. 

"Прикључак на градску или сеоску водоводну 
мрежу" јесте цевовод питке воде од споја на уличној 
водоводној мрежи до главног водомера смештеног у 
грађевини или изван ње, укључујући и водомер.  

"Водомерно склониште" јесте простор за смештај 
једног или више главних или помоћних водомера са 
припадајућом арматуром (шахт, окно) на парцели или 
просторија унутар објекта.  

"Унутрашња водоводна инсталација" јесу 
водови и уређаји корисника иза главног водомера који 
су спојени на градски или сеоски водовод, укључујући и 
водомерно склониште.  

"Мерно место" јесте место на коме се мери 
количина испоручене комуналне услуге.  

"Водомер" јесте одговарајући стандардизовани мерни 
уређај који се поставља на мерно место који очитава 
''Водовод - Крушевац'', редовно га одржава и баждари.  

"Главни водомер" јесте сваки водомер који се 
налази у водомерном склоништу непосредно на 
завршетку спојног вода прикључка. Може бити за једну 
засебну целину или цео објекат.  

"Помоћни водомер" јесте секундарни водомер за 
засебну целину уграђен у унутрашњу водоводну инста-
лацију објекта према условима ''Водовода- Крушевац''.  

„Унутрашњи водовод“ представља водове и 
уређаје корисника иза главног водомера који су спојени 
на јавни и сеоски водовод укључујући и водомерно 
склониште.  

"Градска канализација" јесте комунални систем 
на територији града Крушевца који обухвата целокупну 
канализациону мрежу, постројења, инсталације и 
објекте који служе за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних и атмосферских вода.  

"Градска канализациона мрежа" јесу објекти 
градске канализације коју чине подземни и надземни 
цевовод, објекти, уређаји и опрема, за одвођење и 

пречишћавање отпадних, и атмосферских вода на 
подручју града Крушевца.  

"Локална канализација" јесте систем кому-
налних објеката изван градске канализације, путем ког 
се врши одвођење и пречишћавање отпадних вода у 
одређеним сеоским или другим издвојеним насељима и 
служи искључиво потребама становништва и другим 
објектима у тим насељима.  

"Улична канализациона мрежа" јесте део градске 
канализационе мреже на коју се непосредно 
канализационим прикључком прикључују корисници, 
преко канализационог “шахта за прикључење”  

"Прикључак на градску канализациону мрежу" 
јесте цевовод од “шахта за прикључење” на уличној кана-
лизационој мрежи до прикључног шахта.  

“Шахт за прикључење” је канализациони шахт на 
уличној канализационој мрежи у који је укључен корисник.  

''Прикључни канализациони шахт" јесте шахт 
унутрашње канализационе мреже из кога се корисник 
прикључује на уличну канализациону мрежу и на коме 
се обавља узорковање отпадних вода.  

"Унутрашња канализациона инсталација" јесу 
водови и уређаји корисника за одвођење отпадних и 
атмосферских вода у градску канализацију, који почињу 
од места прилива отпадних вода, а завршава се на месту 
прикључења.  

"Канализација сепаратног типа" јесте канали-
зациони систем у коме постоји посебна канализација за 
одвођење отпадних вода и посебна канализација за 
одвођење атмосферских вода.  

"Корисник" у смислу ове Одлуке јесте свако правно 
или физичко лице које је власник, односно корисник 
пословног или стамбеног објекта, пословне или стамбене 
јединице која је прикључена на градски водовод и 
канализацију у складу са одредбама Одлуке, или лице на 
које је власник правним послом пренео кориснички статус 
и о томе обавестио Водовод Крушевац.  

"Неовлашћена потрошња" јесте коришћење 
градског или сеоског водовода или градске канализације 
на начин који није у складу са одредбама ове Одлуке.  

"Цена воде" јесте висина новчане накнаде по 1м3 
испоручене воде, коју плаћају корисници, а коју 
утврђује ''Водовод - Крушевац'' уз сагласност оснивача.  

"Цена услуге за одвођење отпадних вода" јесте 
висина новчане накнаде по 1 м3 отпадне воде, коју 
плаћају корисници, а коју утврђује ''Водовод- 
Крушевац'' уз сагласност оснивача.  

"Накнада за испоручени комунални производ 
(воду за пиће) и комуналну услугу (одвођење отпадних 
вода)" јесте висина новчане обавезе корисника према 
''Водоводу Крушевац'', која се утврђује на основу цене       
1 м3 испоручене воде и количине испоручене воде.  

  
Члан 4. 

  
"Водовод Крушевац" предлаже доношење годи-

шњих и средњерочних планова развоја и реконструкције 
градског водоводног и канализационог система, на 
основу просторних и урбанистичких планова града 
Крушевца, зависно од финансијских могућности за 
задовољавање повећаних потреба потрошње воде и 
услуга предузећа.  
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II - КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА И 
ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И СЕОСКИХ 
ВОДОВОДА 

  
Члан 5. 

                                                                         
Објекти Градског водовода у смислу ове Одлуке су:  
- цевовод сирове воде од акумулације до 

постројења за пречишћавање;  
- постројења за пречишћавање;  
- цевовод финалне воде од постројења до главног 

резервоара;  
- разводну мрежу града Крушевца са црпним 

станицама и резервоарима;  
- главне водоводне и разводне мреже сеоских 

насеља са црпним станицама и резервоарима;  
- прикључке на градску водоводну мрежу до 

водомера, укључујући и водомер и - постројење Читлук 
и артерске бунаре као изворишта у ванредним 
приликама. 

- Улична фекална канализациона мрежа града 
Крушевца.  

Објекти сеоских водовода  у смислу ове Одлуке су:  
-  сеоска разводна водоводна мрежа; 
-  локална изворишта, резервоари и црпне станице. 
 

Члан 6. 
  
''Водовод Крушевац'' снабдева град водом из 

градског водовода, одржава градски водовод и градску 
канализацију, реконструише и проширује наведене 
мреже и стара се о повећању њиховог капацитета у 
складу са Програмом развоја града Крушевца.  

“Водовод Крушевац” снабдева водом насеља на 
територији Града у којима су изграђени сеоски водоводи 
из тих водовода и врши послове одржавања, 
реконструкције и проширења мреже и стара се о 
повећању њихових капацитета. 

Средства за вршење комуналних делатности - 
пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и 
одвођење отпадних вода ''Водовод Крушевац'' 
обезбеђује из цене комуналних услуга, дела доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта, као и других 
извора у складу са Законом.  

  
Члан 7. 

  
''Водовод Крушевац'' је дужан да свим корисни-

цима испоручује довољну количину хигијенски 
исправне воде.  

Да би ''Водовод Крушевац'' могао да снабдева 
корисника довољном количином воде, и ефикасно 
одводи отпадне воде дужан је да:  

- непрекидно одржава у исправном стању водо-
водне уређаје и мрежу;  

- се стара о проширењу капацитета;  
- примењује прописане техничке услове;  
- трајно чува комплетну техничку документацију 

о стварно изведеном стању градског водовода и градске 
канализације;  

- даје техничке услове за прикључење на градску 
водоводну и градску канализациону мрежу;  

- изводи водоводни и канализациони прикључак;  
- реконструише дотрајале делове обе мреже;  
- проширује градску водоводну и градску 

канализациону мрежу;  
- стално контролише хигијенску исправност воде 

за пиће; 
 -  контролише количине и квалитет отпадне воде.  
  

Члан 8. 
  
Градски водовод и градска канализација граде се, 

користе и одржавају у складу са прописима, 
стандардима и техничким нормативима који се односе 
на ту врсту објеката као и прописима којима су утврђени 
услови у погледу заштите животне средине и својим 
радом не смеју угрожавати безбедност људи, објеката и 
имовине.  

Подручја изворишта воде и водозахвата су под 
посебном заштитом.  

  
Члан 9. 

  
''Водовод Крушевац'' је одговоран за правилну 

примену прописа о техничким мерама којима се 
постиже прописани квалитет воде за пиће.  

Вода из градског водовода мора одговарати 
прописима за пијаћу воду.  

Контролу квалитета и оцену квалитета воде за пиће 
дају овлашћене здравствене организације о трошку 
"Водовода Крушевац''.  

  
Члан 10. 

  
Изградња градског водовода и градске канализације 

врши се на начин и под условима утврђеним прописима 
којима се уређује изградња објеката, а према условима и 
сагласности које одређује и даје ''Водовод Крушевац''.  

Прикључење новоизграђеног објекта градског 
водовода на постојећи врши се под следећим условима:  

- да је новоизграђени водоводни објекат урађен 
по одобреној техничкој документацији;  

- да је извршена примопредаја новоизграђеног 
водоводног објекта (урађен комисијски протокол о 
примопредаји са достављеном потребном документа-
цијом) и добијена дозвола за употребу;  

- да је новоизграђени водоводни објекат, уколико 
је у зони градилишта од кога би могао бити угрожен, 
посебно заштићен;  

- да је новоизграђени водоводни објекат у 
функционалном и исправном стању;  

- да су сви новоизграђени водоводни и канали-
зациони прикључци на градску водоводну и 
канализациону мрежу везани у складу са техничким 
условима утврђеним и одобреним од стране ''Водовод 
Крушевац''. Прикључење постојеће локалне водоводне 
или канализационе мреже која није била саставни део 
градског водовода врши се преко новоизграђеног 
водовода или канализације, или дела водовода или 
канализације, под следећим условима:  
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- да је водоводни објекат изграђен сагласно 
Програму развоја града Крушевца и Програмом 
пословања "Водовода Крушевац";  

- да је локална водоводна или канализациона 
мрежа усаглашена са градским водоводом;  

- да је локална водоводна или канализациона 
мрежа која се припаја градском водоводу урађена по 
условима и захтевима ''Водовода Крушевац'';  

- да је извршена примопредаја објеката сагласно 
одредбама ове Одлуке.  

  
Члан 11. 

  
Ако у изградњи објеката градског водовода уче-

ствују корисници воде улагањем финансијских 
средстава, права и обавезе тих корисника и ''Водовода 
Крушевац'' уређују се уговором, којим се уређује 
нарочито: услови и начин изградње објекта градског 
водовода, трошкови и начин обезбеђења средстава за ту 
изградњу, као и права по основу њиховог учешћа у 
финансирању изградње објекта градског водовода у 
складу са посебним прописима.  

Уколико је инвеститор објеката градског водовода 
друго правно или физичко лице, ''Водовод Крушевац'' 
преузима објекат градског водовода на одржавање, о 
чему ''Водовод Крушевац'' и инвеститор закључују 
уговор којим се поред осталог уређују и права 
инвеститора по основу улагања.  

  
Члан 12. 

  
Изнад, испод и поред објеката градског водовода не 

могу се градити други објекти, инсталације и уређаји 
осим у посебним случајевима и под посебним условима 
са којима се сагласи ''Водовод Крушевац''. Растојање 
објеката градског водовода од другог објекта или других 
инсталација мора бити толико да се, приликом 
откопавања водоводне или канализационе цеви, односно 
радова на објекту или другим инсталацијама, не угрозе 
објекти градског водовода и обрнуто.  

Уколико су растојања између инсталација недо-
вољна, приликом изградње треба применити заштитне 
тунеле, заштитне цеви, а сва укрштања инсталација у 
том случају морају бити изграђена као трајна.  

Санитарно растојање објекта градског водовода од 
других објеката одређује ''Водовод Крушевац'' сагласно 
посебним прописима.  

Водомерно склониште мора бити увек приступачно 
за интервенцију и одржавање, као и за очитавање 
водомера и није дозвољено остављање ствари, парки-
рање возила и слично изнад водомерног склоништа.  

Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на 
саобраћајницама, не смеју се оштећивати нити 
затрпавати и њихова нивелета мора бити усклађена са 
нивелетом коловоза, сагласно техничким нормама да не 
би трпели недозвољене динамичке ударе од возила и 
како би било омогућено несметано одржавање.  

Изградња нових комуналних инсталација и других 
објеката, као и санација и реконструкција постојећих у 
близини објекта градског водовода не сме да угрози 
постојеће и будуће објекте градског водовода. 
Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбеде 

посебне мере заштите објекта градског водовода под 
условима које утврђује ''Водовод Крушевац''.  

  
Члан 13. 

  
Објекти градског водовода који пролазе кроз 

градилишта морају бити посебно заштићени од 
оштећења и неправилног коришћења.  

Објекти градског водовода који пролазе кроз 
локације фабрика и других индустријских објеката, 
клиничко - болничких центара и других површина са 
посебном наменом, морају бити посебно заштићен од 
оштећења, затрпавања, неправилног коришћења и мора 
бити у сваком тренутку приступачни за одржавање.  

 
 II -1. НАЧИН И УСЛОВИ  ПРИКЉУЧЕЊА  

НА  ГРАДСКУ  ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ  
МРЕЖУ  

  
Члан 14. 

  
Сваки објекат, односно унутрашња водоводна и 

канализациона инсталација објекта који се налази у 
улици или граничи са улицом у којој је изграђена улична 
водоводна и канализациона мрежа мора се прикључити 
на градску водоводну и канализациону мрежу у складу 
са техничким условима које одређује и даје ''Водовод 
Крушевац''.  

Изузетно од става 1. овог члана на уличну 
водоводну мрежу може се прикључити и објекат у улици 
у којој није изграђена канализациона мрежа, ако су 
испуњени услови за одвођење отпадних вода (изградња 
септичке јаме) уз одобрење организационе јединице 
Градске управе надлежне за послове урбанизма.  

  
Члан 15. 

  
Уређаје и објекте за обезбеђење притиска 

(хидрофор, регулатор притиска и др.) корисник уграђује 
искључиво према техничким условима и уз сагласност 
које одређује и даје ''Водовод Крушевац''.  

Уређаји и објекти из става 1. овог члана су део 
унутрашњих водоводних инсталација корисника и 
одржавају их корисници.  

   
Члан 16. 

  
Свака изграђена грађевинска парцела мора да има 

посебан прикључак на градску водоводну мрежу.  
Ако је на грађевинској парцели изграђено више 

независних објеката или објекат који има више 
независних јединица (ламела), улаза и слично који чине 
самосталну техничку и функционалну целину, 
прикључење на градску водоводну мрежу врши се преко 
једног прикључка на градску водоводну мрежу, с тим да 
се у водомерном склоништу за сваку јединицу која чини 
самосталну техничку и функционалну целину поставља 
посебан водомер.  

Изузетно од става 1. овог члана, ''Водовод 
Крушевац'' може дозволити више прикључака на 
градску водоводну мрежу на једној грађевинској 
парцели под условом да то не угрожава исправно 
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функционисање градског водовода и под условом да 
''Водовод Крушевац'' утврди да су ти прикључци 
неопходни ради несметаног снабдевања водом 
корисника или уредног мерења потрошње воде.  

  
Члан 17. 

  
Водомерно склониште се поставља унутар 

грађевинске парцеле непосредно иза регулационе 
линије.  

Када се грађевинска и регулациона линија 
поклапају водомерно склониште се поставља у посебну 
просторију у оквиру објекта намењену за смештај 
водомера (нишу) или на тротоару испред објекта или 
независне јединице, према условима које утврђује 
''Водовод - Крушевац'' тако да пролаз цеви кроз зид мора 
бити трајан и заштићен од слегања објекта.  

Уколико се водомер уграђује у просторију која је 
неприступачна или се закључава, корисник је у обавези 
да инвестира уградњу водомера са могућношћу 
даљинског очитавања. 

  
Члан 18. 

  
Прикључци на градску водоводну мрежу у 

пословни у стамбено-пословним објектима изводе се на 
следећи начин:  

- прикључци пословних и стамбено-пословних 
објеката у приземљу изводе се тако што ће сви водомери 
бити смештени у водомерном склоништу испред 
засебних јединица;  

- уколико на парцели нема довољно простора за 
изградњу одговарајућег водомерног склоништа за 
смештај главних водомера, водомери се могу сместити у 
посебну просторију у оквиру објекта намењену за 
смештај водомера (нишу) објекта који се прикључује;  

- за пословне просторе у објектима који имају 
један или више спратова главни водомер се поставља у 
водомерно склониште испред објекта, а помоћни 
водомер за сваку засебну јединицу у заједничком 
ходнику, у одговарајућу касету (ормарић). Главни 
водомер се региструје на адресу пословног или стамбено 
- пословног објекта.  

 
Члан 19. 

 
Новопројектовани објекти – зграде са више станова 

(вишепородичне стамбене зграде), стамбено-пословни и 
пословни објекти са више засебних функционалних 
целина, морају да имају пројектоване независне 
инсталације за санитарну и хидрантску мрежу. 

Уколико објекат има више улаза (стамбених 
целина) мора имати пројектоване одвојене хидрантске 
мреже за сваку стамбену целину. 

 
За новопројектоване стамбене објекте за више-

породично становање (стамбене зграде), као и за 
стамбено-пословне објекте неопходно је да сваки стан 
има засебан водомер и да свака функционално одвојена 
целина (пословни простор, локали и сл.), има засебан 
водомер. 

Одредбе из става 1. и 2. овог члана обавезујуће су и 
за новопројектоване надоградње над постојећим 
објектима. 

Пројектним решењем регулише се постављање 
водомера, тако да може да се врши несметано очитавање 
водомера и потрошње на њима, на један од следећих 
начина: 

- смештањем свих водомера за станове и пословни 
простор у посебну просторију, у оквиру објекта који се 
прикључује, на месту погодном за очитавање, или 

- смештањем водомера за сваки стан и пословни 
простор у посебне ормариће на свакој етажи у 
ходницима, заједничким просторијама и сл., при чему 
положај ормарића мора бити приступачан и мора се 
омогућити нормално очитавање. Димензије, материјал и 
опрема ормарића биће прописана посебним прави-
лником, који доноси ЈКП ”Водовод Крушевац”. 

Након уградње оваквих водомера инвеститор је у 
обавези да видно обележи који водомер је за коју 
стамбену или пословну функционално одвојену целину. 

Водомери не смеју бити постављени унутар 
станова, пословног простора и гаража. 

Новопројектовани објекти из става 1. овог члана, на 
градску водоводну мрежу повезују се преко централног 
водомера за стамбени објекат, а иза централног 
водомера монтирају се индивидуални водомери за 
станове и пословни простор. 

Индивидуални водомер мери потрошњу воде једног 
корисника, при чему је корисник дужан да плаћа и део 
потрошње са централног водомера, односно разлику 
између прочитаног стања са централног водомера и 
сразмерног дела утрошене количине воде преко свих 
индивидуалних водомера. 

Периодични преглед индивидуалног водомера 
врши се у роковима прописаним Законом о мерним 
јединицама и мерилима и другим подзаконским актима, 
из средстава ”Водовод Крушевац”. 

Поправку индивидуалних водомера, за време 
важења жига и након тога врши ”Водовод Крушевац”, 
по пријави корисника и из средстава корисника, при 
чему је ”Водовод Крушевац” дужан да обезбеди преглед 
индивидуалног водомера по извршеној поправци. 

Одржавање унутрашњих водоводних инсталација 
од централног водомера до индивидуалног водомера је 
у надлежности корисника. 

  
Члан 20. 

  
Положај просторија у објекту мора осигурати 

заштиту уграђених водомера и арматуре од оштећења и 
смрзавања.  

Просторија за смештај главних водомера (ниша) 
објекта мора бити намењена искључиво за водомере и у 
њој не сме бити других садржаја. Просторија мора бити 
затворена чврстим зидовима. Није допуштено просто-
рију за смештај главних водомера лоцирати даље у 
дубину објекта, нити водити спојни вод кроз објекат. 
Просторија за смештај главних водомера, ниша објекта 
мора имати подну решетку за одвод воде и под изведен 
у паду према њој.  

Просторија за смештај главних водомера мора бити 
приступачна службеним лицима ''Водовода Крушевац''.  
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Члан 21. 
  
Очитавање потрошње воде, за сваку засебну целину 

у старом или новом стамбено-пословном објекту, 
захтева да свака засебна целина испуњава одређене 
услове и изврши техничку припрему унутрашње 
инсталације према техничким условима које утврђује 
''Водовод - Крушевац''.  

  
Члан 22. 

  
Водомер сваке засебне целине у објекту мора 

задовољавати стандарде прописане Законом о мерним 
јединицама и мерним уређајима и може бити опремљен 
за даљинско очитавање.  

  
Члан 23. 

  
Монтажа водомера за сваку засебну целину у 

старом или новом објекту мора бити извршена у складу 
са техничким условима које утврђује ''Водовод 
Крушевац''.  

  
Члан 24. 

  
Прикључци на градску водоводну и канализациону 

мрежу могу бити трајни, привремени и прикључци на 
одређено време.  

  
Члан 25. 

  
Трајни прикључак на градску водоводну мрежу 

мора имати сваки објекат изграђен са наменом за трајну 
употребу. ''Водовод - Крушевац'' евидентира прикључак 
на градску водоводну мрежу као трајни.  

Привремени прикључак на градску водоводну 
мрежу даје се за грађевинске парцеле на којима нису 
изграђени објекти или су изграђени привремени, 
односно помоћни објекти и слично. Даје се и ради 
изградње, односно реконструкције објеката, изградње и 
уређења нових зелених површина. За организовање и 
одржавање спортских, културних, забавних, рекре-
ативних и других манифестација и потреба одобрава се 
прикључак на одређено време. Привремени прикључак 
на градску водоводну или канализациону мрежу може се 
одобрити и у другим случајевима привременог 
снабдевања водом, као и у случајевима утврђеним 
законом и другим прописима.  

  
Члан 26. 

  
Објекти изграђени без одобрења органа управе 

надлежног за послове урбанизма не могу се прикључити 
на градску водоводну или канализациону мрежу.  

Објекти изграђени без одобрења органа управе 
надлежног за послове урбанизма, а који се налазе у 
поступку озакоњења могу се прикључити на градску 
водоводну мрежу тек након добијања одобрења за 
изграђени објекат.  

Инвеститор, по окончаном поступку озакоњења, 
доставља "Водоводу - Крушевац" решење којим се 
издаје одобрење за изграђени објекат.  

Уколико се захтев за озакоњење одбије, односно 
одбаци, по окончаном поступку и стицању клаузуле 
правноснажности, орган управе надлежан за послове 
урбанизма доставља решење "Водоводу Крушевац".  

  
Члан 27. 

  
Корисник се прикључује на градску водоводну и 

градску канализациону мрежу на основу решења о 
одобрењу прикључка које на писани захтев корисника 
доноси "Водовод Крушевац" у складу са Законом о 
планирању и изградњи као и Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем.  

Решењем из претходног става "Водовод Крушевац" 
одређује карактер прикључка (трајни или привремени, 
или прикључак на одређено време) и одређује техничке 
и друге услове прикључења.  

  
Члан 28. 

 
Захтев за издавање локацијских (техничких) услова 

и решења за прикључак на градску водоводну и 
канализациону мрежу подноси инвеститор, односно 
власник објекта за који се врши прикључење у складу са 
Законом о планирању и изградњи као и са правилником 
о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем.   

 
Члан 29. 

  
Услове, односно техничке податке, као и посебне 

услове и сагласности за пројектовање, градњу и пријем 
водоводног или канализационог прикључка у складу са 
техничким нормативима, одређује и даје "Водовод  
Крушевац" у складу са Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем.   

При изградњи или реконструкцији објекта или 
засебних јединица, "Водовод Крушевац" је дужан да 
услове из става 1. овог члана одређује у складу са 
прописима о условима и техничким нормативима за 
пројектовање објеката и засебних јединица који се 
односе на инсталације водовода и канализације.  

Услови за прикључење на градску водоводну мрежу 
садрже:  

- место и начин прикључења;  
- пречник и квалитет прикључне цеви;  
- тип и капацитет мерног инструмента;  
- положај, димензије и начин обраде водомерног 

шахта ради заштите од водопропустљивости истог;  
- тип поклопца на водомерном склоништу;  
- забрану повезивања инсталација које се снабде-

вају водом из других извора са инсталацијом преко које 
се користи вода из градског водовода;  

- обавезу корисника да повеже унутрашњу 
канализациону инсталацију вода са градском канали-
зацијом, односно септичком јамом;  

Услови за прикључење на канализациону мрежу 
садрже:  

- место, начин и коту прикључења;  
- пречник и квалитет прикључне цеви;  
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- положај, димензије и начин обраде првог 
прикључног (дворишног) шахта ради заштите од 
водопропустљивости поклопца шахта;  

- тип поклопца на прикључном шахту.  
  

Члан 30. 
  
 Услове за прикључење трајног прикључка на 

градску водоводну или канализациону мрежу, "Водовод 
Крушевац" даје инвеститору електронским путем у 
складу са Правилником о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем.    

Инвеститор је дужан да, пројекат прикључка на 
градску водоводну или канализациону мрежу, изради 
према добијеним условима.  

Издати услови из става 1. овог члана важе годину 
дана од дана издавања и ако се у том периоду не уради 
пројекат прикључка, морају се тражити нови услови.  

   
Члан 31. 

  
Уз захтев за прикључење корисник је дужан да 

приложи:  
- грађевинску дозволу;  
- копију плана катастарске парцеле са уцртаним 

објектима;  
- техничку документацију унутрашње инстала-

ције, према већ издатим условима;  
- доказ о праву својине, односно земљишта на 

коме се гради објекат;  
- одговарајући документ којим доказује да је 

измирио обавезе финансирања изградње комуналне 
инфраструктуре и стекао право за одобрење прикључка; 
- по потреби, на захтев "Водовода Крушевац", и друге 
доказе.  

  
Члан 32. 

  
На основу приложених доказа из члана 31. ове 

Одлуке, "Водовод Крушевац" доноси Решење о 
одобрењу прикључења на градску водоводну или 
канализациону мрежу, у року од 15 дана од дана 
подношења комплетне документације, у складу са 
Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем.    

Након доношења решења о одобрењу прикључења 
на градску водоводну мрежу, прибављеног одобрења за 
раскопавање и извршене уплате накнаде на име 
трошкова прикључења, "Водовод Крушевац" је дужан 
да у року до 15 дана изврши прикључење унутрашње 
инсталације на градску водоводну или канализациону 
мрежу у складу са Правилником о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем.   

Уколико “Водовод Крушевац” није у могућности да 
у наведеном року изврши прикључење може наведене 
радове да повери другом извођачу уз техничку контролу 
и надзор изведених радова од стране “Водовод 
Крушевац”. Отклањање евентуално утврђених недо-
статака иде на терет извођача.  

 
  
 

Члан 33. 
  
Монтажне радове на прикључку на градску 

водоводну мрежу, врши "Водовод  Крушевац" на захтев 
инвеститора. Инвеститор је дужан да уз захтев приложи 
одговарајућу техничку документацију.  

''Водовод Крушевац'' дужан је да монтажне радове 
на прикључку на градску водоводну и канализациону 
мрежу изврши најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева из става 1. овог члана под условом да су 
сви потребни радови изведени.  

Све трошкове прикључка на градску водоводну и 
канализациону мрежу сноси инвеститор (грађани, 
правна лица или предузетници) за чије објекте се донесе 
решење о одобрењу прикључења на водоводну или 
канализациону мрежу. У том смислу “Водовод 
Крушевац” није у обавези да тако изграђене прикључке 
евидентира у својим пословним књигама као основно 
средство нити да врши обрачун амортизације истих. 

 
Члан 34. 

 
Инвеститор објеката је дужан да пријави почетак и 

завршетак градње објекта ''Водоводу Крушевац''.  
За време трајања градње за утрошену воду и услугу 

канализације обрачунава се цена за правна лица.  
По достављању документације да је градња 

завршена и потпуног измирења рачуна за утрошену воду 
у току градње и коришћење канализације, ''Водовод  
Крушевац'' ће на захтев инвеститора успоставити 
претплатнички однос са корисницима.  

Инвеститор је дужан да достави списак власника, 
односно корисника станова или пословног простора, као 
и употребну дозволу за изграђени објекат и доказ да је 
извршена примопредаја објекта (купопродајни уговор).  

  
Члан 35. 

  
Прикључак на градску водоводну или канали-

зациону мрежу поставља се тако што се унутрашња 
водоводна инсталација прикључује на уличну 
водоводну или канализациону мрежу непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат постављен.  

Изузетно од става 1. овог члана, уколико не постоји 
техничка могућност да се објекат на уличну водоводну 
или канализациону мрежу прикључи непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, 
унутрашња водоводна или канализациона инсталација 
објекта може се прикључити на уличну водоводну или 
канализациону мрежу и преко суседне грађевинске 
парцеле, уз писану сагласност власника односно 
носиоца права коришћења на грађевинској парцели, 
преко које се ово прикључење врши, дату на обрасцу 
''Водовода Крушевац''.  

Постављање прикључака преко туђег земљишта, 
уколико нема сагласности власника тог земљишта, може 
се извести само по поступку који је предвиђен 
законским прописима.  

Прикључак постављен преко туђег земљишта у 
смислу става 2. овог члана може се уклонити када се 
постављањем уличне водоводне или канализационе 
мреже, омогући непосредно спајање унутрашњих 
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инсталација са уличном водоводном или канали-
зационом мрежом уколико за то има интереса.  

Уклањање прикључака у смислу претходног става 
мора се извршити у року од 30 дана, по доношењу 
решења "Водовода Крушевац".  

  
Члан 36. 

  
Прикључак који пролази кроз просторе који нису 

приступачни за одржавање (пруге, железница, објекат, 
потпорни зид и др.), мора се поставити по капацитету и 
функционалности, под посебним техничким условима 
које даје ''Водовод Крушевац'', као и под условима 
надлежних јавних предузећа (ЈП Железница Србије, ЈП 
Путеви Србије и сл.)  

  
Члан 37. 

 
На грађевинским парцелама, где су срушени 

објекти, чије су унутрашње водоводне или канали-
зационе инсталације биле везане за објекте градског 
водовода, пре вршења припремних радова за израду 
темеља новог објекта, инвеститор објекта дужан је да 
обезбеди прописану демонтажу споја.  

Уколико се при вршењу припремних радова на 
грађевинским парцелама уочи, евидентира прикључак 
који није стручно демонтиран, инвеститор је у обавези 
да о томе одмах обавести ''Водовод Крушевац''.  

Инвеститор који својим радњама угрози или 
онемогући правилно функционисање  објекта градског 
водовода дужан је да одмах о томе обавести ''Водовод  
Крушевац''. Успостављање правилног функционисања 
објекта градског водовода пада на терет инвеститора 
радова, који је у току извођења радова својим радњама 
онемогућио правилно функционисање  објекта градског 
водовода.  

''Водовод Крушевац'' је дужан да одмах, по пријему 
обавештења из става 3. овог члана, успостави 
функционално стање водовода.  

  
Члан 38. 

 
Нелегално изведени прикључци пре ступања на 

снагу ове Одлуке могу се легализовати уз следеће 
услове:  

- да је прикључак изведен према техничким 
условима, а на основу извештаја стручне комисије 
"Водовода Крушевац";  

- да је орган управе надлежан за послове 
урбанизма, донео решење о озакоњењу нелегално при-
кљученог објекта, које је стекло клаузулу правн-
оснажности. 

Уз захтев за легализацију прикључка власник је 
дужан да достави: 

- лист непокретности, издат од стране РГЗ Службе 
за катастар непокретности, са уписаним објектом који је 
нелегално прикључен и спроведеним решењем о 
озакоњењу; 

 - копију плана катастарске парцеле са уцртаним 
објектом који је нелегално прикључен; 

 - потврду од стране ''Водовода Крушевац'' о 
измирењу дуга за утрошену воду у целости;  

- потврду о измиреним обавезама и финансирању 
изградње дела објекта градског водовода.  

Корисник бесправно изграђеног прикључка има 
обавезу да потпише уговор којим се регулишу обавезе 
настале изградњом прикључка.  

 
Члан 39. 

  
У условима када не постоји градска водоводна или 

канализациона мрежа, а постоји могућност заједничког 
финансирања доградње дела мрежа од стране 
заинтересованих корисника, дограђена мрежа мора да 
задовољи потребе свих учесника у финансирању, као и 
потребе потенцијално нових корисника.  

"Водовод Крушевац" је овлашћен да без сагла-
сности корисника, који су учествовали у финансирању 
доградње дела мреже, прикључи и потенцијално нове 
кориснике.  

Нови корисници су дужни да сносе сразмеран део 
трошкова за прикључење на делу мреже из става 1. овог 
члана, према важећем ценовнику "Водовода - 
Крушевац'' за одређену врсту прикључка.  

Посебним актом "Водовод Крушевац'' ће у потпу-
ности преузети на одржавање и управљање дограђени 
део мреже.  

  
Члан 40. 

  
Забрањено је извођење физичке везе градске 

водоводне мреже и мреже са другог изворишта воде.  
Ако се утврди физичка веза градске водоводне 

мреже са мрежом другог изворишта корисника, 
"Водовод Крушевац" је дужан да корисника упозори 
писаним путем да отклони недостатке, тј. изврши 
раздвајање ових мрежа. Уколико у остављеном року 
корисник то не учини, "Водовод Крушевац" је у обавези 
да са пратећом документацијом обавести орган управе 
надлежан за инспекцијске послове ради доношења 
решења о привременом искључењу са градске 
водоводне мреже.  

"Водовод Крушевац" је дужан да поступи, по 
решењу органа управе надлежног за инспекцијске 
послове, у што краћем року.  

Трошкове искључења са градске водоводне мреже и 
новног прикључења на исту сноси корисник.  

  
Члан 41. 

  
Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на 

водоводну или канализациону мрежу или извођење било 
каквих радова на разводној мрежи водовода и 
канализације и на прикључцима до места које одржава 
"Водовод Крушевац".  

Уколико је прикључење на водоводну или канали-
зациону мрежу извршено без одобрења "Водовода Кру-
шевац", организациона јединица Градске управе 
надлежна за инспекцијске послове донеће решење о 
забрани коришћења водоводне мреже, којим се налаже 
"Водоводу Крушевац" да таквог корисника искључи са 
мреже.  

Трошкови искључења утврђују се према ценовнику 
''Водовода  Крушевац'' и падају на терет корисника који 
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се бесправно прикључио. Корисник чији је објекат 
искључен са водоводне мреже због бесправног при-
кључења стиче право на поновно прикључење објекта 
водоводне мреже када испуни услове прописане чланом 
37. ове Одлуке и уплати обрачунати износ трошкова.  

 
Члан 42. 

  
Забрањено је спајање унутрашњих водоводних или 

канализационих инсталација објекта на једној грађе-
винској парцели са унутрашњом водоводном или 
канализационом инсталацијом објекта на другој 
грађевинској парцели.  

    
II - 2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ "ВОДОВОДА 

КРУШЕВАЦ" И КОРИСНИКА УСЛУГА  
  

Члан 43. 
  
Одржавање градског водовода до водомера, 

закључно са водомером врши ''Водовод Крушевац''.  
''Водовод Крушевац'' се стара о редовном одржа-

вању и исправности водомера под условима утврђеним 
Законом о мерним јединицама и мерилима.  

 
Члан 44. 

  
''Водовод Крушевац'' има право, ради баждарења 

водомера, да изврши замену другим одговарајућим уз 
претходно обавештење корисника.  

''Водовод Крушевац'' може да и у одсуству 
обавештеног корисника изврши замену водомера ради 
баждарења уз остављање потврде о извршеној замени.  

  
Члан 45. 

  
Трошкови отклањања кварова на градској 

водоводној мрежи проузроковани од стране извођача 
радова, падају на терет инвеститора, односно извођача 
радова.  

  
Члан 46. 

  
''Водовод Крушевац'' може вршити преглед и 

контролу унутрашњих водоводних инсталација када 
оцени да неисправност унутрашњих водоводних инста-
лација утиче на уредно снабдевање корисника, а 
корисник је дужан да му то омогући.  

  
Члан 47. 

  
"Водовод Крушевац" је дужан да у случају прекида 

у снабдевању водом, због извођења радова на објектима 
или на градској водоводној мрежи, обавести кориснике 
путем средстава јавног информисања или на други 
погодан начин и то најкасније три дана пре отпочињања 
радова.  

У случају изненадног квара на објектима или на 
градској водоводној мрежи "Водовод Крушевац" може и 
без претходног обавештења да из снабдевања водом 
искључи све или поједине кориснике, с тим што је дужан 
да кориснике обавести чим се за то стекну услови.  

Члан 48. 
  
Корисник је дужан да о сваком квару на прикључку, 

одмах по уочавању квара, обавести ''Водовод 
Крушевац'', и то непосредно, писаним путем, телефоном 
или на други начин.  

Отклањање кварова на прикључцима врши се 
одмах, а уколико има више пријављених кварова у исто 
време, отклањање кварова се врши по приоритету који 
одреди ''Водовод - Крушевац''.  

Отклањање кварова мора се вршити без прекида у 
времену које најмање ремети редовно снабдевање 
осталих корисника.  

  
Члан 49. 

  
"Водовод Крушевац" је дужан да организује 

дежурства за одржавање градског водовода у току 24 
часа.  

У случају већих кварова у време ноћног пасивног 
дежурства организоваће се екипа за отклањање таквих 
кварова. Уколико се ради о већим техничким кваровима 
може се искључити део мреже до почетка рада прве 
смене. Отклањање таквих кварова представља 
приоритетне послове прве смене.  

Изузетно, код већих кварова на градском водоводу, 
уколико њихово отклањање траје дуже од 12 сати, 
"Водовод Крушевац" је обавезан да корисницима 
обезбеди воду за пиће путем цистерни.  

  
Члан 50. 

  
Раскопавање и повраћај јавних површина у 

првобитно стање може вршити само "Водовод 
Крушевац" и то на основу посебног одобрења органа 
управе надлежног за послове урбанизма.  

Изузетно, раскопавање у хитним случајевима може 
вршити "Водовод Крушевац", без одобрења органа 
управе надлежног за послове урбанизма, уз обавезу да 
писаним путем обавести, пре почетка радова или истог 
дана по сазнању, орган управе надлежан за инспекцијске 
послове и истовремено покрене поступак за издавање 
одобрења за раскопавање јавне површине.  

 
Члан 51. 

  
''Водовод Крушевац'' је у обавези да, након 

завршетка радова на градској водоводној или 
канализационој мрежи или изради прикључака, 
раскопане јавне површине врати у првобитно стање, под 
следећим условима:  

1. Уколико је површина асфалтирана, по 
затрпавању шљунком ново асфалтирање извршиће 
надлежно предузеће за одржавање путева о трошку 
"Водовода Крушевац".  

2. Уколико је површина бетонска, по затрпавању 
шљунком ново бетонирање извршиће се о трошку 
"Водовода Крушевац".  

3. Уколико је површина неуређена (макадамска 
или земљана) извршиће се затрпавање шљунком о 
трошку "Водовода Крушевац".  
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4. При раскопавању јавне зелене површине, 
потребно је да "Водовод Крушевац" изврши повраћај у 
првобитно стање раскопане јавне површине преко ЈКП 
''Крушевац'', Крушевац.  

  
Члан 52. 

  
Уговор о повраћају раскопаних јавних површина у 

првобитно стање "Водовод Крушевац" закључиће са 
надлежним предузећем за одржавање путева у коме ће 
се дефинисати пријава радова на асфалтирању, рок 
асфалтирања и начин плаћања.  

Уговор о повраћају раскопаних јавних зелених 
површина у првобитно стање "Водовод Крушевац" 
закључиће са ЈКП ''Крушевац'', Крушевац.  

  
Члан 53. 

  
Ради обезбеђивања услова за коришћење и 

одржавање објеката и уређаја који служе за снабдевање 
водом ''Водовод Крушевац'' има обавезу да предузме 
потребне мере за заштиту тих објеката приликом 
њиховог коришћења и одржавања.  

  
Члан 54. 

  
Корисник је дужан да градски водовод и 

канализацију користи у складу са овом Одлуком према 
техничким и другим условима које му одреди ''Водовод 
Крушевац''.  

 
Члан 55. 

  
Корисник је одговоран за нестанак и оштећење 

водомера.  
Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру 

корисник је дужан да пријави ''Водоводу Крушевац'' у 
року од 3 дана од дана утврђених сметњи, нестанка или 
оштећења.  

''Водовод Крушевац'' је дужан да одмах по пријему 
обавештења, а најкасније у року од 3 дана доведе 
водомер у исправно стање или угради нови, а све на 
терет корисника.  

  
Члан 56. 

  
Власник односно корисник непокретности која се 

налази испод, изнад или поред објеката градског 
водовода и градске канализације не може да обавља 
радове који би могли да ометају пружање комуналних 
услуга, изузев уз сагласност ''Водовода Крушевац''.  

  
Члан 57. 

  
Корисник је обавезан да:  
- изведе и одржава унутрашњу инсталацију у 

складу са условима и одредбама ове Одлуке;  
- рационално користи воду и спречава расипање 

воде из градског водовода;  
- омогући приступ до водомера;  

- да водоводно склониште (шахт или другу врсту 
водоводног склоништа ) одржава у уредном и исправном 
стању и стању безбедном за коришћење. 

- одржава водомерно склониште, тако да оно буде 
чисто и суво, а водомер заштитићен од мраза, топлоте, 
додира са подземном и површинском водом као и од 
механичког оштећења;  

- пријави квар на прикључку или водомеру у року 
од 3 дана по уочавању квара; 

 - онемогући повратак воде из унутрашњих 
инсталација у мрежу градског водовода.  

  
Члан 58. 

  
Забрањено је:  
- градити објекте, насипе и садити засаде над 

магистралним цевоводом и градском водоводном и 
канализационом мрежом;  

- узимати воду пре водомера;  
- дозволити узимање воде другом кориснику пре 

водомера;  
- вршити затварање инсталација услед чега други 

легални корисници остају без могућности коришћења 
воде или канализације.  

 
Члан 59. 

  
Забрањено је неовлашћено коришћење воде.  
Под неовлашћеним коришћењем воде подразумева 

се:  
- коришћење воде самовласним прикључењем 

унутрашњих инсталација на градску водоводну мрежу;  
- коришћење воде без водомера;  
- коришћење воде преко водомера који је оштећен 

од стране корисника или је самовољно замењен 
постављањем неодговарајућег водомера.  

 
Члан 60. 

  
Неовлашћено коришћење воде, ''Водовод Кру-

шевац'' пријавиће органу управе надлежном за 
инспекције послове уз одговарајућу документацију 
(записник, фотографија и др.), а комунални инспектор 
својим решењем наложиће ''Водоводу Крушевац'' да 
искључи тако прикљученог корисника.  

''Водовод Крушевац'' ће извршити наплату 
неовлашћено утрошене воде према стању на водомеру, а 
код прикључка без водомера или оштећеног водомера 
према просечној потрошњи за исте или сличне 
кориснике за период од годину дана.  

На установљену количину из претходног става биће 
примењена троструко увећана важећа цена за одређену 
категорију корисника.  

  
Члан 61. 

  
"Водовод Крушевац" може обуставити испоруку 

воде корисницима у следећим случајевима:  
  
а) Трајно  
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Када корисник воде у писаној форми откаже 
потрошњу воде.  

  
б) Привремено  
 
1. Услед поправки, сметњи и кварова на местима 

на инсталацији корисника или градској водоводној или 
канализационој мрежи;  

2. Ако стање инсталације корисника угрожава 
квалитет воде у градској водоводној или канализационој 
мрежи;  

3. Ако ранији корисник одјави коришћење, а нови 
корисник се није пријавио;  

4. Ако корисник гради објекте или сади засаде 
изнад градске водоводне или канализационе мреже;  

5. Ако корисник узима воду пре водомера;  
6. Ако корисник дозволи узимање воде другом 

кориснику са прикључка или пре водомера, без 
одобрења и сагласности "Водовода Крушевац'';  

7. Ако корисник врши затварање инсталација 
услед чега други корисници остају без могућности 
коришћења воде или канализације;  

8. Ако корисник не изврши отклањање квара или 
неправилности на унутрашњој водоводној или 
канализационој инсталацији по налогу ''Водовод 
Крушевац'';  

9. Ако је водомерно склониште загађено;  
10. Ако је водомерно склониште затрпано или 

неприступачно, а корисник и поред писане опомене није 
ништа предузео да се стање промени;  

11. Ако корисник крши прописе о начину потрошње 
воде за време ограничења потрошње воде;  

12. Ако корисник не плати два узастопна рачуна за 
потрошњу воде у року прописаном овом Одлуком, а ни 
по добијању опомене за плаћање рачуна;  

13. Ако корисник одбије да прими рачун и 
упозорење;  

14. Ако корисник намерно поквари водомер;  
15. Ако корисник без сагласности "Водовод 

Крушевац" промени стање мерног инструмента;  
  
О обустави снабдевања воде "Водовод Крушевац'' 

доноси решење.  
Након отклањања узрока због којих је обустављена 

испорука наставиће се са даљом испоруком воде, а 
најкасније у року од 3 дана.  

Корисник сноси трошкове затварања и отварања 
дела градске водоводне мреже, и трошкове отклањања 
узрока ако је до тога дошло на његов захтев или 
неовлашћеним радњама корисника.  

    
II - 3. КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  
  

Члан 62. 
  
Канализација је сепаратног типа, односно посебна 

је за одвођење отпадних вода, а посебна за одвођење 
површинских и атмосферских вода.  

  

а) Канализација за одвођење отпадних вода  
  

Члан 63. 
  
Унутрашња канализациона инсталација спаја се са 

градском канализацијом преко прикључка на градску 
канализациону мрежу.  

  
Члан 64. 

  
Објекат који се спаја са градском канализацијом 

мора имати посебан прикључак на градску канализа-
циону мрежу.  

Изузетно, када то ситуација на терену налаже може 
се извести и заједнички прикључак уз узајамну 
сагласност корисника у писаној форми.  

  
Члан 65. 

  
Ради заштите објеката од повратног дејства 

отпадних вода, изазваних успорима уличних канала, 
положај санитарних објеката (сливника, нужника, 
ревизионих отвора и сл.) не може бити испод коте 
нивелете улице.  

Изузетно се може одобрити прикључење објеката 
чији су санитарни уређаји испод коте нивелете улице 
уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји. 
Заштитни уређај уграђује корисник и исти је саставни 
део унутрашње канализационе инсталације.  

У случају да дође до штете на објекту корисника, 
због неисправности уређаја из ст. 2. овог члана, 
трошкове отклањања настале штете сноси корисник који 
је тражио овакву врсту прикључка.   

 
Члан 66. 

  
Одредбе ове Одлуке које регулишу поступке 

изградње и прикључивања на градску водоводну мрежу, 
односе се и на поступак изградње и прикључивања на 
градску канализациону мрежу.  

 
Члан 67. 

 
 За прикључак на градску канализациону мрежу и 

коришћење градске канализације корисници плаћају 
накнаду по ценовнику коју утврди "Водовод Крушевац" 
уз сагласност оснивача.  

  
Члан 68. 

  
"Водовод Крушевац" је дужан да обезбеди редовно 

одржавање и коришћења градске канализације, а 
нарочито:  

- да држи у исправном стању канализационе 
уређаје и објекте градске канализације до прикључка на 
градску канализациону мрежу;  

- да прикључак на градску канализациону мрежу 
одржава по захтеву и о трошку корисника, а на основу 
усвојеног ценовника услуга;  

- да контролише састав отпадних вода у циљу 
заштите канализационог система, објеката, уређаја, 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        20 

 

 

радника који раде на систему и човекове радне и 
животне средине.  

  
Члан 69. 

  
Корисници су дужни да одржавају у исправном 

стању унутрашњу канализациону инсталацију и 
прикључни шахт.  

  
Члан 70. 

  
Канализациони објекти за одвођење и пречишћа-

вање отпадних вода, морају се одржавати на начин 
прописан овом Одлуком као и по важећим 
грађевинским, техничким и другим прописима.  

  
Члан 71. 

  
Унутрашње канализационе инсталације објеката у 

улици у којој је изграђена градска канализациона мрежа, 
морају се прикључити на градску канализацију у року од 
6 месеци од пуштања у рад новоизграђене канализације.  

Изузетно, за објекте који се не могу гравитационо 
прикључити на новоизграђену мрежу, "Водовод 
Крушевац" даје посебне техничке услове за прикључење 
истих.  

За непоступање по одредбама из става 1. и 2. овог 
члана организациона јединица Градске управе надлежна 
за инспекцијске послове наложиће решењем приључење 
објекта на градску канализациону мрежу.  

Уколико се не поступи по решењу из става 3. овог 
члана, организациона јединица Градске управе 
надлежна за инспекцијске послове ће донети решење о 
привременој обустави испоручене воде кориснику.  

По извршеном прикључењу унутрашње канализа-
ционе инсталације на градску канализацију, корисници 
су дужни да о свом трошку изврше чишћење и 
затрпавање септичких јама и сенгрупа.  

  
Члан 72. 

  
"Водовод Крушевац" има право на накнаду 

сразмерног дела трошкова, од будућих корисника, 
уколико финансира изградњу прикључка приликом 
изградње уличне канализационе мреже у новоизгра-
ђеним улицама.  

  
Члан 73. 

  
Прикључак на градску канализациону мрежу 

одобриће се тек након измирења свих постојећих 
обавеза према "Водоводу Крушевац".  

  
б) Канализација за одвођење површинских и 

атмосферских вода  
  

Члан 74. 
  
Под атмосферском канализацијом подразумева се 

сакупљање и одвођење атмосферских и површинских 
вода.  

  

Члан 75. 
  
Атмосферску канализацију чине:  
- улична мрежа;  
- примарни и секундарни колектори (цевни и 

отворени);  
- сливници са таложницима и 
- испуст у пријемник - реципијент.  
  

Члан 76. 
  
Техничке услове за прикључење на атмосферску 

канализацију даје "Водовод Крушевац''.  
  

Члан 77. 
  
Прикључење корисника на атмосферску канали-

зацију изводи "Водовод Крушевац''.  
Рок прикључења је 15 дана од дана подношења 

захтева.  
Инвеститор је дужан да уз захтев достави 

одговарајућу техничку документацију.  
Уколико “Водовод Крушевац” није у могућности да 

у наведеном року изврши прикључење може наведене 
радове да повери другом извођачу уз техничку контролу 
и надзор изведених радова од стране “Водовод 
Крушевац”. Отклањање евентуално утврђених недоста-
така иде на терет извођача.  

 
Члан 78. 

  
Одржавање атмосферске канализације врши се 

према годишњем програму који доноси "Водовод 
Крушевац'' до 31. децембра текуће године за наредну 
годину и садржи врсту, обим и динамику радова, као и 
висину средстава потребних за његову реализацију.  

Сагласност на програм из претходног става овог 
члана даје Градско веће града Крушевца.  

 
Члан 79. 

  
Забрањено је:  
- самовољна изградња уличне канализационе 

мреже и прикључака на градску канализациону мрежу;  
- одвођење отпадних вода преко унутрашње 

канализационе инсталације суседног објекта;  
- испуштање атмосферских и дренираних вода у 

канализацију за одвођење отпадних вода;  
- испуштање отпадних вода у атмосферску 

канализацију;  
- испуштање или убацивање, у градску канали-

зацију, отпадних материја или предмета који могу 
оштетити канализационе инсталације и уређаје, а 
нарочито: киселине, соли, алкалије, бензин, уље и друге 
разарајуће запаљиве материје које могу угрозити 
сигурност канализације, материје које развијају отровне 
или експлозивне појаве које могу оштетити или 
угрозити функционисање канализационе мреже, 
узрочнике заразних и паразитских болести и материје 
заражене таквим узрочницима, чврсте отпатке и 
материје (ђубре, пепео, песак и др.) који могу оштетити 
или угрозити правилно функционисање градске 
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канализационе мреже и све друго што је прописано 
посебним Правилником који доноси "Водовод 
Крушевац" у складу са Законом.  

  
Члан 80. 

  
Ако корисници неправилном употребом унутрашње 

канализационе инсталације проузрокују запушење, квар 
или нанесу штету, "Водовод Крушевац" ће извршити 
санацију на рачун корисника прикључка на градску 
канализациону мрежу.  

Уколико се извођењем радова или било чиме 
изазове запушење градске канализације или њена 
хаварија, "Водовод Крушевац" ће на рачун проузро-
ковача запушења или хаварије извршити санацију 
градске канализације, а по решењу органа управе 
надлежног за инспекцијске послове.  

  
Члан 81. 

  
Корисник објекта је дужан да омогући овлашћеним 

радницима "Водовода Крушевац" да врше контролу 
исправности унутрашње канализационе инсталације и 
прикључка на градску канализациону мрежу.  

  
III - КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ  
  

Члан 82. 
  
Под коришћењем воде у јавне сврхе у смислу ове 

Одлуке, подразумева се коришћење воде за гашење 
пожара, прање и поливање улица, заливање јавних 
зелених површина, градске чесме, фонтане, одржавање 
и изградњу саобраћајница.  

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене 
у јавне сврхе, осим за гашење пожара, уређују се 
уговором који "Водовод Крушевац" закључује са 
одговарајућим правним или физичким лицем.  

  
Члан 83. 

  
Ватрогасна служба има право да за потребе гашења 

пожара користи воду преко свих хидраната и у свако 
време.  

"Водовод Крушевац" је дужан да ватрогасној 
служби достави списак свих хидраната на уличној 
водоводној мрежи, као и да је обавести о укинутим и 
новопостављеним хидрантима најкасније три дана по 
насталој промени.  

Остала правна или физичка лица морају имати 
посебно одобрење од "Водовода Крушевац" да могу 
користити воду помоћу хидрантног наставка на 
одређеном месту, а на основу закљученог уговора.  

"Водовод Крушевац" је дужан да видно обележи сва 
хидрантска места на подручју града Крушевца у сарадњи 
са надлежним органом за противпожарну заштиту.  

  
Члан 84. 

  
Корисници из претходног члана дужни су да јавни 

хидрант, после употребе, оставе у исправном стању.  

Ако "Водовод Крушевац" утврди неисправност 
хидранта по употреби од стране корисника, о томе 
сачињава записник у његовом присуству. "Водовод 
Крушевац" је дужан да исти, у што краћем року, врати у 
исправно стање о трошку корисника.  

  
Члан 85. 

  
Јавне чесме прикључене на градски водовод 

поставља "Водовод Крушевац" на захтев надлежног 
органа Града, месне заједнице или заинтересованог 
правног или физичког лица уз сагласност надлежног 
органа Града.  

Вода са јавне чесме може се користити само за пиће 
и хигијенске потребе за домаћинства и грађане. Јавне 
чесме имају свој водомер и обезбеђен одводни канал.  

Трошкове постављања и одржавања јавне чесме и 
утрошак воде са јавне чесме, сноси подносилац захтева 
за њено постављање.  

Одржавање јавних чесми и фонтана које су повезане 
са градском водоводном мрежом, постављене на јавној 
површини, обавља "Водовод Крушевац" према годиш-
њем програму који се доноси до 31. децембра текуће 
године за наредну годину и садржи врсту, обим и 
динамику радова, као и висину средстава потребних за 
његову реализацију.  

Сагласност на програм из става 4. овог члана даје 
Градско веће града Крушевца.  

  
IV - НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ И 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
  

Члан 86. 
  
Корисник је дужан да плаћа накнаду за испоручену 

воду и одвођење употребљених вода на основу утврђене 
јединичне цене, у зависности од обима пружене 
комуналне услуге, као и накнаду за одржавање погонске 
спремности система, а у складу са критеријумима 
утврђеним овом Одлуком.  

 
Члан 87. 

  
Цену за извршену комуналну услугу и висину 

накнаде за одржавање погонске спремности система 
утврђује Надзорни одбор ''Водовода Крушевац'' уз 
сагласност Градског већа града Крушевца у складу са 
законским прописима.  

  
Члан 88. 

 
У смислу одредаба ове Одлуке, у циљу одређивања 

цене за утрошену воду, постоје две групе корисника и то:  
1. Правна лица и предузетници: предузећа,  преду-

зетничке радње, задруге, банке и друге финансијске 
организације и друга правна лица, државни органи, јавне 
службе, институције, установе, спортске и верске 
организације и други облици организовања;  

2. Физичка лица.  
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Члан 89. 
  
Корисници у смислу одредаба ове Одлуке, а у циљу 

одређивања цена за утрошену воду, се деле на :.  
-правна лица и предузетнике, 
- физичка лица, 
- установе чији је оснивач град Крушевац и 
- вода на велико. 
 
Припадност корисника појединој категорији одре-

ђује се приликом издавања одобрења за прикључак, 
односно приликом прве регистрације корисника.  

  
Члан 90. 

  
''Водовод Крушевац'' је дужан да води евиденцију 

свих корисника.  
Корисник је дужан да пријави сваку насталу 

промену у погледу времена коришћења, као и промену 
категорије корисника, у року од 8 дана од дана настале 
промене.  

Уколико корисник не пријави промену категорије, 
''Водовод - Крушевац'' има право да изврши промену на 
основу пријаве овлашћених лица ''Водовода Крушевац'' 
(контролора на терену) уз прикупљање потребне 
документације којом се потврђује да је до промене 
категорије на основу утврђене делатности дошло.  

 
Члан 91. 

  
''Водовод Крушевац'' је дужан да за сваког 

корисника води посебну евиденцију о потрошњи воде, у 
коју се уписује датум читања водомера, нумеричко 
стање на водомеру приликом читања и количина 
утрошене воде.  

''Водовод Крушевац'' је дужан да корисницима 
омогући увид и преглед уписаних података.  

  
Члан 92. 

  
На породичним објектима који су прикључени на 

мрежу градског водовода и канализације, обвезник 
плаћања је власник објекта.  

  
Члан 93. 

  
У вишепородичним објектима (стамбене зграде) 

обвезник плаћања је власник стана, односно лице коме 
је стан додељен на коришћење. Очитана потрошња у 
вишепородичним објектима у којима нису уграђени 
посебни мерни инструменти (водомери) за сваку 
стамбену јединицу распоређује се на кориснике према 
броју чланова домаћинства.  

Податке о кориснику и члановима његовог поро-
дичног домаћинства и другим лицима који у његовом 
стану станују, доставља Управник зграде у писаној 
форми, оверене потписом и печатом, као и податке у 
случају промене броја чланова.  

У вишепородичним објектима где није именован 
управник зграде, до именовања управника зграде, 
податке о броју чланова доставља власник стана уз 

потпис два сведока корисника који живе у истој 
стамбеној згради.  

''Водовод Крушевац'' није дужан да прихвати 
промену, ако није достављена на начин из претходног 
става.  

Промене важе од првог обрачунског периода после 
дана достављања.  

  
Члан 94. 

  
Корисник је дужан да све промене власништва 

пријави ''Водоводу Крушевац'' доношењем веро-
достојних докумената (купопродајни уговор, оста-
винско решење и др.) у року од 8 дана од настанка 
промене, као и све промене од значаја за пружање, 
утврђивање обима и наплату комуналних услуга.  

Изјава о променама са веродостојном докумена-
тацијом се подноси у писаној форми.  

Уколико корисник не пријави настале промене у 
наведеном року, ''Водовод Крушевац'' ће поднети 
пријаву органу управе надлежном за инспекцијске 
послове.  

  
Члан 95. 

  
Ако се породични објекат претвара у пословни 

простор, власник истог је дужан да пријави ''Водоводу 
Крушевац'' насталу промену у року од 8 дана и да плаћа 
цену комуналне услуге која важи за кориснике из групе 
"правна лица".  

Уколико корисник то не учини ''Водовод Крушевац'' 
има право да изврши промену на основу пријаве 
овлашћених лица.  

  
Члан 96. 

  
Власник који претвара део породичног објекта у 

пословни простор, дужан је да пријави насталу промену 
''Водоводу Крушевац'' у року од 8 дана и по налогу 
''Водовода Крушевац'' плати раздвајање мреже и 
уградњу новог водомера како је техничким условима 
дефинисано.  

У противном, ''Водовод Крушевац'' има право да 
обрачун и наплату, укупно потрошене воде и 
канализације, врши применом цена за одговарајућу 
категорију корисника из групе "правна лица"  

 
Члан 97. 

 
Ако се пословни простор у породичном објекту 

претвара у стамбени простор, власник је дужан да 
пријави насталу промену и достави ''Водоводу 
Крушевац'' доказ о престанку рада и обављању 
регистроване делатности.  

  
Члан 98. 

  
Количина утрошене воде из градске водоводне 

мреже утврђује се према разлици стања бројила на 
водомеру између два узастопна очитавања, а обрачун се 
врши на целе кубне метре воде.  
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Количина искоришћене воде - канализације једнака 
је количини утрошене воде утврђене на начин из 
претходног става овог члана.  

У објектима у којима постоји више корисника 
пословног простора (локали), а који се водом снабдевају 
преко једног водоводног прикључка (заједнички 
водомер), а где не постоје техничке могућности за 
раздвајање потрошње уградњом засебних водомера, 
количина утрошене воде утврђиваће се процентуално на 
основу Правилника о утврђивању категорија и 
делатности оваквих корисника. Овај Правилник доноси 
Надзорни одбор ”Водовод Крушевац”, а сагласност на 
њега даје Градско веће. 

 Очитавање водомера врше лица, која морају имати 
овлашћење и легитимацију од ''Водовода Крушевац'' за 
обављање овог посла, а која су дужна да покажу ове 
исправе кориснику приликом уласка у посед корисника. 

 Код корисника код којих је уграђен водомер који 
има могућност даљинског очитавања потрошње, очита-
вање потрошње се врши путем даљинског очитавања.  

 
Члан 99. 

  
Корисник је дужан да овлашћеним лицима из 

претходног члана ове Одлуке омогући очитавање 
водомера.  

Ако због пропуста корисника није омогућено 
редовно очитавање водомера, овлашћено лице 
''Водовода Крушевац'' оставиће кориснику писано 
обавештење у којем ће назначити дан и час накнадног 
очитавања водомера.  

У случају да се накнадно не утврди количина 
утрошене воде обрачун ће се извршити на основу 
просечне потрошње за очитана задња три (3) периода, а 
уколико није било могуће очитавање, на основу 
просечне потрошње истог или сличног корисника у 
претходној години.  

  
Члан 100. 

  
''Водовод Крушевац'' утврђује распоред очитавања 

водомера и дужан је да о томе обавести кориснике преко 
средстава јавног информисања и путем интернет сајта 
”Водовод Крушевац”.  

  
Члан 101. 

  
Очитавање водомера за категорију корисника из 

групе " правна лица" врши се једанпут месечно, а може 
и у краћем временском периоду, на основу одлуке 
директора ''Водовода Крушевац''.  

Очитавање водомера код физичких лица "Водовод 
Крушевац" врши најмање једанпут квартално или у 
краћем временском периоду, на основу одлуке 
директора ''Водовода Крушевац''. ''Водовод Крушевац'' 
није у обавези да врши очитавање водомера приликом 
промене цена. У периоду у коме је извршена промена 
цена, обрачун утрошка воде и канализације извршиће се 
по двојној цени која се утврђује сразмерно броју дана 
важења појединих цена.  

  
 

Члан 102. 
  
Уколико је водомер у квару и није евидентирао 

потрошњу, количина утрошене воде ће се утврдити на 
основу просечне потрошње за задња три (3) очитана 
периода.  

Уколико нема потрошње у претходној години 
количина утрошене воде утврдиће се упоређивањем са 
сличним корисником из исте категорије.  

Уколико због више силе или лоших временских 
услова “Водовод Крушевац” није у могућности да 
изврши редовно очитавање водомера, количина 
утрошене воде утврђиваће се на основу просечне 
потрошње за задња три (3) очитана периода. 

   
Члан 103. 

  
Корисници имају право приговора на утврђену 

количину утрошене воде, који могу поднети ''Водоводу  
Крушевац'' у року од 5 дана од пријема обрачуна.  

Комисију за рекламације формира директор 
''Водовода Крушевац''.  

Комисија разматра приговоре корисника у складу са 
Правилником о раду комисије за рекламације који 
доноси директор “Водовод Крушевац” и може 
делимично ослободити корисника плаћања накнаде за 
утрошену воду и употребу канализације и дужна је да, у 
року од 30 дана од пријема приговора, донесе решење по 
приговору.  

Решење Комисије је коначно.  
  

Члан 104. 
  
Сви корисници дужни су да рационално користе 

воду и канализацију.  
  

Члан 105. 
 
„Водовод Крушевац“ је дужан да сваком кориснику 

изда обрачун о утрошеној количини воде са назначеним 
износом и роком за плаћање, а  корисник је дужан да све 
обавезе измири у року назначеном на рачуну. 

  
Члан 106. 

  
Уколико ''Водовод Крушевац'' привремено искључи 

корисника са градске водоводне мреже због неплаћања 
рачуна скидањем водомера, а корисник изврши 
самовољно прикључење, ''Водовод Крушевац'' ће 
поднети пријаву организационој јединици Градске 
управе надлежној за инспекцијске послове, који ће 
предузети мере из своје надлежности.  

 
Члан 107. 

  
Надлежна организациона јединица Градске управе 

за инспекцијске послове својим решењем забраниће 
неовлашћено коришћење градске водоводне и кана-
лизационе мреже и наложиће ''Водоводу  Крушевац'' да 
такве кориснике искључи са мреже, по извршности 
решења.  
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Трошкови искључења утврђују се према ценовнику 
услуга ''Водовода Крушевац'' и падају на терет 
корисника који се бесправно прикључио.  

  
V - ИСПОРУКА ВОДЕ ДРУГИМ ОПШТИНАМА  
  

Члан 108. 
  
Испорука воде из градског водовода другим 

општинама врши се на основу посебног Међу-
општинског договора којим су дефинисане количинске 
потребе и учешће појединих општина у финансирању 
потребних капацитета за њихово обезбеђење.  

Одлуку о испоруци воде другим општинама доноси 
Надзорни одбор ''Водовода Крушевац'' уз сагласност 
Скупштине града Крушевца, водећи рачуна о квалитету 
обављања комуналне делатности и перспективној 
снабдевености корисника водом у Граду Крушевцу.  

  
Члан 109. 

  
Испорука воде из градског водовода другим 

општинама, регулише се уговором кога закључује 
''Водовод Крушевац'' и комунално предузеће друге 
општине, којој се испоручује вода.  

Уговор садржи одредбе којима се регулише рок 
испоруке воде, количина испоручене воде, места мерења 
и предаје, квалитет испоручене воде, цена и начин 
плаћања, као и случајеви и услови под којима се може 
смањити или ускратити испорука воде.  

 
VI  - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СЕОСКИХ 
ВОДОВОДА 

 
Члан 110. 

 
Град Крушевац је у обавези да спроведе поступак 

озакоњења  сеоских водовода, у складу са законом. 
 

Члан 111. 
 
Преузимање постојећих сеоских водовода  од 

стране „Водовод Крушевац“ спроводи се у складу са 
Правилником о мерама и критеријумима за преузимање 
локалних сеоских водовода на територији града 
Крушевца. 

Правилник из става 1. доноси Градско веће на 
предлог Водовода Крушевац, у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

Пре преузимања сеоских водовода стручно тело 
које образује  Градско веће сачињено до представника 
„Водовода Крушевац“  и Градске управе,  у обавези је да 
изврши преглед сеоских водовода и сачини процену 
неопходних радова и санитарних мера као и њихову 
вредност, потребних за несметано функционисање 
истих, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.  

Након извршене процене из претходног става, 
Скупштина града Крушевца доноси Одлуку о 
преношењу  права коришћења, управљања и одржавања 
сеоских водовода на  „Водовод Крушевац“. 

По доношењу Одлуке о преношењу права 
коришћења, управљања и одржавања, закључује се 
посебан уговор између Града Крушевца, „Водовода 
Крушевац“ и месних заједница о регулисању међу-
собних права и обавеза, укључујући и удео трошкова  из 
става 3. који ће сносити Град и „Водовод Крушевац“. 

Уговор се  потписује након давања сагласности  
Градског већа на текст истог. 

Комуналну делатност снабдевања водом, у 
насељеним местима у којима постоје сеоски водоводи 
који користе, управљају и одржавају месне заједнице, 
преузима “Водовод Крушевац” даном потписивања 
уговора из става 5. овог члана. 

„Водовод Крушевац“ ће након преузимања сеоских 
водовода закључити појединачне уговоре са корисни-
цима. 

 
Члан 112. 

 
У сеоским насељима у којима је изграђена 

водоводна мрежа са система водоснабдевања „Ћелије“  
као засебни систем, или  је водоводна мрежа у поступку 
изградње, сеоски водоводи којима раније није управљао 
„Водовод Крушевац, нису предмет преузимања, 
управљања и коришћења од стране „Водовода 
Крушевац“.  

 
Члан 113. 

 
До преузимања на управљање и коришћење сеоских 

водовода „Водовод Крушевац“, у сврху одржавања 
техничко-технолошког система сеоских водовода у 
функционалном стању изводи радове на хитним и 
другим интервенцијама ради одржавања истих, а по 
налогу надлежних органа града Крушевца, а на основу 
захтева корисника. 

Трошкове настале по основу радова из претходног 
става сноси град Крушевац, по посебно закљученом 
уговору, осим када су разлози за хитном и другом 
интервенцијом настали услед поступања корисника, 
када  корисник сноси трошкове. 

 
Члан 114. 

 
Оштећења и кварови на сеоском водоводу након 

преузимања, пријављују се „Водоводу Крушевац", на 
начин предвиђен чланом 48. ове Одлуке. 

 
Члан 115. 

 
На права, обавезе и одговорости „Водовода 

Крушевац“ и корисника сеоских водовода након 
преузимања примењују се све одредбе ове Одлуке које 
се односе на градски водовод. 

 
Члан 116. 

 
Корисници сеоских водовода утрошак воде плаћају 

након закључивања појединачних уговора, а према 
важећем ценовнику који доноси „Водовод Крушевац“,  и 
на који сагласност даје Градско веће. 
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VII - НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА 
У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ИСПОРУЦИ ВОДЕ И 
ОДВОЂЕЊА ВОДА  

  
Члан 117. 

  
У случају да се услед више силе или других разлога 

производња воде смањи тако да се свим корисницима не 
може обезбедити потребна количина воде, "Водовод 
Крушевац" је дужан да у складу са техничким 
могућностима сачини предлог плана снабдевања 
појединих подручја и корисника као шо су: војни 
објекти, болнице, предузећа која врше снабдевање града 
животним намирницама, дечије установе, школе и др. и 
достави Градском већу града Крушевца ради давања 
сагласности.  

Ако услед више силе или других разлога дође до 
прекида у испоруци воде или одвођењу вода, ''Водовод 
Крушевац'' је обавезан да истовремено са предузимањем 
мера обавести Градско веће града Крушевца о разлозима 
прекида у испоруци, као и о предузетим мерама.  

Када Градско веће града Крушевца прими 
обавештење из става 1. овог члана, дужно је да без 
одлагања:  

1. одреди приоритете и начин пружања услуга 
оним корисницима код којих би, услед прекида, било 
угрожено здравље и животи људи или материјално 
добро у већем облику;  

2. нареди мере за заштиту комуналних објеката 
који су угрожени као и друге имовине;  

3. предложи мере за отклањање насталих 
последица и друге потребне мере за обављање 
комуналне делатности;  

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за 
поремећај, односно прекид вршења делатности, као и 
одговорност за накнаду евентуално учињене штете;  

5. уведе мере штедње или редукције потрошње 
сагласно могућностима техничких система уколико 
''Водовод Крушевац'' и поред предузетих мера не може 
да пружи комуналну услугу у потребном обиму.  

''Водовод Крушевац'' и корисници су дужни да се 
придржавају прописаних мера из става 3. овог члана.  

 
Члан 118. 

  
Ако се у складу са законом организује штрајк у 

предузећу, ''Водовод Крушевац'' је обавезан да обезбеди 
минимум процеса рада у складу са Законом о 
комуналним делатностима и да обезбеди:  

1. пречишћавање и дистрибуцију воде;  
2. минимални притисак у дистрибутивној мрежи 

градског водовода, по мери која обезбеђује прописани 
квалитет испоручене воде;  

3. обављање послова на отклањању хаварија на 
дистрибутивној мрежи градског водовода;  

4. сталну контролу квалитета испоручене воде у 
лабораторији предузећа;  

5. функционисање градске канализације.  
 
  
 

VIII - НАДЗОР  
 

Члан 119. 
 

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 120. 

 
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 121. 

 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално-полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда 
прописаног овом Одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
у складу са одредбама ове Одлуке; 

- подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка. 

 
IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 122. 
  
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, 

казниће се за прекршај "Водовод Крушевац":  
1. Ако прикључи објекат изграђен без одобрења 

надлежног органа и без прибављених услова за 
привремено прикључивање из чл. 26. став 1. ове Одлуке;  

2. Ако прекорачи рок за издавање сагласности или 
потврде о усаглашености пројекта или одбије захтев у 
смислу чл. 30. став 3. ове Одлуке;  

3. Ако не донесе решење о прикључку и не изврши 
прикључивање објекта у року из чл. 32. ове Одлуке;  

4. Ако не обавести јавност и надлежне органе о 
прекидима у снабдевању водом у складу са чл. 47. став 
1. ове Одлуке;  

5. Ако не организује дежурство за одржавање 
водоводних система и отклањања кварова у смислу чл. 
49. став 1. ове Одлуке;  

6. Ако не обезбеди снабдевање водом цистернама 
у складу са чл. 49. став 3. ове Одлуке;  

7. Ако након завршетка радова или услед 
интервенције, раскопане јавне површине, не врати у 
првобитно стање у складу чл. 51. ове Одлуке;  

8. Ако не одговори о року на захтев корисника за 
замену водомера у складу са чл. 55. став 3. ове Одлуке;  

9. Ако не поступи по одредбама за привремено 
ускраћивање коришћења воде у складу са чл. 60. став 1. 
ове Одлуке; 
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10. Ако по стицању услова не прикључи у року 
искљученог корисника у складу са чл. 61 ст. 3. ове 
Одлуке; 

11. Ако не одржава канализациону мрежу у складу 
са чл. 68. ове Одлуке;  

12. Ако не изврши спајање или превезивање објекта 
на захтев корисника у року од 6 месеци у сладу са чл. 71. 
ове Одлуке;  

13. Ако ватрогасној служби не достави и не 
ажурира списак и стање хидраната у складу са чл. 83. 
став 2. ове Одлуке;  

14. Ако не донесе Одлуку о накнади коришћења 
стана као пословног простора у складу са одредбом чл. 
102. ове Одлуке;  

15. Ако не обавести кориснике о распореду 
очитавања водомера у складу са чл. 100. ове Одлуке;  

16. Ако не изврши проверу по приговору корисника 
у складу са одредбом чл. 103. став 2. ове Одлуке;  

17. Ако не достави обрачун кориснику који је он 
дужан да измири о року у складу са чл. 105. ове Одлуке;  

18. Ако донесе одлуку о испоруци воде другим 
општинама без сагласности Скупштине града у складу 
са чл. 108. став 2. ове Одлуке;  

19. Ако не предузме радње или не поступи у 
утврђеном року из чл. 111. став 1. ове Одлуке; 

20. Ако не сачини предлог плана снабдевања водом 
за случај поремећаја у снабдевању у складу са чл. 117. 
став 1. ове Одлуке;  

21. Ако не предузме мере у случају поремећаја и 
прекида у снабдевању водом у складу са чл. 117. ове 
Одлуке;  

22. Ако се не придржава мера штедње у складу са 
чл. 117. ове Одлуке;  

23. Ако не обезбеди минимум процеса рада у 
случају штрајка у складу са чл. 118. ове Одлуке;  

24. Ако не испуни неку од обавеза датих овом 
Одлуком;  

25. Ако не поступи по налогу или решењу 
комуналне инспекције;  

26. Ако у року од три године не изврши проверу 
свих прикључака у циљу довођења у стање сагласно 
одредбама ове Одлуке у складу са чл. 124.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у ''Водоводу - Крушевац'' новчаном 
казном у износу од 20.000,00 динара.  

  
Члан 123. 

  
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, 

казниће се за прекршај правно лице као корисник:  
1. Ако изграђене објекте - прикључке који чине 

саставни део градског водовода и канализације не преда 
у складу са чл. 11. став 2. ове Одлуке;  

2. Ако гради објекте близу и изнад објеката 
градског водовода без сагласности у складу са чл. 12. ове 
Одлуке;  

3. Ако не прикључи објекат на водоводну и 
канализациону мрежу у складу са чл. 14. став 1. ове 
Одлуке;  

4. Ако не прибави прописане сагласности и 
техничке услове у складу са чл. 29. и 30. ове Одлуке;  

5. Ако не пријави и одјави привремени прикључак 
у складу са чл. 25. став 2. и чл. 34. став 1. ове Одлуке;  

6. Ако инвеститор не обезбеди прописну 
демонтажу споја у складу са чл. 37. став 1. ове Одлуке;  

7. Ако изведе физичку везу градске водоводне 
мреже са другим извориштем воде и поред забране из чл. 
40. став 1. ове Одлуке;  

8. Ако самовољно и неовлашћено изведе 
прикључак на водоводну или канализациону мрежу или 
изводи било какве радове на мрежи или прикључцима и 
поред забране из чл. 41. став 1. или чл. 79. ове Одлуке;  

9. Ако споји унутрашњу водоводну или канали-
зацону инсталацију са суседним објектом друге локације 
и поред забране из чл. 42. ове Одлуке;  

10. Ако онемогући скидање водомера ради прегледа 
и баждарења у складу са чл. 44. ове Одлуке;  

11. Ако не обавести о квару на прикључку и 
водомеру у складу са чл. 48. став 1. и чл. 55. став 2. ове 
Одлуке;  

12. Ако не одржава унутрашњу инсталацију у 
складу са одредбом чл. 57. ове Одлуке;  

13. Ако поступи противно забрани из чл. 58. и 59. 
ове Одлуке;  

14. Ако не прикључи кућну канализацију на јавну 
канализациону мрежу у року прописаном чл. 71. став 1. 
ове Одлуке;  

15. Ако по извршеном прикључивању на јавну 
канализациону мрежу не очисте и затрпају септичке јаме 
и сенгрупе како је то предвиђено чл. 71. став 5. ове 
Одлуке;  

16.  Ако поступи противно забрани из чл. 79. ове 
Одлуке;  

17. Ако поступи противно одредбама чл. 81. ове 
Одлуке;  

18. Ако неовлашћено користе воду из хидранта или 
мреже без уговора или супротно уговору у складу са чл. 
83. став 3. ове Одлуке.  

19. Ако инвеститор не достави податке и докумен-
тацију "Водоводу Крушевац" у складу са чл. 34. став 4. 
ове Одлуке;  

20. Ако не пријави све промене значајне за пружање 
комуналне услуге у складу са чл. 94. ове Одлуке;  

21. Ако одбије да плати накнаду у складу са чл. 95. 
ове Одлуке;  

22. Ако власници пословног простора не уграде 
индивидуалне или помоћне водомере у складу са чл. 96. 
став 1. ове Одлуке;  

23. Ако онемогући очитавање водомера у складу са 
чл. 99. став 1. ове Одлуке;  

24. Ако се не придржава прописаних мера за 
рационално коришћење воде из чл. 104. ове Одлуке;  

25. Ако уради недозвољену активност забрањену 
овом Одлуком;  

26. Ако не поступи по налогу и решењу комуналне 
инспекције.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу или физичко лице 
новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара.  
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 X - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 124. 
 
"Водовод Крушевац" је дужан да у року од 3 године 

по ступању на снагу ове Одлуке изврши проверу свих 
прикључака и постојеће евиденције, ради усаглашавања 
са одредбама ове Одлуке, установи тачну матичну 
евиденцију свих прикључака на водоводну и 
канализациону мрежу, и исту одржава у ажурном стању, 
са свим подацима о прикључку, водомерима, 
власницима и корисницима, неопходним за нормално 
функционисање свих организационих делова предузећа, 
водећи рачуна о заштити личних података грађана . 

  
Члан 125. 

 
Уколико се утврди да су на водоводну или 

канализациону мрежу прикључени објекти за које 
претходно није прибављено одобрење за градњу или су 
прикључци тако изведени да не одговарају техничким 
условима "Водовода Крушевац", угрожавају водоводну 
или канализациону мрежу, или да су подаци о властнику 
или кориснику нетачни, или одбије да потпише уговоре, 
"Водовод Крушевац" ће таквим корисницима оставити 
рок од 90 дана у коме су дужни да уочене неусагла-
шености прикључака или матичних података ускладе са 
законским прописима и одредбама ове Одлуке, а 
уколико то не учине искључиће све такве објекте са 
водоводне и канализационе мреже.  

                              
Члан 126. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о градском водоводу и канализацији  
("Службени лист града Крушевца", бр. 4/10, 8/12, 11/13, 
3/14 и 11/16 ).  

 
Члан 127. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-137/2019               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 

511 
На основу члана 60. а у вези са чланом 6. став 1, 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и 
члана 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаноју 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 8/15 – пречишћени текст, 9/15, 12/16, 
15/16, 11/17 и 15/18), у тарифном броју 3. таксене тарифе, 
у тачки 12. после става 2. додаје се нови став, који гласи: 

„За кретање и заустављање теретних моторних 
возила из претходног става, за време од 12 месеци 
утврђује се локална комунална такса у износу:  

- за два возила 100.000,00 динара 
- за три возила 125.000,00 динара 
- за четири возила 150.000,00 динара“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-2/2019                    ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 2. и члана 6.став 1. тачка 3. 

Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“ бр. 
15/16) чл.22. Статута града Крушевца (,,Службени лист 
града Крушевца“, бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ 
ЦЕНТАР " КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа "Пословни 

центар" Крушевац ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 5/13-Пречишћен текст, 7/13 и 9/16) у члану 2.ставу 1. 
после алинеје 3. додаје се нова алинеја и гласи: 

,,обележавање и одржавање хоризонталне сигнали-
зације на путевима“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-19/2019                 ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        28 

 

 

513 
На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 4/10) и члана 22. Сатута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године,  донeла је 

 
О Д Л У К У  

 
О ПОСТАВЉАЊУ БИСТИ ЗАСЛУЖНИМ 

КРУШЕВАЧКИМ ГЛУМЦИМА И УМЕТНИЦИМА 
            

Члан 1. 
 
Постављају се бисте заслужним крушевачким 

глумцима и уметницима који су обележили културно и 
уметничко стваралаштво Србије, округа и Града, и то 
бисте:  Ташка Начића, Миодрага Петровића Чкаље, 
Властимира Ђузе Стојиљковића, Радмиле Савићевић, 
Бате Паскављевића, Милана Пузића и Љубинке Бобић.  

 
Члан 2. 

 
Бисте се поствљају на Тргу младих у Крушевцу, у 

складу са техничком документацијом коју ће израдити 
Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
Члан 3. 

 
Средства за израду и постављање бисти обезбедиће 

се из буџета града Крушевца, из средстава донатора и 
средстава јавних комуналних предузећа чији је оснивач 
град Крушевац. 

 
Члан 4. 

 
За израду бисти из члана 1. ове Одлуке ангажоваће се 

аутор по позиву и то Зоран Ивановић, вајар из Београда.  
 

Члан 5. 
 
Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 633-2/2019                   ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу чл. 60. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 
68/15, 41/18, 44/18 - др. закон и 83/18) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
22.03.2019. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ ЗА 

ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ 
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одређивању стајалишта која могу да се 
користе за линијски превоз путника у градском превозу 
путника на територији града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 14/18) у члану 3. ставу I, наслову 
„в) према северозападу“ испред тачке 1. додаје се нова 
тачка 1.1 која гласи: 

 
„1.1 Железничка, у Улици Железничкој, са леве и 

десне стране иза скретања за станицу за снабдевање 
горивом, гледано од Улице Јасички пут;“. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 344-218/2019               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 4. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС'', бр. 
129/07, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18,  члана 104. став 
3. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС", број 88/17 и 10/19), члана 2. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа ("Сл. гласник РС", бр. 21/18) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I – УСВАЈА СЕ Елаборат о развоју мреже јавних 

основних школа на територији града Крушевца за 
период 2019-2026. године. 

II - Ову Одлуку са Елаборатом објавити у 
"Службеном листу града Крушевца". 

 
     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-139/2019         ПРЕДСЕДНИК  
         Живојин Милорадовић, с.р. 
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*   *   * 

ЕЛАБОРАТ  

О РАЗВОЈУ МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

ЗА ПЕРИОД 2019-2026. ГОДИНЕ 

УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

                   Градоначелник Јасмина Палуровић 

 
Мрежа основних школа, у складу са Уредбом о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Службени гласник РС” број 21/18) је рационална , 
одређено је уписно подручје сваке школе како би се на 
равномеран начин оптеретиле све постојеће школе и 
обезбедило да се школе равномерно развијају. 

Акт о мрежи јавних основних школа представља 
план којим се утврђује број и просторни распоред јавних 
основних школа које обављају делатност у свом седишту, 
ван седишта у другом објекту, организовањем издвојеног 
одељења установе, у складу са законом. Овај акт уважава 
принципе једнаког права, доступности, ефикасности и 
ефективности истовремено, а све у складу са 
географским, демографским, културним, економским, 
еколошком и другим карактеристикама  локалне средине. 

Пре доношења акта о мрежи јавних основних 
школа, Град Крушевац је образовао Радну групу. Ова 
група је урадила Елаборат који садржи развојни план  
који представља подлогу за одлучивање и касније 
добијање сагласности Министарства.  

Елаборат је рађен на основу тренда природног 
прираштаја и миграционих кретања становништва на 
територији града Крушевца, за период од  осам година.   

Циљ оптимизације мреже школа на територији 
града Крушевца је, пре свега, унапређење квалитета 
система образовања кроз побољшање ефикасности, 
стварање квалитетнијих услова за рад и учење, али и 
уштеде и уважавање принципа рационалне и оптималне 
употребе расположивих ресурса. 

Град Крушевац се  труди да свим ученицима 
основних школа обезбеди једнаке услове за квалитетно 
образовање и стицање знања као основ за њихово даље 
напредовање. 

 
                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК  
         Јасмина Палуровић, с.р. 

1. УВОД   
 
На основу члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) Влада Републике Србије донела је 
Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 
основних школа 16.марта 2018. године и објављена је у 
„Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. 
године.  

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да 
важи Уредба о критеријумима за доношење акта о 
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа („Службени гласник РС”, број 80/10). 
Истовремено је почео да тече рок од годину дана, 
дефинисан чланом 198 став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у коме јединица 
локалне самоуправе (у даљем тексту ЈЛС) треба да 
донесе акт о мрежи јавних предшколских установа и 
основних школа. У складу са чланом 104. став 3.Закона, 
акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних 
основних школа доноси скупштина јединице локалне 
самоуправе.  

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних 
предшколских установа и акт о мрежи јавних основних 
школа представљају планске акте којима се планира 
њихов просторни распоред према врсти и структури, 
односно покушај да се предвиди постојање и распоред 
неких будућих установа, узимајући у обзир утврђене 
потребе за њиховим оснивањем у складу са 
демографском сликом, односно планом развоја града 
као и могуће повезивање са другим важним развојним 
документима Града, какви су на пример Генерални 
урбанистички планови. 

Након доношења Одлуке о мрежи јавних основних 
школа на територији града Крушевца на седници 
Скупшине града Крушевца, иста се доставља 
Министарству просвете,науке и технолошког развоја 
Републике Србије  на сагласност. 

 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Одлуком о мрежи јавних основних школа на 

територији града Крушевца утврђује се  број и про-
сторни распоред јавних основних школа, њихова 
врста/делатност (редовне, музичке, балетске, школе за 
децу са сметњама у развоју и др.) и структура 
(разредност/циклуси), као и постојање издвојених 
одељења ван седишта школа. 

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који 
непосредно регулишу област образовања, као и поједине 
његове делове: 

 Закон о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17); 

 Закон о основном образовању и васпитању 
(“Службени гласник РС” број 55/13, 101/17); 

 Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2020 године  (“Службени гласник 
РС” број 107/12); 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        30 

 

 

 Правилник о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 
36/15, 72/15);  

 Правилник о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног 
и средњег музичког и балетског образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 73/16); 

 Стручно упутство о формирању одељења и 
начину финансирања у основним и средњим школама за 
школску 2018/19.годину, Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, број: 611-00-
01192/2018-15 од 26.06.2018. године.  

 
1.2.  ИЗВОР ПОДАТАКА 
 
Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи 

јавних основних школа коришћени су подаци и 
документација: основних школа,  Службе за грађанска 
стања Одељења за опште и заједничке послове градске 
управе града Крушевца, Одељења за друштвене 
делатности градске управе града Крушевца. Регионалне 
привредне коморе, Републичког завода за статистику, 
Пописа становништва 2011. године и других 
институција, организација и извора. 

 
1.3. КРИТЕРИЈУМИ И ПРИНЦИПИ АКТА О 

МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 
Акт о мрежи јавних основних школа представља план 

којим се утврђује број и просторни распоред јавних 
основних школа које обављају делатност у свом седишту, 
ван седишта у другом објекту, организовањем издвојеног 
одељења установе, у складу са законом. Овај акт уважава 
принципе једнаког права, доступности, ефикасности и 
ефективности истовремено а све у складу са географским, 
демографским, културним, економ-ским, еколошком и 
другим карактеристикама  локалне средине. 

Доступност као један од важних принципа, у овом 
контексту, се односи на могућност стицања редовног 
основног образовања уз примерену удаљеност школе од 
места становања и саобраћајну повезаност која не 
угрожава здравље и сигурност ученика. 

Ефективност представља степен  до кога су 
постигнути постављени циљеви,  као и какав је  однос 
између планираних и остварених ефеката а ефикасност 
се превасходно  односи на рационалну и оптималну 
искоришћеност расположивих просторних и кадровских 
капацитета у јавним основним школама. 

Мрежа основних школа, у складу са Уредбом о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Службени гласник РС” број 21/18) је 
рационална , одређено је уписно подручје сваке школе 
како би се на равномеран начин оптеретиле све 
постојеће школе и обезбедило да се школе равномерно 
развијају. Величина уписног подручја одређене школе 
одређена је просторним могућностима школе, 
демографским показатељима и саобраћајном повеза-
ношћу појединих насеља. 

Према наведеној Уредби статусни критеријум  
односи се на величину школе и каже да се основна 

школа оснива као посебна установа ако има најмање 480 
ученика или 16 одељења. Јавна основна школа може 
бити основана и за мање од 480 ученика у случају да на 
удаљености до 2 километра не постоји друга основна 
школа (од чега су изузете су јединице локалне 
самоуправе које имају статус града), као и уколико се у 
њој настава изводи на језику и писму националне 
мањине, односно двојезично, на језику и писму 
националне мањине и на српском језику. 

 
1.4. ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАК КОЈИ ЈЕ СПРОВЕО 

ГРАД КРУШЕВАЦ  
 
Пре доношења акта о мрежи јавних основних школа, 

Град је сачинио Елаборат који садржи развојни план, који 
представља подлогу за одлучивање и касније добијање 
сагласности Министарства. У том циљу, Градоначелник 
града Крушевца донео је Решење о образовању Радне 
групе за израду Елабората и акта о мрежи јавних 
основних школа дана 08.06.2018. године, у саставу: 

 
1. Мирко Јовановић, члан Градског већа града 

Крушевца, 
2. Др Јелена Милановић, помоћник градона-

челника за друштвене делатности, 
3. Драгомир Алексић, директор ОШ „Вук 

Караџић“, Крушевац, 
4. Драган Игњатовић, в.д.директор ОШ „Велизар 

Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, 
5. Саша Јевтић, директор ОШ „Драгомир 

Марковић“  Крушевац, 
6. Весна Миленковић, в.д. директор ОШ,, 

Страхиња Поповић,, Дворане, 
7. Драгана Иванковић, директор ош,,Бранко 

Радичевић,, Крушевац  
8. Светлана Видановић, самостални саветник у  

Одељењу за друштвене делатности градске управе града 
Крушевца.  

 
Задатак ове Радне групе био је да сагледа све 

елементе који су од утицаја на утврђивање мреже јавних 
основних школа и прикупи потребне релевантне 
податке, посебно имајући у виду број ђака и процену 
тенденције кретања броја ђака у периоду од 8 година, уз 
поштовање  принципа ефикасности, рационалности и 
ефективности, као и  друге критеријуме предвиђене 
Уредбом и достави Градском већу радни текст ради 
утврђивања предлога Елабората и Одлуке. 

Елаборат је рађен на основу тренда природног 
прираштаја као и миграционих кретања становништва 
на територији града Крушевца, за јавне основне школе, 
за период од осам година. 

У поступку оптимализације мреже јавних основних 
школа на територији града Крушевца, у највећој мери су 
уважени педагошки, културни и шири друштвени 
разлози, који гарантују остваривање права на 
образовање свих категорија становништва, уз 
уважавање принципа рационалне и оптималне употребе 
расположивих ресурса.  

Због хетерогене морфологије основних школа није 
било могуће доношење јединствених мера оптима-
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лизације за целу мрежу, јер су проблеми појединих  
школа врло различити, нарочито школа на сеоском 
подручју. 

 
Елаборат садржи податке о: 
 
 укупном броју становника, броју и узрасту деце, 

односно ученика на одређеном подручју које је 
дефинисано од стране јединице локалне самоуправе, 
подручју школа;  

 специфичностима и величини терена, величини 
насеља, међусобној удаљености и саобраћајној 
повезаности насељених места, као и специфичностима 
брдско-планинских подручја; 

 нивоу економског развоја јединице локалне 
самоуправе; 

 специфичностима локалне традиције и нивоу 
развијености установа културе и спорта. 

 
 
2. ПРОФИЛ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
2. 1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Републике Србије. Захвата најјужнији део панонског 
обода и перипанонске Србије. Границе Крушевца су 
између 43º22'17'' северне географске ширине, 21º9' и 
21º34'8'' источне географске дужине. Град лежи у долини 
Западне Мораве и Расине између планина Копаоник, 
Жељин и Јастребац, на површини од око 75 km².  

По свом географском положају и условима за 
функцију саобраћајног средишта у односу на суседне 
општине, подручје Крушевца је покривено искључиво 
копненим комуникацијама. Углавном друмски 
саобраћај представља саобраћајни систем преко кога се 
подручје Крушевца повезује са осталим окружењем.   

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, 
повезује Југоисточну Европу и Западну Европу. Он 
дотиче субрегион Крушевца са североисточне стране. 
Такође, град је повезан са магистралним путем М-5, тј. 
Појате – Крушевац – Краљево, при чему ће се на овом 
потезу, у периоду који предстоји, изградити аутопут под 
називом "Моравски коридор".  

Град Крушевац представља економски, 
административни, културни, здравствени, образовни, 
информативни и спортски центар од значаја за Расински 
округ, чије је седиште. Расински округ обухвата град 
Крушевац и општине Варварин, Трстеник, Ћићевац, 
Александровац и Брус. Највећи део насеља се налази на 
надморској висини од 150 – 165 m.  

Град Крушевац се граничи са општином Варварин 
на северу, са општинама Ражањ и Ћићевац на 
североистоку, са општином Алексинац на истоку, а са 
општинама Трстеник, Александровац и Брус на западу и 
југозападу.  

На слици су дате границе општине, катастарске 
границе и насеља на територији града Крушевца. 

 
 

 
Слика 1. Границе општине, границе катастарске 
општине и насеља на територији града Крушевца 

 

Територија града Крушевца се простире на 
површини од 854 km², од чега градско са приградским 
насељима обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца од 
Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km (Табела 1)  

 
Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и 

Расинском округу  
 

Општи подаци 
Град 

Крушевац 
Расински  

округ 

Површина (km²)  854 2.668 

Број насеља  101 296 

Број градских насеља  1 6 

Број осталих насеља  100 290 

Број катастарских општина  92 286 

Просечна величина 
катастарске општине (km²)  

8,45 9,01 

 
Извор: Републички завод за статистику  
 
2. 2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Број становника Расинског округа, према попису из 

2011. године, је 241.999 становника, при чему 128.752 

становника чине грађани Крушевца, што представља 

53,21% становника Расинског округа.   

Процењен број становника града Крушевца средином 

2014. године износио је 125.853 становника, док је према 

попису из 2002. године град Крушевац бројао 131.368 
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становника. Приметан је тренд смањења броја становника 

на територији Крушевца и то за 4,2% у 2014. години у 

односу на 2002. годину. Број становника на територији 

Крушевца, само у периоду од три године (у 2014. години у 

односу на 2011. годину), смањио се за 2,26%.  

Просечна старост становништва Крушевца 

повећана је са 41 године у 2002. години на 42,7 година у 

2011. години, односно на 43 године у 2014. години. 

Према попису из 2011. године просечна старост жена је 

43,9 година и већа је од просечне старости мушкараца 

(41,4 године).  

Учешће становништва старијег од 65 година, 

између последња два пописа, повећано је са 16,88% на 

17,74% док се, у исто време, удео младих до 24 године 

смањио са 28,44% на 25,63%.  

Радни контигент становништва (15-64 година), 

према попису из 2011. године, чини 87.510 становника 

(Табела 2).  
 

 
Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. 

 

Подаци о 

становништву 
1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број становника у 

Крушевцу  94.827 103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 

Промена броја 

становника у Крушевцу  6.974 8.363 14.862 14.956 5.139 -6.743 -2.616 

Стопа раста броја 

становника у Крушевцу  7,94 8,82 14,37 12,67 3,86 -4,88 -1,99 
Стопа раста броја 
становника у Расинском 
округу  6,96 4,44 5,54 6,00 0,59 -8,48 -6,72 

Стопа раста броја 

становника у Србији  6,30 8,40 7,90 7,30 1,20 0,90 -5,03 

 

Извор: Републички завод за статистику  

Поред Срба, који броје 95,17% укупног становништва, на територији Крушевца живе и Роми (1,91%), а остатак 
становништва чине остале мањине које су заступљене са 2,92% у укупном броју становника града Крушевца (Табела 
3). 

Табела 3. Структура становништва према етничкој и нац. припадности, попис 2011.г. 
 

Национална/етничка 

припадност 

   

ГРАД КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ ОКРУГ  

Број  
Удео у укупном  

становништву (%)  Број  
Удео у укупном  
становништву 

(%)  
 

1 2 3 4 5 

Срби  122.529  95,17  232.552  96,10  

Албанци  32  0,02  52  0,02  

Бошњаци   2  0,00  4  0,00  

Бугари  40  0,04  76  0,03  

Буњевци  1  0,00  1  0,00  

Власи  101  0,08  122  0,05  

Горанци  19  0,01  52  0,02  

Југословени  86  0,07  128  0,05  

Мађари  17  0,01  33  0,01  

Македонци  200  0,16  301  0,12  

Муслимани  18  0,01  50  0,02  

Немци  9  0,00  14  0,01  

Роми  2.461  1,91  3.265  1,35  
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1 2 3 4 5 

Румуни  38  0,03  60  0,03  

Руси  35  0,03  51  0,02  

Русини  -  -  1  0,00  

Словаци  4  0,00  11  0,01  

Словенци  19  0,01  25  0,01  

Украјинци  4  0,00  7  0,00  

Хрвати  107  0,09  175  0,07  

Црногорци  282  0,22  444  0,18  

Остали  97  0,08  153  0,06  

Неизјашњени и 
неопредељени  

925  0,72  1.398  0,58  

Регионална 
припадност  

7  0,01  18  0,02  

Непознато  1.719  1,33  3.006  1,24  

Укупно  128.752  100  241.999  100  

   Извор: Републички завод за статистику  

 
Табела 4. Витална статистика, поређење 1961 и 2016 године1 

 

Елементи виталне статистике 1961. година 2016. година 

Број становника 93744 120871 

Рођени 1779 1099 

Умрли 833 1613 

Природни прираштај на 1000 становника  10 -4 

 

Републички завод за статистику РЗС, ДЕВИНФО - Природно кретање становништва 1961 - 2016. 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2016  

 

 

Према етничком саставу, на основу пописа од 2011. 
године, становништво града чине припадници чак 21 
нације, од чега су најбројнији: Срби – 79,01 %, 
Македонци - 3,70%, Румуни - 2,57 %, Мађари - 2,78 %,  
Словаци - 1,14%, Роми - 1,73 %. Остали народи 
заступљени су у знатно мањем броју а око 6,15% нису се 
изјаснили у вези са овим питањем.  

 
2.3. СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВА    
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  
 
2. 3. 1.  Спољнотрговинска робна размена  
 
Према подацима Привредне коморе Србије робна 

размена Републике Србије за период јануар – август 
2018.г. износи 24.883,2 милиона евра, од тога извоз за 
првих осам месеци имао је вредност од 10.730,3 милиона 
и то је повећање од 8,5% у поређењу са истим периодом 

                                                                                 

 

 

претходне године. Увоз робе имао је вредност од 
14.152,9 милиона, што представља повећање од 13% у 
односу на исти период прошле године. 

Према расположивим подацима РПК Расинског 
управног округа укупна спољнотрговинска робна 
размена Расинског округа за период јануар - август 
2018.године износи 293.1 милиона еура, чиме је у односу 
на исти период 2017.г. остварен раст од 16.5% (Табела 5).  

Вредност извезене робе у Расинском округу за 
период јануар-август 2018.г. износи 158.7 милиона еура и 
у односу на исти период 2017.г. извоз је повећан за 9.4% . 

Укупан увоз Расинског округа у  периоду јануар – 
август 2018. г. износи 134.4 милиона еура и у односу на 
исти период 2017. г. повећан је за 26.1%. 

У Расинском округу, у периоду јануар - август 
2018.г. остварен је суфицит у износу од 24,3 милиона 
еура. Покривеност увоза извозом у овом периоду износи 
118 %. 
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Табела 5. Преглед спољнотрговинске робне размене, период јануар - август 2018. године 
 

Назив РПК и ЈЛС 

укупна 
робна 

размена 
(000 ЕУР) 

извоз 
(000 

ЕУР) 

индекс 
I-VIII 
2018. 
I-VIII 
2017. 

учешће 
у извозу 

РПК 
(у %) 

увоз 
(000 

ЕУР) 

индекс 
I-VIII 
2018. 
I-VIII 
2017. 

учешће 
у увозу 

РПК 
(у %) 

салдо 
(000 

ЕУР) 

покриве
ност 
увоза 

извозом 
(у %) 

Расински  
управни округ 

293.1 158.7 109.4 100 134.4 126.2 100 24.3 118 

Крушевац 192.3 89.9 112.1 56.7 102.4 124.7 76.2 -12.5 87.8 

Трстеник 36.2 20.4 116.4 12.8 15.8 141.3 11.8 4.6 128.9 

Александровац 24.5 17.3 99.5 10.9 7.2 140.0 5.3 10.2 242.3 

Варварин 18.5 16.1 111.1 10.1 2.4 91.0 1.8 13.6 657.1 

Брус 15.0 11.0 100.9 7.0 4.0 123.0 3.0 7.0 274.9 

Ћићевац 6.5 4.0 86.6 2.5 2.6 118.5 1.9 1.4 153.3 
 
 

У спољнотрговинској размени округа за период           
јануар-август 2018.г., највеће учешће имају привредна 
друштва из Крушевца, која су извезла робу у износу од 89.9 
милиона евра и у односу на исти период 2017.г. извоз 
компанија из Крушевца повећан је за 12.1%, затим 
привредна друштва из Трстеника која су извезла робу у 
вредности од 20.4 милиона евра, где је такође забележен 
раст у износу од 16.4% у односу на исти период прошле 
године и на трећем месту у Округу извоз привредних 
друштава из Александровца која су извезла робу у износу 
од 17.3 милиона евра и забележен је благи пад у износу од 
0.5% у односу на исти период 2017.г (Табела 5). 

Посматрано према секторима највеће учешће у 
извозу округа за период јануар – август 2018.г., имала су 

предузећа из прерађивачке индустрије у номиналном 
износу од 131,7 милиона евра, што у процентима износи 
83%, затим сектор пољопривреде који је учествовао у 
износу од 24,9 милиона евра, процентуално изражено 
15,7% затим снабдевање водом и управљање отпадним 
водама извоз у износу од 2,1 милиона евра, проценту-
ално изражено 1,3%. У односу на исти период прошле 
године извоз прерађивачке индустрије порастао је за 
10,7%, док у сектору пољопривреде бележи се раст од 
1,5% у односу на јануар –август  2017.г. Посматрано по 
секторима суфицит је остварен у пољопривреди у 
износу од 15,3 милиона евра, прерађивачкој идустрији у 
износу од 21,3 милиона евра, снабдевању водом у износу 
од 2 милиона евра (Табела 6). 

 
 

Табела 6. Преглед извоза по робама за период јануар – август 2018. године у хиљадама евра 
 

ПРОИЗВОД ЦТ 

2018. 2018./ 2017. 

Износ 
Нето тежина 

 у тонама 
Учешће 

у % 
Индекс 

Територија: РПК КРУШЕВАЦ  

УКУПНО 1222 РОБА 158.7 124.165,6 100.0 109.4 

ПРВИХ 30 РОБА 107.6 87.537,6 67.8 118.1 

Гуме спољне пнеуматске, нове за путничке 

аутомобиле  
46.0 15.457,8 29.0 108.6 

Остали проводници, напон do= 1000В,са 

конекторима,остали 
6.3 315,9 3.9 60093.7 

Малине, смрзнуте, без додатка шећера          5.6 3.582,3 3.5 83.2 

Јагоде, остале, свеже                  5.0 3.142,2 3.1 97.3 
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Системи хидраулични са линеарним 

кретањем, остали   
2.9 408,7 1.8 127.3 

Пића безалкохолна, без млека и мм,остало        2.9 9.643,5 1.8 116.8 

Вишње (Прунус церасус), смрзнуте, без 

шећера      
2.7 2.106,7 1.7 116.2 

Остала сортна вина, остала, произведена 

ван ЕУ, do= 2л   
2.5 1.425,4 1.6 139.1 

Саднице јестивог воћа, калемљене или не, 

остале    
2.4 746,2 1.5 99.7 

Јабуке, свеже, остале, за земље ван 

ЕУ/ЦХ/ЛИ      
2.3 5.262,3 1.4 116.9 

Неразврстана роба по ЦТ-војна роба          2.2 35,2 1.4 646.3 

Гуме спољне пнеуматске, нове, за пољ. 

возила     
2.1 873,9 1.3 96.5 

Пелете од дрвета 2.0 13.281,6 1.3 257.1 

 

Табела 7. Преглед увоза по робама за период јануар - август 2018.г. у хиљадама евра 
 

ПРОИЗВОД ЦТ 

2018. 2018./ 2017. 

Износ 
Нето 

тежина 
 у тонама 

Учешће 
у % 

Индекс 

УКУПНО 2057 РОБА 134.4 107.348,4 100.0 126.1 

ПРВИХ 30 РОБА 64.2 55.115,5 47.8 134.5 

Неразврстана роба по ЦТ-роба на 

складиштењу     
13.7 5.795,0 10.2 141.0 

Каучук природни, технички спецификован 

(ТСНР)     
4.5 3.273,4 3.4 87.7 

Хартија за таласасти картон(wellenstoff)       4.0 8.897,2 2.9 130.5 

Тестлајнер(рециклирани слојевити картон),  

м do= 150г/м2  
3.8 7.278,0 2.8 159.1 

Гуме спољне, нове,за аутобусе, камионе, ИО 

više od 121, остале  
2.9 997,1 2.2 102.6 

Остали проводници,остали,за напон до 80В       2.4 378,7 1.8 64533.6 

Корд тканине за спољне гуме, од полиестера, 

имп.гумом 
2.3 736,6 1.7 123.8 

Жица упредена, ужад, каблови (do=3мм), 

месингани, остали  
2.2 1.414,3 1.7 118.8 
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Ост.уља за подмазив. и ост.уља, без 

бодизела,остало 
2.2 2.753,9 1.6 153.9 

Каучук СБР, полимеризација из раствора      

С-СБР, у балама 
2.2 1.034,6 1.6 107.5 

Бутадиен каучук (БР)                 2.1 1.170,1 1.6 115.6 

Каучук СБР,полимеризација из емулзије     

Е-СБР, у балама 
2.0 1.367,8 1.5 92.7 

Машине за израду ужади и каблова           1.9 38,1 1.4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Tренд кретања извоза за период јануар – август од 2012. до 2018.г. 
 
 
 

Табела 8. Кретање спољнотрговинске размене Расинског округа, 
период јануар – август 2012.-2018.г. 

 

Период 

ИЗВОЗ УВОЗ 

Укупно 

земаља 
Износ Индекс 

Укупно 

земаља 
Износ Индекс 

01 - 08.2018. 76 158.7 109.5 87 134.4 126.2 

01 - 08.2017. 71 145.1 112.0 81 106.5 106.5 

01 - 08.2016. 68 133.3 118.3 76 100.1 120.2 

01 - 08.2015. 76 113.1 113.5 80 84.1 104.5 

01 - 08.2014. 66 100.0 102.1 75 80.7 83.2 

01 - 08.2013. 58 97.9 117.6 74 97.1 117.0 

01 - 08.2012. 62 83.7  73 83.1  
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2.3.2. Структура привреде 
 
У првих осам месеци 2018. године у на територији Расинског округа било је регистровано 2.599 активних 

привредних друштава (за 15,46% више у односу на 2017. годину) и 8.100 предузетника (за 4,7% више активних 
предузетника у односу на целу 2017. годину) (Табела 9). 

 
Табела 9. Структура привреде, у периоду 2016., 2017. и јануар-август 2018. г. 

 

Структура привреде 2016. 2017. 
01 – 08 

2018. 

Расински округ 9.526 9.986 10.699 

Број привредних друштава 

Активна 2.201 2.251 2.599 

Новооснована 127 132 80 

Брисана / угашена 47 52 37 

Број предузетника 

Активни 7.325 7.735 8.100 

Новоосновани 1.147 1.201 981 

Брисани / угашени 715 797 648 

 
 

 

 

Слика 3. . Привредна друштва Расинског округа у периоду 2016., 2017. и јануар-август 2018. године 
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Слика 4. Предузетници у Расинском округу у периоду 2016., 2017. и јануар-август 2018. године 

 

 

Слика 5. Преглед броја привредних друштaва у Расинском округу у периоду 2014.-2018.г. 

 

 
2.3.3. Економска ситуација  
 
Према степену развијености локалних самоуправа, 

град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 
општина чији је степен развијености у распону од 80% 
до 100% републичког просека.  

 
2.4.   ЛОКАЛНА ТРАДИЦИЈА И УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА  
 
Град је оснивач више јавних служби у области 

културе, предшколског образовања и васпитања , 
физичке културе, социјалне заштите  и основног 
образовања. Град је оснивач: Народне библиотеке, 
Народног музеја, Културног центра, Крушевачког 
позоришта, Историјског архива, Центра за стручно 
усавршавање, Спортског центра, Предшколске 
установе,,Ната Вељковић,,,Центра за социјални рад, 
Центра за особе са инвалидитетом ,,Дома здравља, 
Здравствене установе,,Апотека.  

Географски положај и историјска прошлост града 
Крушевца условили су да Крушевац располаже богатим 
културно - историјским наслеђем, односно 
материјалним и нематернијалним културним наслеђем 
које обележава његов идентитет и чини га 
препознатљивим и аутентичним.  

На територији града Крушевца заступљене су све 
категорије заштићених непокретности и то:  

 
1. Црква Светог Стефана-Лазарица са крушева-

чким градом, споменик културе од изузетног значаја 

2. Зграда Окружног начелства, споменик културе 
од великог значаја 

3. Грчки шор са Беговом кућом, просторно 
културно-историјска целина од великог значаја  

4. Симића кућа у улици Мајке Југовића, споменик 
културе од великог значаја  
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5. Меморијални комплекс Слободиште, знаменито 
место од великог значаја 

6. Зграда Уметничке галерије, споменик културе 

7. Споменик косовским јунацима, споменик 
културе. 

8. Наупара-црква са непосредном околином 
(Богородичина црква) - манастир Наупаре, споменик 
културе од великог значаја  

9. Споменички комплекс у селу Бела Вода, чесма, 
гробље и кућа Милуновића, споменик културе; 

Остало материјално и нематеријално културно 
наслеђе чине: 

- бројна евидентирана непокретна културна добра 
која уживају претходну заштиту, археолошки 
локалитети,споменици и спомен обележја - из традиције 
ослободилачких ратова Србије; 

- уметничка дела и историјски предмети, односно 
група предмета, који самостално или заједнички имају 
посебан значај за упознавање историјског, културног, 
научног и техничког развитка без обзира на то кад и где 
су настали и да ли се налазе у установама заштите или 
изван њих, као и документациони материјал уз те 
предмете. 

- архивска грађа који чине изворни и 
репрудоковани писани, цртани компјутеризовани, 
штампани, фотографисани, микрофилмовани, фоногра-
фисани или на други начин забележени документарни 
материјал од посебног значаја за науку и културу  који 
је настао у раду државних органа и организација, органа 
јединица територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, политичких организација, органа јединица 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
политичких организација и њихових органа, установа и 
других организација, верских заједница, као и 
појединаца, без обзира на то кад је и где настао и да ли 
се налази у установама заштите или ван њих. 

- филмска грађа у установама заштите или ван 
њих. 

- стара и ретка књига: рукописи, рукописне и 
штампане књиге, перидика и друга библиотечка грађа 
настала до краја 1867. године, ретке књиге, одређени 
примерци периодичних издања и дрге ретке 
библиотечке грађе настале и после ове године, као и 
посебне библиотечке целине које су због овог садржаја, 
уметничке, културне и историјске вредности значајне за 
науку и културу. 

- низ манифестација локалног карактера: 
Видовдан-Манифестација поводом обелевежавања Дана 
града; Распето Косово; ''Позоришни дани''; Фестивал  
представа за децу ''Крушка''; Фестивал хумора и сатире 
"Златна кацига"; Фестивал драмских аматера Расинског 
округа, ФЕДРАРО - Крушевац, Жабаре-Треботин 
Фестивал музике за децу Расинског округа ,,Распевано 
пролеће'' Фестивал средњошколског театра (Тин фест) 
Фестивал школског театра града Крушевца – ФЕШТ 
Међународни фестивал православног филма у Србији - 
''Снажни духом'' Беловодска розета Крушевачка 
филозофско-књижевна школа Међуокружна смотра 

изворног народног стваралаштва ''Падешки кладенац''- 
Крушевац, Падеж; Такмичење села града Крушевца; 

На територији града раде  82 спортске организације 
и савеза са седиштем на територији града Крушевца, 
укључених у Спортски савез града Крушевца и гранске 
спортске савезе у Републици Србији. 

У граду је активно преко 100 организација цивилног 
друштва, а годишње се одвија преко 150 културних, 
спортских и привредно-туристичких манифестација. 

 
3. УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА  
 
3.1. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ 
ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 
 
Нема сумње да је на двору кнеза Лазара у Крушевцу 

постојала  школа у којој су, поред његове деце, учила и 
деца околне кнежеве властеле. Циљ постојања 
,,дворских школа“ био је стицање витешког образовања 
и васпитања деце владара и властеле. 

За време Турака, било је нижих и виших 
муслиманских верских школа. Школа за хришћане није 
било, али је повремено било приватних учитеља. 

Потреба за описмењавањем изразитије се јавља у 
доба ослободилачких устанака српског народа против 
Турака. У школским изворима помиње се школа у 
Крушевцу још у 1813. години. 

У књизи "Крушевац у једном веку" наводи се да је 
прва основна школа прорадила ,,одмах после 
ослобођења од Tурака, 1832 године“, а смештена је у 
,,турској грађевини код цркве“. Кад је 1833. године 
турска полиција напустила Крушевац, школа је 
премештена у њену зграду код цркве. Била је то ,,млађа 
правитељствена школа“. 

У књизи ,,Развитак школства у Крушевцу“ наводи 
се хронолошки редослед локација основних школа:         
1) Турска школа (пре 1833. године) затим школа у 
,,Јањићевој кући“ у Пећкој улици;   2) Основна школа у 
кући ,,баба Милеве“ од 1872 године (Пећка ул.);                 
3) Школа у Дринчићевој улици, око 1887. године;              
4) Основна школа у Паруновцу од 1890. године;                      
5) Основна школа у Бивољу од 1898. године;   6) Женска 
основна школа у Косанчићевој улици од 1908. године;             
7) ,,Јањићева кућа,,;  8) Школа у Бинићевој кући-пре 
1900. године, ул. Партизанских курира бр. 2;   9) Школа 
у Грнчарској мали – пре 1912. године; 10) Школа у 
,,Аврамовићевој кући”, (за време другог светског рата), 
сада Закићева улица. 

У неким документима наводи се и да је прва 
школска установа основана давне 1821. године у 
Коморану. То је била школа интернатског типа. 
Ученици су се у њој, поред учења, хранили, спавали и 
обављали низ других активности. Полазници школе су 
били младићи старији од 15 година - деца имућнијих 
сељака који су желели да имају ,,писмену главу у кући”. 
Учитељи су били свештеници и писмене занатлије 
којима је образовање било споредан посао и за свој рад 
су били плаћени у натури. У почетку је то била црквено-
приватна школа, али је од 1842. године, на молбу 
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угледних сељака, рангирана у школску државну 
установу. 

Приватне основне школе постојале су у Кукљину и 
Белој Води 1824. године. 

За време I светског рата, повлачење српске војске из 
Крушевца отпочело је почетком октобра 1915. године, а 
непријатељски војници ушли су у Крушевац 7.новембра 
1915. године. Дан пре тога прекинута је настава у свим 
школа а поново је обновљен рад основних школа на 
јесен 1916. године. Настава је само изузетно,када се није 
могао обезбедити учитељ из Аустроугарске,поверавана 
учитељима Србима, којих је у граду било довољно. 
После ослобођења Крушевца, најбрже је извршено 
окупљање основаца у школе. 

Школске 1939/40 године, град Крушевац имао је 
три основне школе са 1.800 ученика. 

За време II светског рата зграде свих школа у 
Крушевцу коришћене су током окупације за смештај 
окупаторских трупа, војног материјала и сл. И у тим 
условима, ипак је организована настава у просторијама 
Женске занатске школе и ,делимично, у просторијама 
Трговачке недељне школе. Радило се и у приватним 
зградама а и са групама ученика у становима ученика. 

После II светског рата,долази до отварања нових 
одељења због прилива све већег броја ученика а увиђа 
се и важност школе за унапређење друштва и живота,па 
и женска деца почињу да похађају школу. Прво је 
сазидана школска зграда у Косанчићевој улици, где је 
била смештена ОШ ,,Јован Поповић“. 

Током 1951. године, на основу Одлуке Градског 
народног одбора, формира се Прва осмолетка и Друга 
осмолетка. Прва осмолетка је данашња ОШ ,,Вук 
Караџић,, а друга осмолетка је данашња ОШ ,,Јован 
Поповић“. 

Од школске 1952/53 године, због преоптерећења 
бројем ученика Прве осмолетке, подељена су одељења и 

настаје Трећа осмолетка. Школа у Лазарици и 
Пакашници се спаја са Првом осмолетком. 

На основу одлука Школских одбора од 26.09.1955. 
године, школе су промениле своје називе: Прва 
осмолетка постаје ОШ ,,Вук Караџић“, Друга осмолетка 
постаје ОШ ,,Јован Поповић“ а Трећа осмолетка ОШ 
,,Доситеј Обрадовић“. Ова школа постаје матична,  
почев од школске 1963/64 године и за четвороразредне 
школе у Читлуку и Вучаку. 

С развојем града, његовом индустријализацијом и 
демографском експанзијом, настајале су потребе за све 
већим бројем основних школа и оне су се у складу са тим 
и оснивале. 

Године оснивања неких основних школа 
крушевачког краја*: Бивоље 1897; Бован 1933; В.Купци 
1897, Велики Шиљеговац 1867, Вучак 1936, Гаглово 
1909, Глободер 1897, Горњи Степош 1910, Дедина 1927, 
Жабаре 1939, Здравиње 1924, Јасика 1848, Комаране 
1821, Мајдево 1873, Мали Шиљеговац 1930, Наупаре 
1845, Паруновац 1891, Падеж 1867, Пасјак 1937, Текија 
1935, Читлук 1918. 

 
* Енциклопедија Крушевца и околине 

 
3.2. ПРИКАЗ САДАШЊЕ МРЕЖЕ ЈАВНИХ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 
Мрежу основних школа сачињава 17 редовних 

основних школа (7 у граду и 10 у насељеним местима), 
једна школа за ученике са сметњама у развоју и једна 
музичка школа.  

Постојећа мрежа основних школа утврђена је 
Одлуком о мрежи основних школа на територији града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца “, бр. 5/11, 
8/12 и 1/16), и то: 

 

 
Табела 10. Постојећа мрежа јавних основних школа 

Шифра 

школе Седиште школе Назив школе Издвојено одељење разредност 

1. 1102 Крушевац 

Југовићева 11 

О.Ш. ,,Вук Караџић,,  I - VIII 

 Балканска број 57а  Основно образовање 

одраслих 

I - VIII 

 Благоја Паровића бб  Основно образовање 

одраслих 

I - VIII 

2. 1107 Крушевац 

Ул. Војислава Илића 5. 

О.Ш ,,Доситеј Обрадовић,,  I - VIII 

 3. 1108 Крушевац 

Ћирила и Методија 5. 

О.Ш,, Драгомир 

Марковић“ 

 I - VIII 

   Велика Ломница I-IV  

   Трмчаре I-IV  

4. 1110 Крушевац 

Блаже Думовића бб 

О.Ш,, Јован Јовановић 

Змај,, 

 I- VIII  

   Велико Головоде I-IV 

   Станци I-IV 

   Кобиље I-IV 
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5. 1109 Крушевац 

Балканска 56. 

О.Ш „Јован Поповић“  I-VIII 

6. 1112 Крушевац 

Ломничке борбе 7. 

О.Ш ,,Нада Поповић“  I-VIII 

7.  1099 Крушевац 

Ул. Бранка Радичевића 12. 

О.Ш „Бранко Радичевић“  I-VIII 

   Макрешане I-IV 

   Дедина I-IV 

8.  1103 Паруновац 

ДимитријаТуцовића 3. 

О.Ш ,,Владислав Савић 

Јан“ 

 I-VIII 

   Текије I-IV 

   Гаглово I-IV 

   Мали Шиљеговац I-IV 

   Пасјак I-IV 

   Бован I-IV 

9.  1111 Велики Купци 37221 О.Ш ,,Кнез Лазар,,  I-VIII 

   Мајдево I-IV 

   Себечевац I-IV 

   Ћелије I-IV 

10. 1113 Горњи Степош 37000 О.Ш „Деспот Стефан“  I-VIII 

   Наупаре I-IV 

   Доњи Степош I-IV 

   Јабланица I-IV 

11. 1117 Жабаре 37233 О.Ш ,,Жабаре“  I-VIII 

   Лукавац I-IV 

   Мешево I-IV 

   Пепељевац I-IV 

   Церова I-IV 

12. 1106 Јасика  

Станислава Биничког бб 

О.Ш „Станислав 

Бинички“ 

 I-VIII 

   Велика Крушевица I-IV 

   Кукљин I-IV 

   Срње I-IV 

   Шанац I-IV 

13. 1104 Падеж 37259 О.Ш „Васа Пелагић“  I-VIII 

   Вратаре I-IV 

   Глобаре I-IV 

   Крвавица I-IV 

   Шашиловац I-IV 

14.  1101 Велики Шиљеговац 

37204 

О.Ш ,,Велизар Станковић 

Корчагин“ 

 I-VIII 

   Каоник I-VIII 

   Рибаре I-VIII 

   Беласица I-IV 

   Велико Крушинце I-IV 

   Гревци I-IV 

   Ђунис I-IV 

   Зебица I-IV 

   Зубовац I-IV 

   Росица I-IV 

   Сушица I-IV 

   Бољевац I-IV 
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15. 1115 Дворане 37206 О.Ш „Страхиња Поповић“  I-VIII 

   Здравиње I-IV 

   Модрица I-IV 

   Сеземча I-IV 

16. 1100 Коњух 37254 О.Ш „Брана Павловић“  I-VIII 

   Бела Вода I-IV 

   Брајковац I-IV 

   Каменаре I-IV 

   Лазаревац I-IV 

   Љубава I-IV 

17. 1118 Читлук 37208 

Цара Лазара 113, 

О.Ш ,,Свети Сава“  I-VIII 

   Глободер I-VIII 

   Вучак I-IV 

    Мачковац I-IV 

18.  1116 Крушевац 

Чупићева 25. 

О.Ш ,,Стеван Христић“  I-VI 

   Александровац 37230 

10.августа број 6 

I-VI 

   Велики Шиљеговац-

просторије OШ 

,,Велизар Станковић 

Корчагин“ В. 

Шиљеговац 

I-VI 

   Варварин 

Трг Мирка Томића бб 

37260 

I-VI 

   Брус 

Просторије ОШ ,,Јован 

Јовановић Змај“ ул. 

Братиславе Петровић 

бр.6, 37220 

I-VI 

19. 1105 Крушевац 

Ћирила и Методија 17. 

СОШО,,Веселин 

Николић“ 

 I-VIII 

 

Преглед основних школа утврђен тренутно важећом Одлуком о мрежи основних школа са бројем ученика 

у школској 2012/13 и  школској 2017/18. години и проценом испуњености новог критеријума који се односи на број 

ученика (најмање 480 ученика или 16 одељења) приказан је у Табели 11. 
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Табела 11. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској  

2012/13 и 2017/18. години 

 

Р.бр. Назив школе 

Број 
ученика 
школска 
2012/13 

Број 
одељења 
школска 
2012/13 

Број ученика 
школска  
2017/18 

Број одељења 
школска 
2017/18 

Оптимални 
број одељења 

школска 
2017/18 

Испуњеност 
критеријума 

броја  
ученика /одељ. 

да  /  не 

1. ОШ ,,Вук Караџић" 895 36 850 33 33 да 

2. ОШ ,,Д.Обрадовић" 1055 40 960 40 40 да 

3. ОШ "Драгомир 

Марковић" 
1356 52 1179 50 50 да 

4. ОШ "Јован 

Јовановић Змај" 
707 30 681 33 33 да 

5. ОШ "Јован 

Поповић" 
830 32 829 33 33 да 

6. ОШ "Нада 

Поповић" 
1226 47 1304 50 50 да 

7. ОШ "Бранко 

Радичевић" 
521 28 451 27 27 да 

8. ОШ "Кнез Лазар  

В. Купци" 
250 16 208 17 17 да 

9. ОШ "Деспот 

Стефан" Г.Степош 
333 20 298 20 20 да 

10. ОШ "Жабаре"  273 20 240 19 19 да 

11. ОШ "Станислав 

Бинички" Јасика 
449 24 407 26 26 да 

12. ОШ ,,В.С.Јан" 

Паруновац  
525 28 434 28 28 да 

13. ОШ "В.С.Корчагин 

В. Шиљеговац 
621 40 509 39 39 да 

14. ОШ "Страхиња 

Поповић" Дворане 
222 16 165 15 16 не 

15. ОШ "Брана 

Павловић" Коњух 
314 22 279 21 21 да 

16. ОШ "Васа 

Пелагић" Падеж 
226 16 191 16 16 да 

17. ОШ ,,Свети Сава“, 

Читлук 
491 27 468 28 28 да 

18. ШОСО ,,Веселин 

Николић“ 
113 18 152 21 21 да 

19. Музичка школа  481 42 605 51 51 да 
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Према Закону о основама система образовања и 

васпитања, образовно-васпитни рад на територији града 
Крушевца остварује се на српском језику.  

- Основне школе , од броја 1 до 17 обављају редовну 
делатност основног образовања и васпитања, за све 
разреде од I до VIII разреда. Основне школе Нада Поповић, 
Доситеј Обрадовић и Јован Поповић немају издвојена 
одељења у свом саставу. Све остале школе имају и 
издвојена одељења од I до IV разреда. Специфично је и то 
да ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиље-
говац, као издвојена одељења има и две осморазредне 
школе и то школу у Каонику и Рибару, и ОШ ,,Свети Сава“ 
Читлук који има осморазредну школу у Глободеру као 
своје издвојено одељење. 

- Основна школа ,,Вук Караџић“  поред редовне 
делатности основног образовања и васпитања, обавља и 
делатност основног образовања и васпитања одраслих 
лица по Програму функционалног основног образовања 
одраслих, у два издвојена одељења и то: издвојено 
одељење у ул. Балканска број 57а и Благоја Паровића бб. 

- Школа за основно и средње образовање ,,Веселин 
Николић“ обавља делатност основног образовања и 
васпитања ученика са сметњама у развоју од I до VIII 
разреда, као  и делатност средњег образовања. 

- Музичка школа „Стеван Христић“ обавља 
делатност основног музичког образовања и васпитања, 
од I до VI разреда, као и средњег музичког образовања и 
васпитања од I до IV разреда.  

- На основу Табеле 11. евидентно је да је у вези са 
критеријумом минималног броја ученика “480 ученика“, 
има 7 основних школа. Са мање од 480 ученика постоји 
10 школа и то су школе са приградског и сеоског 
подручја. С обзиром на критеријум број одељења 
“најмање 16 одељења“, према горе датој табели само 
једна основна школа са сеоског подручја, ОШ 
,,Страхиња Поповић“ Дворане не испуњава тај кри-
теријум у школској 2017/18 години. 

- Правилником о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног 
образовања и васпитања прописано је да се школа  
организује са најмање 16 одељења од првог до осмог 
разреда. Школа за основно образовање одраслих  се 
организује са најмање осам одељења. Изузетно, школа 
се може организовати са мање од 16 одељења, односно 
ШОСО се може организовати са мање од осам одељења 
уз сагласност Министарства и то: на приграничном и 
планинском подручју, кад због малог броја  ученика,  
непостојања  путне мреже (којом се могу кретати 
путничка возила) и велике удаљености између насеља 
није могуће на рационалан и економичан начин, 
организовати школу са најмање 16 одељења, односно 
осам одељења. 

- Што се тиче специјализованих школа, ШОСО     
“Веселин Николић“ испуњава критеријум у погледу 
броја одељења, 21-о одељење.  

 
3.3.  ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД И УДАЉЕНОСТИ 
        ОСНОВНИХ ШКОЛА  
 
У погледу просторног распореда основних школа, 

школе су равномерно распоређене по територији Града. 

Просечна међусобна удаљеност основних школа креће 
се од  2,5 - 12 км, што омогућава ученицима ових школа 
да свакодневно брзо и лако дођу до њих. Одређени број 
ученика основних школа станују на удаљености већој од 
4 километра од седишта школе. За ове ученике, као и за 
ученике који путују на удаљености већој од 2 километра 
Град обезбеђује бесплатан превоз од куће до школе, а 
што је обавеза предвиђена чланом 189. тачка 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања и Одлуци о 
превозу ученика.  

Мрежа школа је рационална и обезбеђује оства-
ривање једнаког права на доступност образовања и 
васпитања свим ученицима на одређеном подручју.  

Доступност мреже подразумева могућност стицања 
образовања и васпитања у седишту или другом објекту 
организовањем издвојеног одељења школе примерено 
удаљеном од места становања, уз инфраструктурну 
повезаност и услове који не угрожавају здравље и 
безбедност ученика.  

 
3.4. УПИСНА ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

СА  ПРОЈЕКЦИЈОМ БРОЈА ЂАКА ДО 2025 

ГОДИНЕ 
 
Имајући у виду критеријуме за доношење акта о 

мрежи јавних основних школа, а посебно дефинисано 
подручје школе са којег се уписују ученици, у складу са 
законом, као и обавезу школе да у складу са просторним 
и кадровским могућностима,без угрожавања здравља и 
безбедности ученика, обавести родитеља односно 
другог законског заступника о одлуци по његовом 
захтеву за упис детета ван подручја школе,  уписна 
подручја на територији града Крушевца дефинисана су 
на следећи начин: 

 
1. Основна школа ,,Вук Караџић“, Крушевац 
 
Подручје Основне школе "Вук Караџић" у 

Крушевцу обухвата МЗ "Цар Лазар", МЗ "Доња 
Пакашница", МЗ "Лазарица" и део МЗ Гари. 

Границу рејона школе од I-VIII  разреда чине: ул. 
Краља Милутина, Љубостињска, Гарски поток, обухвата 
Доњу Пакашницу, Церову, Његошеву, Мајке Југовића, 
Газиместанску. 

 Издвојено одељење у Церови обухвата насељено 
место Церова. 

Основно образовање одраслих обавља се у ОШ 
,,Вук Караџић“ Крушевац, као издвојена одељења 
школе:у улици Балканска и у ул. Благоја Паровића. 

У објекту школе, према мрежи јавних пред-
школских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до  
2024/25. Из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе. 
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Слика 6. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној 

школи; в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 

 
 
2. Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“, 

Крушевац 
 
Подручје Основне школе "Доситеј Обрадовић" у 

Крушевцу обухвата МЗ " Уједињене нације" и већи део 
МЗ" Лазарица". 

Границу рејона школе према граду чине: ул. Краља 
Милутина, ул.  Љубостињска, Гарски поток. 

Школа, према броју  деце и броју одељења,  испуњава 
све услове прописане Уредбом о критеријумима за 
доношење акта о  мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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3. Основна школа ,,Драгомир Марковић“ 
Крушевац 

 
Подручје Основне школе "Драгомир Марковић" у 

Крушевцу обухвата: МЗ "Веселин Николић", већи део 
МЗ "Расадник", МЗ "Багдала", део Прве МЗ , МЗ "Велика 
Ломница"и део МЗ Трмчаре. 

Границу рејона школе чине: ул. Мајке Југовића,  ул. 
Видовданска, Бирчанинова, ул. Поручника Божидара, 
ул. Хајдук Вељкова, ул. Радета Јашаревића, Бруски пут,  
и  Горња Пакашница. 

Издвојено одељење у Великој Ломници  обухвата 
насељена места Велика Ломница и Буци. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшколких 
установа, обавља се и програм предшколског васпитања 
и образовања. 

Издвојено одељење Трмчаре обухвата  насељено 
место Трмчаре и Слатина. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања  

Школа у Великој Ломници удаљена је од централне 
школе 10 км. Постоји редован аутобуски саобраћај. 
Настава је организована у два комбинована одељења 
(16/2); У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Трмчару удаљена је 9 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у два комбинована одељења (21/2). 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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                                                         а)                                                                                    б) 

 

Слика 8. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика 
 

 
 

1. Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“ 
Крушевац   

 
Подручје Основне школе "Јован Јовановић Змај" у 

Мудраковцу обухвата: МЗ "Мало Головоде", МЗ 
"Мудраковац" и МЗ "Кобиље". 

Границу рејона школе у граду чине: Бруски пут, ул. 
Кнеза Милоша, река Расина. 

У објекту школе, према мрежи јавних 
предшколских установа, обавља се и програм 
предшколског васпитања и образовања  

Издвојено одељење у Великом Головоду обухвата 
насељено место Велико Головоде. 

Издвојено одељење у Станцима обухвата насељено 
место Станци и заселак Коса. 

Издвојено одељење у Кобиљу обухвата насељено 
место  Кобиље. 

Школа у Великом Головоду удаљена је 3 км од 
централне школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. 
Настава је организована у два комбинована одељења 
(15/2); У објекту школе, према мрежи јавних 
предшколских установа, обавља се и програм 
предшколског васпитања и образовања.  

Школа у Станцима удаљена је 11 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај, али је 
отежан током зимских месеци. Настава је организована 
у неподељеној школи (4/1); 

У објекту школе, према мрежи јавних пред-
школских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Кобиљу удаљена је 7 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај, али је 
отежан током зимских месеци. Настава је организована 
у два комбинована одељења (15/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа, према броју деце и броју одељења,  испу-
њава све  услове  прописане Уредбом. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе. 
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а) 

 

   

                  б)       в) 

Слика 9. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; в) 
претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 

 

 
 

5. Основна школа ,,Јован Поповић“ Крушевац 
 
Подручје Основне школе "Јован Поповић" у 

Крушевцу обухвата: МЗ "Деспот Стефан Лазаревић" и  
МЗ "Центар". 

Границу рејона школе чине: ул. Видовданска, 
Шумадијска улица-десна страна, источна страна 
касарне, железничка пруга, Газиместански трг, ул. 
Газиместанска. 

У објекту школе ,према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа, према броју деце и броју одељења,  
испуњава све  услове прописане Уредбом  за постојањем 
као јединствене школе без издвојених одељења. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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 а) б) 

 
Слика 10. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика 

 
 
6. Основна школа ,,Нада Поповић“ Крушевац 
 
Подручје Основне школе "Нада Поповић" у 

Крушевцу обухвата већи део Прве месне заједнице и део 
МЗ "Расадник". 

Границу рејона школе чине: ул. Видовданска, 
Бирчанинова, Поручника Божидара, Хајдук Вељкова, 
Радета Јашаревића, Бруски пут, Кнеза Милоша, река 
Расина.  

Школа, према броју деце и броју одељења,  
испуњава све  услове прописане Уредбом, за постојањем 
као јединствене школе без издвојених одељења. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  

 

 

    

                                     а)                                                                                   б) 

 

Слика 11. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика 
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7. Основна школа ,,Бранко Радичевић” 

Крушевац 
 
Подручје Основне школе" Бранко Радичевић" у 

Крушевцу обухвата: МЗ "Бивоље", МЗ „Дедина“ и МЗ 
„Макрешане“. 

У објекту школе, према мрежи јавних 
предшколских установа, обавља се и програм 
предшколског васпитања и образовања 

Границу рејона школе према граду  чине: источна 
страна касарне, Шумадијска улица-лева страна, ул. 
Видовданска, ул. Петра Кочића, Војводе Степе, до реке 
Расине. 

Издвојено одељење у Дедини обухвата насељено 
место Дедина. 

Издвојено одељење у Макрешану обухвата 
насељено место Макрешане. 

Школа у Дедини удаљена је 3 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
одвија у четири чиста одељења (50/4); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Макрешану удаљена је 6 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
одвија у четири чиста одељења (40/4)  

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа, према броју деце и броју одељења,  
испуњава све  услове  прописане Уредбом. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе. 

 
 
 

 

 

  

 
 

Слика 12. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; 

 в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
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8. Основна школа " Кнез Лазар" Велики Купци 
 
Подручје Основне школе "Кназ Лазар" у Великим 

Купцима   обухвата подручје: МЗ Велики Купци, МЗ 
Мајдево и МЗ Ћелије. 

Основна школа "Кнез Лазар" у Великим Купцима 
од I-VIII разреда обухвата насељена места: Велики 
Купци, Мали Купци, Гркљане и Штитаре. 

У објекту школе, према мрежи јавних 
предшколских установа, обавља се и програм 
предшколског васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Мајдеву обухвата насељено 
место Мајдево и Сувају. Има два комбинована одељења 
(19/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Себечевцу обухвата насељено 
место Себечевац. Има два комбинована одељења (15/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Ћелијама обухвата насељено 
место Ћелије. Настава је организована као неподељења 
школа (7/1). 

Школа у Себечевцу удаљена је 6 км од централне 
школе. Постоји редовна аутобуска линија, али током 
зимских месеци отежан је саобраћај. 

Школа у Мајдеву удаљена је 4 км од  централне 
школе. Постоји редовна аутобуска линија. 

Школа у Ћелијама удаљена је 9 км од централне 
школе. Постоји редовна аутобуска линија. 

Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 
4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. Ова 
школа у школској 2018/2019 години има 17 одељења. 

 На удаљености од 2 километра од матичне школе 
не постоји друга школа. Удаљеност између матичне 
школе и издвојених одељења је: 4 километара до 
Мајдева, 9 км до Ћелија и 6км до Себечевца. Такође је 
битно нагласити да ова школа ради  са три физички 
издвојена одељења.  

Одлуком о утврђивању катастарских општина које 
се сматрају брдско-планинским подручјем ("Сл. гласник 
РС", бр. 28/85) утврђено је да се Ћелије, Мајдево и 
Себечевац сматрају брдско-планинским подручјем, тако 
да није могуће на другачији начин организовати ову 
школу. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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 б) в) 

 

Слика 13. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи;            

в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
 

 
 
9. ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош  
 
Подручје Основне школе "Деспот Стефан" у 

Горњем Степошу обухвата подручје: МЗ "Горњи 
Степош", МЗ "Доњи Степош", МЗ "Витановац" и део 
МЗ" Велика Ломница" (насељено место Буковица). 

Основна школа "Деспот Стефан" у Горњем 
Степошу од I-VIII разреда обухвата насељена места 
Горњи Степош, Шавране и Буковицу. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Наупару обухвата насељено 
место Наупаре. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Доњем Степошу обухвата 
насељено место Доњи Степош и Липовац. 

Издвојено одељење у Јабланици обухвата насељена 
места Јабланица, Витановац и Шогољ. 

У објекту школе, према мрежи јавних пред-
школских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Наупару  удаљена је 3,5 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај.  Настава је 
организована у два комбинована одељења (18/2); 

Школа у Доњем Степошу је удаљена 3,5 км од 
централне школе, а од главног пута још 1 км , па је на тој 
релацији у зимском периоду веома често пут 
непроходан. Настава је организована у комбинованим 
одељењима (23/2);   

Школа у Јабланици удаљена је 7 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у четири чиста одељења (32/4). 

Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 
4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 
школској 2018/2019 години настава је организована у 20 
одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа . 

Код ове школе удаљеност између централне школе 
и издвојених одељења креће од 3,5 километара до 
Наупара, до 5 км до Јабланице, те није могуће  другачије 
организовати рад школе са издвојеним одељењима. 
Такође је битно наглити да ова школа ради  са три 
физички издвојена одељења  

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе. 
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10 . ОШ "Жабаре" Жабаре 
 

Подручје Основне школе "Жабаре" у Жабару 

обухвата: МЗ "Жабаре", МЗ "Мешево", МЗ "Пепељевац". 
Основна школа" Жабаре" у Жабару од I-VIII 

разреда обухвата насељено место Жабаре, Треботин и 
Малу Врбницу. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Пепељевцу обухвата насе-
љено место Пепељевац. 

Издвојено одељење у Лукавцу обухвата насељено 
место Лукавац и заселак Бекчићи. 

Издвојено одељење у Мешеву обухвата насељено 
место Мешево и Дољане. 

Школа у Пепељевцу је удаљена од централне школе 
7 км. Постоји редован аутобуски саобраћај. Према  броју 

ђака, настава је организована у четири чиста одељења 
(37/4); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Лукавцу удаљена је од централне школе      
6 км. Постоји редован аутобуски саобраћај. Према броју 
ђака настава је организована у два комбинована 
одељења (19/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Мешеву удаљена је 6 км од централне 
школе.Постоји редован аутобуски саобраћај. Према 
броју ђака организована је настава са једним одељењем-
неподељена школа (7/1); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

 
а) 

 

   
 б) в) 

Слика 14. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; 

 в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
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Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 
4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 
школској 2018/2019 години настава је организована у 20 
одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа . 

Удаљеност између матичне школе и издвојених 
одељења је од  6 -7 км, те није могуће на рационалан и 
економичан начин другачије организовати ову школу. 
Такође је битно нагласити да ова школа ради  са четири 
физички издвојена одељења. 

 На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              б)  в) 

Слика 15. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи;  
в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
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11. ОШ "Станислав Бинички" Јасика 

 

Подручје Основне школе "Станислав Бинички" у 

Јасици обухвата: МЗ Јасика, МЗ Шанац и МЗ Кукљин. 

Основна школа "Станислав Бинички" у Јасици од        

I -VIII разреда обухвата насељена места Јасика и Гавез. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-

ских установа, обавља се и програм предшколског 

васпитања и образовања. 

Издвојено одељење у Срњу обухвата насељено 

место Срње. 

Издвојено одељење у Великој Крушевици обухвата 

насељено место Велика Крушевица.  

Издвојено одељење у Шанцу обухвата насељено 

место Шанац. 

Издвојено одељење у Кукљину обухвата насељено 

место Кукљин. 

Школа у Срњу удаљена је 3 км од централне 

школе.Постоји редовна аутобуска линија. Настава се 

одвија у два комбинована одељења (20/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-

ских установа, обавља се и програм предшколског 

васпитања и образовања 

Школа у Великој Крушевици удаљена је 2,9 км од 

централне школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. 

Настава се одвија у два комбинована одељења (15/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-

ских установа, обавља се и програм предшколског 

васпитања и образовања 

Школа у Шанцу удаљена је 6 км од ценралне 

школе.Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 

одвија у три одељења (32/3); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-

ских установа, обавља се и програм предшколског 

васпитања и образовања. 

Школа у Кукљину удаљена је 6 км од централне 

школе. Постоји редовна аутобуска линија. Настава се 

одвија у четири чиста одељења (36/4). 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-

ских установа, обавља се и програм предшколског 

васпитања и образовања 

Оваква организација ове основне школе са 

издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 

4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 

установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 

школској 2018/2019. години настава је организована у 25 

одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 

друга школа. 

Удаљеност издвојених одељења од матичне школе 

креће се од 2,9 до 6 км па настава не може другачије да 

се организује на рационалан и економичан начин. 

На сликама је представљен претпостављени број 

ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 

2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 

Уредбе.  
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 б) в) 
 

Слика 16. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; 

 в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
 
 

 
12. ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац   
 
Подручје Основне школе "Владислав Савић Јан" у 

Паруновцу обухвата: МЗ Паруновац, МЗ Текије, МЗ 
Бован и Пасјак, МЗ Капиџија, МЗ Мали Шиљеговац и 
МЗ Гаглово. 

Основна школа "Владислав Савић Јан" у Паруновцу  
од I - VIII  разреда обухвата насељена места: Паруновац, 
Капиџија и Добромир 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Текији обухвата насељено 
место Текије. 

Издвојено одељење у Гаглову обухвата насељено 
место Гаглово и заселак Ново Село. 

Издвојено одељење у  Пасјаку обухвата насељено 
место Пасјак. 

Издвојено одељење у Малом Шиљеговцу обухвата 
насељено место Мали Шиљеговац. 

Издвојено одељење у Бовну обухвата насељено 
место Бован. 

Школа у Текији удаљена је 4 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај.Настава је 
организована у два комбинована одељења (18/2); 

У објекту школе,п рема мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Гаглову удаљена је 6 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у два комбинована одељења (22/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Пасјаку удаљена је 5 км од центалне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у једном одељењу-неподељена школа 
(4/1); 

Школа у Малом Шиљеговцу удаљена је 10 км од 
централне школе. Постоји редован аутобуски саобраћај 
али у зимском периоду линија се скраћује до Новог 
Села. Настава је организована у два комбинована 
одељења (12/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Бовну удаљена је 8 км од централне школе. 
Постоји редован аутобуски саобраћај, али током зиме 
линије нису увек проходне. Настава је организована у 
једном одељењу - неподељена школа (4/1). 

Издвојена одељења у Пасјаку и Бовну  налазе се у 
брдско-планинском делу општине, а удаљеност до 
централне школе је 5  односно 8 км . У зимском периоду 
на овој релацији не саобраћа јавни превоз тако да се за 
ученике ових школа не може на другачији  начин да 
организује настава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 356
340

322 335
308

261 254
235 223 228 217

0

50

100

150

200

250

300

350

400

У У У У У У

2019/202020/212021/222022/232023/242024/25

Станислав Бинички Јасика

38
36

41

37
34

2827 27

23
20

24 24

18
21 21

19 19 20

16
18

20
23

20 19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

У У У У У У

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Кукљин Шанац Срње Велика Крушевица



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        57 

 

 

 

Табела 12  Број рођене деце, потенцијалних ђака за ош“Владислав Савић Јан“Паруновац 

Р.бр.  

  

Насељено место  

  

Број рођене деце по годинама  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Капиџија 8 8 12 7 11 12 12 

2 Мали Шиљеговац 3 2 2 5 5 4 0 

3 Пасјак 1 3 0 0 2 0 1 

4 Текије 7 9 3 4 3 4 2 

5 Бован 0 1 0 0 0 2 0 

6 Гаглово 3 3 3 3 3 7 0 

7 Добромир 0 0 0 0 0 1 1 

8 Паруновац 20 20 18 20 22 22 12 

  Укупно 42 46 38 39 46 52 28 
 
 

Школа у Бовну ће, према броју рођене деце и 
претпостављеном броју ђака, имати у периоду од 
школске 2019/20 до школске 2024/25 године између 
једног и два ђака. 

Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 
4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 

школској 2018/2019 години настава је организована у 25 
одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа. Настава је организована у 5 издвојених 
одељења. Удаљеност матичне школе од издвојених 
одељења креће се од 4 до 10 км, тако да је ова 
организација рада школе најрационалнија. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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                                   б)                                                                   в) 
 

Слика 17. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; в) 
претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 

 
 
 
13. ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ Велики 

Шиљеговац 
 
Подручје Основне школе "Велизар Станковић 

Корчагин"  у Великом Шиљеговцу  обухвата подручја: 
МЗ Велики Шиљеговац, МЗ Ђунис, МЗ Каоник, МЗ 
Рибаре, МЗ Сушица, МЗ Мала Река и  МЗ Беласица. 

Основна школа "Велизар Станковић Корчагин" у 
Великом Шиљеговцу од I до VIII  разреда обухвата 
насељена места Велики Шиљеговац и Бојинце. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Издвојено одељење основне школе у Рибару  
обухвата насељена места Рибаре, Рибарску Бању и Мало 
Крушинце. 

Издвојено одељење основне школе у Каонику 
обухвата насељена места  Каоник и Јошје. 

Издвојено одељење у Беласици обухвата насељено 
место Беласица( без Провалије). 

Издвојено одељење у Великом Крушинцу обухвата 
насељена места Велико Крушинце, Рлица, Срндаље и 
Мала Река. 

Издвојено одељење у Гревцима обухвата насељено 
место Гревци. 

Издвојено одељење у Ђунису обухвата насељена 
места Ђунис. 

Издвојено одељење у Зебици обухвата насељено 
место Зебица. 

Издвојено одељење у Зубовцу обухвата насељено 
место Зубовац. 

Издвојено одељење у Росици обухвата насељено 
место Росица. 

Издвојено одељење у Сушици обухвата насељена 
места Сушица, Црквина  и Позлата (без  Влашког Поља). 

Издвојено одељење у Бољевцу обухвата насељено 
место Бољевац. 

Ученици од V-VIII разреда из насељених места 
Ђунис и Каоник похађају основну школу у Каонику. 

Ученици од V–VIII  разреда из насељених места 
Зубовац, Росица и Бољевац  похађају основну школу у 
Рибару. 

Ученици од V-VIII разреда из насељених места 
Сушица,  Позлата, Црквина, Беласица, Зебица, Велико 
Крушинце и Гревци похађају основну школу у Великом 
Шиљеговцу. 

Основна школа "Велизар Станковић Корчагин" 
Велики Шиљеговац у свом саставу има два издвојена 
одељења у којима се изводи настава од I-VIII  разреда и 
девет издвојених одељења са наставом од I- IV  разреда. 

Школа у Каонику удаљена је 7 километара од 
матичне школе. Настава се одвија од првог до осмог 
разреда (121/9); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Рибару удаљена је 8 км од матичне школе. 
Настава се одвија од првог  до осмог разреда (51/6); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Гревцима удаљена је 6 км од матичне 
школе. Настава се одвија у два комбинована одељења 
(14/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Зубовцу удаљена је 12 к. од матичне школе 
а 4 км од Рибара. На тим релацијама не постоји редован 
аутобуски саобраћај, а пут није проходан током зиме, па 
је  наставу могуће организовати само кроз рад овог 
издвојеног одељења. У овој школској години нема ђака. 

Школа у Росици удаљена је 11 км од матичне школе 
а 3 км од Рибара. Настава се организује у једном 
одељењу-неподељеној школи (3/1). На тим релацијама 
не постоји редован аутобуски саобраћај а пут није 
проходан током зиме, па је наставу могуће организовати 
само кроз рад овог издвојеног одељења. 
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Школа у Бољевцу удаљена је 12 км од матичне 
школе а 4 км од Рибара. Настава се организује у једном 
одељењу-неподељеној школи (2/1). На овој релацији не 
постоји редован аутобуски саобраћај а пут није 
проходан током зиме, па је наставу могуће организовати 
само кроз рад овог издвојеног одељења.  

Школа у Сушици удаљена је 8 км од матичне школе. 
Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у два комбинована одељења (23/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Ђунису удаљена је 9 км од матичне школе 
а 3 км од Каоника. Постоји редован аутобуски саобраћај. 
Настава је организована у три одељења (28/3); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Зебици удаљена је 4 км од матичне школе. 
Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
организује у једном одељењу-неподељеној школи (5/1); 

Школа у Великом Крушинцу удаљена је 6 км од 
матичне школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. 
Проходност пута отежна је током целе зиме. Настава се 
организује у једном одељењу-неподељеној школи (10 /1) 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Беласици удаљена је 4 км од матичне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
организује у једном одељењу-неподељеној школи (2/1); 

 
 

Табела 13.  Број рођене деце, потенцијалних ђака за ОШ “Велизар Станковић Корчагин“ 
 

Р.бр.  

  

Насељено место  

  

Број рођене деце по годинама  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Велики Шиљеговац 12 15 19 13 14 21 14 

2 Бојинце 0 0 0 0 0 1 1 

3 Рибаре 2 6 1 5 1 4 2 

4 Рибарска Бања 0 3 3 0 0 0 0 

5 Мало Крушинце 0 0 1 1 4 0 2 

Укупно за школу у Рибару 2 9 5 6 5 4 4 

6 Каоник 6 3 8 5 9 13 5 

7 Јошје 1 0 2 1 0 2 1 

8 Беласица 2 4 0 6 2 0 1 

9 Велико Крушинце 0 1 0 0 0 0 0 

10 Рлица 0 1 0 0 0 0 0 

11 Срндаље 2 0 0 0 0 0 0 

12 Мала Река 1 1 0 0 1 1 0 

Укупно за школу у 

Великом Крушинцу 
3 3 0 0 1 1 0 

13 Гревци 1 2 3 2 0 6 1 

14 Ђунис 6 4 3 1 1 4 3 

15 Зебица 1 2 0 0 1 1 0 

16 Зубовац 2 4 1 0 1 2 1 

17 Росица 0 0 1 0 0 2 0 

18 Сушица 8 3 5 2 4 0 0 

19 Црквина 1 1 1 4 0 0 1 

20 Позлата 1 0 0 1 0 1 0 

Укупно за школу у Сушици 10 4 6 7 4 1 1 

21 Бољевац 2 0 3 0 0 0 0 

  Укупно 48 50 51 41 38 58 32 
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Школа у Бољевцу, према горњој табели имаће у 

школској 2019/20 два ученика, а од школске 2021/22 
имаће 5 ученика и то до краја школске 2024/25. 

Школа у Зубовцу у школској 2018/19 години нема 
ђака, али према табели 13 ће у школској 2019/20 имати 2 
ђака и у наредним годинама све 2024/25 године имаће од 
3 до 6 ђака. 

Све остале четвороразредне школе имаће до 
2024/25 од 2 до 12 ученика. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

С обзиром на величину терена и броја насеља које 
обухвата, ово је највећа школа на територији града 
Крушевца. Сва издвојена одељења налазе се у брдско-
планинском подручју, обухватају велики број насе-
љених места а током зимских месеци јавни превоз не 

саобраћа, тако да настава не може да се организује на 
други начин од предложеног. 

Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 
4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 
школској 2018/2019 години настава је организована у 39 
одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа. Рад школе организован је кроз 11 
издвојених одељења, од чега су 2 издвојена одељења 
осморазредне школе (школе у Рибару и Каонику). 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  

 
 

 

 

Слика 18. Претпостављени број одељења 
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Слика 19. Претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
 
 

 

Слика 20 Претппостављени број ученика укупно и у матичној школи 
 

 
 

14. ОШ "Страхиња Поповић" Дворане 
 
Подручје Основне школе "Страхиња Поповић" у 

Дворану обухвата: МЗ Дворане, МЗ Здравиње, МЗ 
Модрица и део МЗ Трмчаре (насељено место Сеземча). 

Основна школа" Страхиња Поповић" у Дворану 
обухвата насељена места Дворане, Петина, Ловци и 
Пољаци. 

У објекту школе ,према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Здравињу обухвата насељено 
место Здравиње и засеоке Провалија и Влашко Поље. 

Издвојено одељење у Модрици обухвата насељено 
место Модрица. 

Издвојено одељење у Сеземчи обухвата насељено 
место Сеземче. 
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Школа у Здравињу удаљена је од централне школе 
6 км. Постоји редован аутобуски саобраћај. Према боју 
ученика , постоје два  комбинована одељења (14/2);. 

У објекту школе ,према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Модрици удаљена је 4 км од централне 
школе. Према броју ученика, постоје два комбинована 
одељења( 19/2). Постоји редован аутобуски саобраћај.  

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Сеземчи удаљена је од централне школе 12 
км. Према броју ученика, постоји неподељена школа 
(8/1). Не постоји организован градски превоз на овој 
релацији.  

 

 
 

Табела 14.  Број рођене деце, потенцијалних ђака за ош“Страхиња Поповић“ Дворане 

Насељено 

место 

Број рођене деце по годинама 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Дворане 2 4 8 2 3 7 3 

2 Петина 2 5 1 1 1 1 0 

3 Ловци 3 0 3 0 0 1 1 

4 Пољаци 0 1 2 1 1 2 0 

5 Здравиње 7 3 2 8 3 3 3 

6 Модрица 5 2 6 3 5 7 2 

7 Сеземча 3 0 2 1 2 1 1 

  Укупно 22 15 24 16 15 22 10 
 
 
 

Према броју рођене деце са уписног подручја ове 
школе  (Табела 14) и према претпостављеном броју 
одељења и ученика (Слика 21), ова школа ће од 
шкоилске 2019/20 до 2024/25 имати 13 одељења и у 
просеку око 145 ученика.  

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима не испуњава услове из члана 3 
став 4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење 
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 
мрежи јавних основних школа, да се школа оснива као 
посебна установа ако има 480 ученика или 16 одељења. 
У школској 2018/2019 години настава је организована у 
14 одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа. 

Међутим, чланом 5. Правилника о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања (,,Сл. 
гласник РС“, број 73/16 и 45/18) прописано је да се 
школа  организује са најмање 16 одељења од првог до 

осмог разреда. Школа за основно образовање одраслих  
се организује са најмање осам одељења. Изузетно, 
школа се може организовати са мање од 16 одељења, 
односно ШОСО се може организовати са мање од осам 
одељења уз сагласност Министарства и то: на 
приграничном и планинском подручју, кад због малог 
броја  ученика,  непостојања  путне  мреже (којом се 
могу кретати путничка возила) и велике удаљености 
између насеља није могуће на рационалан и економичан 
начин, организовати школу са најмање 16 одељења, 
односно осам одељења. 

Kод ове школе удаљеност између централне школе 
и издвојених одељења је  од 4 километара  до Модрице 
и Сеземча и 6 км до Здравиња. Такође је битно нагласити 
да се издвојена одељења налазе  на брдско-планинском 
делу општине, величина терена коју покрива ова школа 
је велика, међусобна удаљеност издвојених одељења је 
већа од два километра, а број одељења у издвојеним 
одељењима већи је од 1/3 од укупног броја одељења 
школе, па није могуће на рационалан и економичан 
начин другачије организовати наставу. 
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а) 
 

   

                                        б) в) 
 
Слика21. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи;  

в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
 

 
 

15. ОШ "Брана Павловић" Коњух 
 
Подручје Основне школе "Брана Павловић" Коњух 

обухвата: МЗ Коњух, МЗ Лазаревац и МЗ Бела Вода. 
Основна школа "Брана Павловић" у Коњуху 

обухвата насељено место Коњух. 
У објекту школе, према мрежи јавних предшко-

лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Белој Води обухвата насе-
љено место Бела Вода. 

Издвојено одељење у Брајковцу обухвата насељено 
место Брајковац. 

Издвојено одељење у Каменару обухвата насељена 
места Каменаре. 

Издвојено одељење у Лазаревцу обухвата насељено 
место Лазаревац. 

Издвојено одељење у Љубави обухвата обухвата 
насељено место Љубава и Коморане.   

Школа у Љубави удаљена је 2 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Има два 
комбинована одељења (20/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Брајковцу удаљена је 2 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај.Настава се 
одвија у једном одељењу-неподељена школа (7/1); 
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Школа у Лазаревцу удаљена је 5 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
одвија у два  комбинована одељења (20/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Каменару удаљена је 6 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
одвија у два  комбинована одељења (17/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Белој Води удаљена је 5 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава се 
одвија у два  комбинована одељења (25/2). 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Ова школа покрива велику територију  и више 
насељених места. 

Оваква организација ове основне школе са издвојеним 
одељењима испуњава услове из члана 3 став 4. тачка 6. 
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа, да се школа оснива као посебна установа ако има 
480 ученика или 16 одељења. У школској 2018/2019 години 
настава је организована у 19 одељења. На удаљености од 2 
километра не постоји друга школа. 

Kод ове школе удаљеност између централне школе 
и издвојених одељења  креће од 2 километара до Љубаве 
и Брајковца, до 6 км до Каменара, те није могуће  
другачије организовати рад школе са издвојеним 
одељењима. Такође је битно нагласити да ова школа 
ради  са пет физички издвојених одељења, која у свом 
саставу имају 9 одељења са 89  ученика, што је више од 
1/3 у односу на укупан број одељења и ученика у школи.  

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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Слика 22. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у  

матичној школи; в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
 

 

 
16. ОШ „ Васа Пелагић" Падеж  
 
Подручје Основне школе "Васа Пелагић" Падеж 

обухвата МЗ Падеж и МЗ Крвавица. 
Основна школа "Васа Пелагић" у Падежу  обухвата 

насељено место Падеж. 
У објекту школе, према мрежи јавних предшко-

лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Вратару обухвата насељено 
место Вратаре. 

Издвојено одељење у Глобару обухвата насељено 
место Глобаре. 

Издвојено одељење у Крвавици обухвата насељено 
место  Крвавица. 

Издвојено одељење у Шашиловцу обухвата 
насељено место Шашиловац. 

Школа у Вратару удаљена је 2 км од централне 
школе. Не постоји редован аутобуски саобраћај.Настава 
је организована у два комбинована одељења (20/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Глобару удаљена је 7 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобрћај. Настава је 
организована у два комбинована одељења (10/2); 

У објекту школе,према мрежи јавних предшколских 
установа, обавља се и програм предшколског васпитања 
и образовања. 

Школа у Крвавици удаљена је 7 км од центрлне 
школе.Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у два комбинована одељења (26/2); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Шашиловцу удаљена је 9 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава је 
организована у два комбинована одељења (21/2). 

 

 
 

Табела 15.  Број рођене деце, потенцијалних ђака за ОШ“Васа Пелагић“ Падеж 

Насељено место 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Падеж 7 10 6 6 16 8 4 

2 Вратаре 3 5 3 0 2 6 1 

3 Глобаре 1 1 3 0 1 1 0 

4 Крвавица 7 6 4 5 5 5 4 

5 Шашиловац 1 7 2 4 4 2 1 

  Укупно 19 29 18 15 28 22 10 
 
 

   

 б) в) 
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Према броју рођене деце са уписног подручја ове 

школе (Табела 15) и према претпостављеном броју 
одељења и ученика (Слика 23), ова школа ће од школске 
2019/20 до 2024/25 имати 14 одељења и у просеку око 
185 ученика.  

У објекту школе, према мрежи јавних предшко-
лских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Оваква организација ове основне школе са издво-
јеним одељењима не испуњава услове из члана 3 став 4. 
тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 
школској 2018/2019 години настава је организована у 14 
одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа. 

 Међутим, чланом 5. Правилника о критеријумима 
и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 73/16 и 45/18) прописано је да се 
школа  организује са најмање 16 одељења од првог до 
осмог разреда. Школа за основно образовање одраслих  

се организује са најмање осам одељења. Изузетно, 
школа се може организовати са мање од 16 одељења, 
односно ШОСО се може организовати са мање од осам 
одељења уз сагласност Министарства и то: на 
приграничном и планинском подручју, кад због малог 
броја  ученика,  непостојања  путне  мреже (којом се 
могу кретати путничка возила) и велике удаљености 
између насеља није могуће на рационалан и економичан 
начин, организовати школу са најмање 16 одељења, 
односно осам одељења. 

Издвојена одељења налазе се у брдско-планинском  
делу општине, а удаљеност до централне школе  је већа 
од два километра . Због отежаног превоза током зиме, 
настава не може да се организује на други начин. 

Kод ове школе удаљеност између матичне школе и 
издвојених одељења  креће од 2 километара до Вратара 
до 9 км до Шашиловца, те није могуће другачије 
организовати рад школе са издвојеним одељењима. 
Такође је битно нагласити да ова школа ради  са четири 
физички издвојена одељења, која у свом саставу имају 8 
одељења са 77  учеником, што је више од 1/3 у односу 
на укупан број одељења и ученика у школи. 
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                      б)                  в) 

Слика 23 а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; 

в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 

 

 
17. ОШ "Свети Сава" Читлук 
 
Подручје Основне школе "Свети Сава" у Читлуку 

обухвата: МЗ Читлук, МЗ Глободер, МЗ Мачковац и део 
МЗ Пепељевац (насељено место Вучак). 

Основна школа "Свети Сава" Читлук обухвата 
насељена места Читлук, Кошеви са засеоцима Горњи 
Кошеви и Ђекићи и Бегово Брдо. 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Издвојено одељење у Глободеру обухвата насељено 
место Глободер (без засеока Горњи Кошеви). 

Издвојено одељење у Вучаку обухвата насељено 
место Вучак. 

Издвојено одељење у Мачковцу обухвата насељено 
место Мачковац (без засеока Ђекићи). 

Ученици од V-VIII разреда из насељеног места 
Мачковац похађају основну школу у Глободеру. 

Школа у Глободеру удаљена је 9 км од матичне 
школе. У њој се одвија настава од I-VIII разреда. Постоји  
редовна аутобуска линија.  

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања 

Школа у Мачковцу удаљена је 7 км од централне 
школе. Постоји редован аутобуски саобраћај. Настава 
се одвија у три одељења (32/3); 

У објекту школе, према мрежи јавних предшкол-
ских установа, обавља се и програм предшколског 
васпитања и образовања. 

Школа у Вучаку удаљена је 3 км од централне 
школе. Не постоји аутобуски саобраћај. Настава се 
одвија у једном одељењу - неподељена школа (4/1). 

 Оваква организација ове основне школе са 
издвојеним одељењима испуњава услове из члана 3 став 
4. тачка 6. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа, да се школа оснива као посебна 
установа ако има 480 ученика или 16 одељења. У 
школској 2018/2019 години настава је организована у 26 
одељења. На удаљености од 2 километра не постоји 
друга школа. 

На сликама је представљен претпостављени број 
ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 
2024/25. из којих се види испуњеност критеријума из 
Уредбе.  
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 б) в) 

Слика 24. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи; 

в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
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18.  Музичка школа „Стеван Христић" Крушевац 
 

 Подручје Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу обухвата територију града Крушевца и општине 
Александровац, Варварин и Брус.  

 
 

 

                                                                          а) 

 

 

    

 б) в) 

Слика 25. а) претпостављени број одељења; б) претппостављени број ученика укупно и у матичној школи;  

в) претпостављени број ученика у издвојеним одељењима 
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19. Школа за основно и средње образовање ,,Васелин Николић“ Крушевац 
 
Подручје Школе за основно и средње образовање ''Веселин Николић'' у Крушевцу обухвата територију града 

Крушевца и општине: Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац, Трстеник и Ражањ. 

На сликама је представљен претпостављени број ученика и одељења ове школе за период од 2019/20 до 2024/25. 

из којих се види испуњеност критеријума из Уредбе.  

 

         

 а) б) 

 
             Слика 26. а) претпостављени број одељења;                    б) претппостављени број ученика 

 
 

3.5.  АНАЛИЗА КРЕТАЊА БРОЈА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА, УКУПНОГ БРОЈА УЧЕНИКА    

        И БРОЈА ОДЕЉЕЊА У ПРЕТХОДНИХ СЕДАМ ШКОЛСКИХ ГОДИНА (2012/13-2018/19. ГОДИНА) 

 

У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја ученика у претходних седам 

школских година (2012/13 - 2018/19. година) прикупљени су одговарајући подаци  и приказани у Табели 16 
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Табела 16. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа 

 

Р.бр. Назив школе 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

бр. 
првака 

бр.уч/бр. 
одељења 

бр. 
првака 

бр.уч./бр. 
одељења 

број 
првака 

број 
ученика  / 

бр. одељења 
 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр. првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр.прв. Бр.уч./бр.од. 

1. Вук Караџић 103 895/36 103 861/35 108 885/35 109 850/34 109 850/33 95 850/33 82 838/33 

1.1 Основно обр.одраслих 

Балканска 

 65/5  64/5  68/5  78/6  58/5  75/6  75/6 

1.2 Основно образовање 

одраслих Благоја 

Паровића 

     62/5  62/5  64/5  64/6  64/6 

2. Доситеј Обрадовић 137 1055/40 114 1040/40 103 1016/40 116 1014/40 114 1012/40 103 960/40 103 998/40 

3. Драгомир Марковић 170 1356/52 164 1345/52 153 1303/52 131 1280/51 163 1224/51 133 1179/50 151 1132/45 

3.1 Велика Ломница 2 34/3 7 28/2 1 20/2 3 13/2 8 19/2 3 15/2 2 16/2 

3.2 Трмчаре 5 21/2 4 22/2 3 18/2 7 21/2 6 20/2 4 20/2 5 21/2 

3.3 Централна школа 163 1301/47 153 1295/48 149 1265/48 121 1246/47 149 1185/47 126 1144/46 144 1095 /41 

4. Јован Јовановић Змај 83 707/30 88 701/31 80 707/32 77 690/32 67 684/33 84 681/33 62 661/32 

4.1 Велико Головоде 7 25/2 4 23/2 10 27/2 2 22/2 1 17/2 6 22/2 3 15/2 

4.2 Кобиље 7 31/2 7 27/2 3 22/2 6 23/2 2 19/2 6 18/2 0 15/2 

4.3 Станци 3 12/1 1 9/1 4 10/1 1 9/1 2 8/1 0 7/1 1 4/1 

4.4 Мудраковац 66 639/25 76 642/26 63 648/27 68 636/27 62 640/28 72 634/28 58 627/27 

5. Јован Поповић 109 830/32 101 834/32 93 837/33 100 844/33 97 838/33 96 829/33 99 812/32 

6. Нада Поповић 146 1226/47 173 1270/48 163 1282/50 152 1277/50 148 1279/50 167 1304/50 160 1325/49 

7. Бранко Радичевић 71 521/28 59 511/29 72 518/29 58 497/29 43 465/27 57 451/27 35 433/26 

7.1 Дедина 28 101/5 20 93/5 25 95/5 19 86/5 13 68/4 19 67/4 7 50/4 

7.2 Макрешане 12 45/4 8 38/4 11 37/4 9 41/4 10 40/4 9 39/4 8 40/4 

7.3 Бивоље 31 375/19 31 380/20 36 386/20 29 370/20 20 357/19 29 345/19 20 343/18 

8. Кнез Лазар В.Купци 35 250/16 31 249/17 34 248/17 25 227/17 20 221/17 27 208/17 24 217/17 

8.1 Себечевац 1 16/2 7 18/2 9 24/2 5 20/2 5 24/2 2 20/2 3 15/2 

8.2 Мајдево 8 24/2 3 13/2 0 18/2 5 16/2 3 11/2 6 13/2 6 19/2 

8.3 Ћелије 3 10/1 1 8/1 1 7/1 1 6/1 2 5/1 2 6/1 2 7/1 

8.4 Купци 23 200/11 20 202/12 24 200/12 14 185/12 10 179/12 17 179/12  176/12 
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Р.бр. Назив школе 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

бр. 
првака 

бр.уч/бр. 
одељења 

бр. 
првака 

бр.уч./бр. 
одељења 

број 
првака 

број 
ученика  / 

бр. одељења 
 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр. првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр.прв. Бр.уч./бр.од. 

9. Деспот Стефан Горњи 

Степош 

42 333/20 40 332/20 38 326/20 32 329/20 26 307/20 35 298/20 34 291/20 

9.1 Јабланица 10 43/4 12 40/4 10 39/4 7 36/4 9 37/4 8 38/4 6 32/4 

9.2 Наупаре 7 33/2 1 33/2 7 27/2 4 20/2 2 16/2 6 24/2 3 18/2 

9.3 Доњи Степош 2 26/2 8 30/2 6 28/2 5 22/2 3 23/2 7 21/2 9 23/2 

9.4 Горњи Степош 12 231/12 19 229/12 15 232/12 16 251/12 12 231/12 14 215/12 16 218/12 

10. Жабаре,Жабаре 32 273/20 40 269/20 37 265/20 34 264/21 35 261 21 240 29 240/20 

10.1 Пепељевац 12 62/4 16 58/4 22 63/4 6 53/4 10 51/4 8 43/4 12 37/4 

10.2 Лукавац 5 18/2 4 19/2 4 19/2 3 16/2 8 18/2 2 15/2 7 19/2 

10.3 Мешево 6 22/2 9 24/2 2 22/2 0 21/2 2 16/2 1 8/1 1 7/1 

10.4 Церова 1 7/1 / 5/1 0 2/1 5 6/1 3 8/1 0 8/1 1 10/1 

10.5 Жабаре 8 164/11 11 163/11 9 159/11 17 168/12 12 168/12 10 166/11 8 167/12 

11. Станислав Бинички 

Јасика 

46 449/24 53 445/23 44 429/23 38 422/25 48 412/25 42 407/26 36 382/25 

11.1 Кукљин 6 52/3 10 51/3 12 38/3 10 38/3 11 41/4 5 37/4 8 36/4 

11.2 Шанац 6 27/2 13 38/2 10 36/2 7 37/3 5 34/3 11 33/3 7 32/3 

11.3 Срње 5 23/2 7 24/2 3 20/2 3 17/2 10 23/2 5 19/2 4 20/2 

11.4 Велика Крушевица 12 31/2 8 31/2 7 33/2 4 30/2 4 22/2 3 18/2 4 15/2 

11.5 Јасика 17 316/15 15 301/14 12 302/14 14 300/15 18 292/14 18 300/15 13 279/14 

12. В.С.Јан Паруновац 69 525/28 48 506/28 57 504/28 47 469/28 56 451/28 44 434/28 41 412/25 

12.1 Паруновац 49 447/20 36 427/20 37 430/20 37 407/20 38 385/20 33 373/20 27 352/17 

12.2 Гаглово 5 25/2 5 27/2 9 29/2 4 23/2 6 26/2 3 22/2 9 22/2 

12.3 Бован 2 6/1 1 6/1 2 8/1 2 7/1 1 6/1 0 4/1 1 4/1 

12.4 Пасјак 2 8/1 1 8/1 2 7/1 1 7/1 2 7/1 0 5/1 0 4/1 

12.5 Текије 6 17/2 3 18/2 4 18/2 5 14/2 5 17/2 4 18/2 4 18/2 

12.6 Мали Шиљеговац 5 22/2 2 18/2 3 12/2 1 11/2 4 11/2 4 11/2 4 12/2 

13. В. Станковић Корчагин 

В. Шиљеговац 

71 621/40 59 567/40 59 571/40 65 537/40 46 503/39 69 509/39 41 472/39 

13.1 Каоник 15 146/9 10 140/9 14 146/9 11 127/8 9 115/8 13 120/9 8 121/9 

13.2 Рибаре 13 83/6 6 68/6 3 78/6 7 70/6 1 69/6 6 61/6 3 51/6 
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Р.бр. Назив школе 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

бр. 
првака 

бр.уч/бр. 
одељења 

бр. 
првака 

бр.уч./бр. 
одељења 

број 
првака 

број 
ученика  / 

бр. одељења 
 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр. првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр.прв. Бр.уч./бр.од. 

13.3 Беласица 2 10/1 0 7/1 2 6/1 1 5/1 0 3/1 1 4/1 0 2/1 

13.4 Бољевац 2 7/1 0 6/1 2 5/1 0 3/1 1 3/1 1 4/1 0 2/1 

13.5 В.Крушинце 4 10/1 0 10/1 2 7/1 2 7/1 4 7/1 2 9/1 2 10/1 

13.6 Гревци 3 11/1 4 14/2 2 11/2 4 13/2 1 11/2 6 12/2 4 14/2 

13.7 Ђунис 1 17/2 5 18/2 6 16/2 6 16/2 10 26/2 6 30/3 4 28/3 

13.8 Зебица 3 7/1 0 5/1 1 4/1 3 7/1 0 4/1 1 5/1 1 5/1 

13.9 Зубовац 1 3/1 0 2/1 1 2/1 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0 

13.10 Росица 4 9/1 1 8/1 1 6/1 1 7/1 1 4/1 1 4/1 0 3/1 

13.11 Сушица 12 46/2 5 35/3 8 37/3 6 35/3 5 26/2 8 26/2  5 23/2 

13.12 Шиљеговац 11 272/12 28 254/12 17 253/12 24 245/13 14 234/13 24 231/12 14 213/12 

14. Страхиња Поповић 

Дворане 

24 222/16 20 217/15 23 216/15 19 182/15 24 173/15 19 165/15 19 153/14 

14.1 Здравиње 8 29/2 6 29/2 7 28/2 0 18/2 5 16/2 4 16/2 5 14/2 

14.2 Модрица 3 24/2 8 24/2 4 21/2 5 20/2 5 21/2 4 19/2 5 19/2 

14.3 Сеземча 5 18/2 0 14/2 1 11/2 3 7/1 3 6/1 2 8/1 0 8/1 

14.4 Дворане 8 152/10 6 151/9 11 146/9 11 137/10 11 130/10 9 122/10 9 112/9 

15. Брана Павловић 

Коњух 

31 314/22 35 310/22 43 315/22 39 304/22 29 291/21 26 279/21 24 256/19 

15.1 Бела Вода 7 52/3 10 52/3 13 53/3 7 38/3 7 34/3 7 34/3 4 25/2 

15.2 Брајковац 5 14/2 4 16/2 1 13/2 2 12/2 0 7/1 3 6/1 2 7/1 

15.3 Лазаревац 6 23/2 3 23/2 2 18/2 7 18/2 7 19/2 2 18/2 4 20/2 

15.4 Љубава 4 35/2 5 30/2 11 31/2 8 28/2 5 29/2 4 28/2 3 20/2 

15.5 Каменаре 8 18/2 3 17/2 3 17/2 5 19/2 5 16/2 4 17/2 3 17/2 

15.6 Коњух 1 172/11 10 172/11 13 183/11 10 189/11 5 186/11 3 176/11 8 167/10 

16. Васа Пелагић Падеж 24 226/16 23 216/17 31 227/17 25 209/18 24 206/17 22 191/16 21 190/14 

16.1 Крвавица 8 38/3 8 38/3 8 37/3 7 31/3 8 32/3 6 30/3 5 26/2 

16.2 Шашиловац 2 9/1 0 5/1 6 10/1 6 14/2 5 17/2 5 22/2 5 21/2 

16.3 Глобаре 8 24/2 2 20/2 6 21/2 2 17/2 2 12/2 5 15/2 1 10/2 

16.4 Вратаре 3 17/2 7 18/2 6 17/2 6 19/2 4 22/2 4 18/2 6 20/2 
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Р.бр. Назив школе 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

бр. 
првака 

бр.уч/бр. 
одељења 

бр. 
првака 

бр.уч./бр. 
одељења 

број 
првака 

број 
ученика  / 

бр. одељења 
 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

број првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр. првака 
број 

ученика / 
бр. одељења 

Бр.прв. Бр.уч./бр.од. 

16.5 Падеж 3 138/8 6 135/9 5 142/9 4 128/9 5 123/8 2 106/7 4 113/6 

17. Свети Сава Читлук  61 491/27 59 500/27 64 490/29 54 474/28 59 470/28 50 468/28 48 454/26 

17.1 Глободер 11 100/8 8 97/7 8 88/8 7 88/7 7 74/7 5 67/7  5 69/6 

17.2 Мачковац 5 26/2 12 34/2 9 35/3 6 33/3 12 37/3 6 32/4 8 32/3 

17.3 Вучак 1 5/1 4 9/1 1 7/1 1 7/1 1 7/1 2 5/1 0 4/1 

17.4 Читлук 44 360/17 35 360/17 46 360/17 40 354/17 39 352/17 37 364/17 35 349/16 

18. Музичка школа 

,,Стеван Христић“ 

165 481/35 132 512/36 143 548/40 175 620/46 161 608/44 143 605/44 162 618/46 

19. ШОСО,,Веселин 

Николић“ 

14 113/18 8 108/18 5 110/17 11 127/19 9 140/20 11 152/21 5 143/23 

 УКУПНО 1433 10527/547 1.218 10.831 1.246 10.799 1.177 10.616 1.278 10.395 1244 10.210 1003 10.037/544 
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У табели бр. 16 приказан је број уписаних првака, 
број одељења и ученика, почев од школске 2012/13 
године до школске 2018/19 године. За посматрани 
период број првака смањио се за 430 ученика, незнатно 
је смањен број одељења и то за три одељења, а укупан 
број ученика смањен је за 851. Ово смањење броја 
ученика није пратило и смањење броја одељења, већ се 
просечан број ученика по одељењу смањио, од 19,33 на 
18,45 (Табела 17). 

До највећег смањења броја ђака дошло је у               
ОШ ,,Драгомир Марковић“, број ученика смањен је за 
224. До смањења броја ђака дошло је и у ОШ ,,Страхиња 
Поповић“ Дворане са издвојеним одељењима (69) ОШ 
,,Брана Павловић“ Коњух са издвојеним одељењима 
(58); ОШ ,,Васа Пелагић“ Падеж са издвојеним 
одељењима (36); ОШ ,,Жабаре“ са издвојеним 

одељењима (33); ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин“ са 
издвојеним одељењима (149), осим школе у Ђунису; 
ОШ ,,Владислав Савић Јан“ Паруновац са издвојеним 
одељењима (113); ОШ ,,Бранко Радичевић“ са 
издвојеним одељењима (88); ОШ ,,Кнез Лазар“ са 
издвојеним одељењима (33); ОШ ,,Деспот Стефан“ са 
издвојеним одељењима (42); ОШ ,,Јован Јовановић 
Змај“ са издбојеним одељењима (46), ОШ „Станислав 
Бинички“ са издвојеним одељењима (67), ОШ “Јован 
Поповић“ (18), ОШ “Свети Сава“ Читлук (37). 

Највише ученика добила је Музичка школа ,,Стеван 
Христић“ (137) као и школа у Ђунису (11), ОШ „Нада 
Поповић“ (99) и ШОСО „Веселин Николић“ (30). 

Табела 17. Приказ неколико индикатора везаних за 
основне школе (ОШ) у претходном периоду. 

 
 

 

Школска 
година 

Број  
ОШ 

Број 
одеље-
ња ОШ 

Број 
ученика 

ОШ 

Просечан 
број  

ученика у 
одељењу 

Број 
специјалних 
одељења при 

ШОСО 
„Веселин 
Николић“ 

 
Број 

ученика у 
специја-

лним 
одељењи-

ма при 
ОШ 

 

Број одељења 
за образовање 

одраслих 

Број ученика у 
одељењима за 

образовање 
одраслих 

2012/13 19 547 10888 19.33 18 113 5 65 

2013/14 19 549 10831 19.73 18 109 5 64 

2014/15 19 558 10779 19.35 17 111 10 130 

2015/16 19 543 10616 19.55 17 111 11 140 

2016/17 19 561 10395 18.53 20 142 10 122 

2017/18 19 559 10210 18.26 21 143 12 139 

2018/19 19 544 10037 18.45 23 143 12 140 

 

а) 
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Број одељења при ШОСО „Веселин Николић“ 

кретао се од 18 до 23 одељења а ученика од 113 до 143. 
Остали ученици  којима је потребна додатна брига 

и помоћ укључени у образовање, укључени су у редовне 
основне школе, у складу са индивидуалним образовним 
плановима (ИОП 1 и ИОП 2). 

Број одраслих полазника кретао се у интервалу од 
65 до 140, распоређених у одељења и то од 5 до 12 
одељења. 

 
3.6. ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА  
 
Објекти намењени основном образовању, који су 

приказани у табели 14 датирају из периода од краја 
деветнаестог века па до почетка 21. века. Улагања у 
наведене објекте су стална и континуирана. Интензивно 
се врши улагање средствима буџета града Крушевца у 
озакоњење објеката и упис права јавне својине, као и у 
израду пројектне документације чијом би се реали-
зацијом допринело побољшању услова и унапређењу 
рада школа. Постојањем готових пројеката створили би 
се услови и за конкурисање за средства из других извора 
финансирања. Само у периоду од 2013.године до 2018. 
године, из буџета града Крушевца и буџета Републике 
Србије, у објекте основног образовања уложено је 
282.600.395 динара. 

 
С обзиром да постоји 19 основних школа са 53 

издвојена одељења, постоји стална потреба за текућим и 
инвестиционим улагањима у те објекте. Садашњи 
просторни капацитети школских објеката задовољавају 
потребе за несметаним извођењем наставе и других 
васпитно-образовних програма у школама. 

Од укупно 19 школа, три матичне школе: ОШ ,,Кнез 
Лазар“ Велики Купци, ОШ ,,Жабаре“ Жабаре и ОШ 
,,Васа Пелагић“ Падеж немају фискултурну салу. За ОШ 
“Кнез Лазар“ постоји дозвола за изградњу фискултурне 
сале, а у наредном периоду, за школе у Жабару и Падежу 
урадиће се пројектна документација за фискултурну 
салу, а након тога конкурисати за средства код домаћих 
и иностраних донатора за изградњу истих. На тај начин 
би се уједначили услови извођења наставе у градским и 
сеоским срединама. Према броју ђака и одељења, не 
постоји потреба за доградњом новог школског простора 
у постојећој мрежи школа. Код већине издвојених 
одељења школски простор користи се и за припремни 
предшколски програм ПУ,,Ната Вељковић“ тако да је и 
евентуални вишак простора у неким школама 
искоришћен за први ниво образовања - предшколско 
васпитање и образовање, а у складу са мрежом вртића на 
територији града Крушевца.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  

б) ц) 
 

Слика 27.: Кретање броја ученика и одељења у ШОСО „Веселин Николић“;кретање броја ученика у свим 
ОШ (б);кретање броја одељења у свим ОШ (ц) 
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Табела 18. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској2017/18. години 

 

Р.бр. 
Основна 
школа 

Године изградње 
и доградње 

Површина  
унутра-
шњег 

простора – 
м2 

Повр-
шина 

фиску-

лтурне 
сале - м2 

Број 
ученика 

2015/16 

Број 
обрачун-

ских 

радника 
2015/16 

Број 
ученика 

2017/18 

Број 
обрачун-

ских 

радника 
2017/18 

1 Вук Караџић 1964,2005,2007, 

2008,2010,2012, 

2013 

4057 350 850 93 850 93 

 1.1 Балканска 

.об.одр. 

/ 35 / 78 14 75 14 

1.2  Благоја 

Паровића 

/ / / 62 14 64 14 

2 Доситеј 

Обрадовић 

1960,1989,2005, 

2006,2007,2008, 

2009, 

2011 

4101 288 1014 90 959 88 

3 Д.Марковић 1962,1971,1991, 

2005,2007,2008 

2012,2013 

4560 288 1246 94,115 1142 99,34 

3.1 В.Ломница 1934,2014 360 / 13 / 15  

3.2 Трмчаре 1936,2010 425 / 21 / 19  

 4. Ј.Ј.Змај 1989,2002,2010, 

2006,2008,2011, 

2018 

3387,5 288 636 56,04 634 57,87 

 4.1 Велико 

Головоде 

1983,2007, 259 0 2 3,25 22 3,25 

 4.2 Кобиље 1936,1994,2007, 259 0 23 3,25 18 3,25 

 4.3. Станци 1964,1986,2007 184 0 9 2,15 7 2,15 

5 Јован Поповић  1971,1987,2007, 

2008,2011,2012,20

14,2018 

3713 519 844 66,88 829 67,28 

6 Нада Поповић 1958,2000,2007, 

2008,2010,2018 

3596 288 1277 115 1304 115 

7 Бранко 

Радичевић 

1965,2005,2006, 

2007,2009,2012, 

2013,2016,2017 

2258 450 374 52 345 52 

 7.1 Дедина 1991,2011 447 / 85 5 67 5 

 7.2 Макрешане 1951,2008 472 / 41 5 39 5 

8 Кнез Лазар 

В.Купци 

1970,2007,2008, 

2012,2013 

1154 / 227 35,94 218 35,97 

 8.1 Себечевац 1973,2007,2008, 

2013 

350 63 20  20  

 8.2 Мајдево 1972,2007,2013, 

2016 

194 / 16 / 13 / 

 8.3 Ћелије 1975,2011 194 / 6 / 6 / 

9 Деспот Стефан 

Г.Степош 

1946,1985, 

2012,2015,2017 

1290 170 251 28,92 215 29,23 

 9.1 Јабланица 1910,2008 250 / 36 6 38 5 

 9.2 Наупаре 1845,2006,2007, 

2008 

235 / 20 3 24 3 

 9.3 Доњи Степош 1973,2007, 

2008,2015 

400 / 22 3 21 3 
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Р.бр. 
Основна 
школа 

Године изградње 
и доградње 

Површина  
унутра-

шњег 
простора – 

м2 

Повр-
шина 

фиску-
лтурне 

сале - м2 

Број 

ученика 
2015/16 

Број 
обрачун-

ских 
радника 
2015/16 

Број 

ученика 
2017/18 

Број 
обрачун-

ских 
радника 
2017/18 

10 Жабаре 1936,1938,1958, 

1989,2015,2016, 

2017 

1215 / 168 41,14 166 39,60 

 10.1 Пепељевац 1979,2017 435,5 / 53 / 43 / 

 10.2 Лукавац 1953,2007, 2008 327 / 16 / 15 / 

 10.3 Мешево 1973,2007, 

2008 

435,5 / 21 / 8 / 

 10.4 Церова 1981 157 / 6 / 8 / 

11 Станислав 

Бинички Јасика 

1832, 1990,2007, 

2008 

2800 288 422 55,10 408 52,71 

 11.1 Кукљин 1890,1984,2008, 

2010 

480 / 38 4 41 5 

 11.2 Шанац 1896,1986,2005 260 / 37 4 33 4 

 11.3 Срње 1945,1978,2013 200 / 17 2,85 19 2,85 

 11.4 Велика 

Крушевица 

1940,1978,2007 210 / 30 2,85 18 2,85 

12 В.С.Јан 

Паруновац 

1961,1986, 2003, 

2006,2014, 

2015 

3100 395 407 47,40 373 47,07 

 12.1 Гаглово 1910,2012 374 54 23 3,00 22 3,00 

 12.2 Бован 1933/34,2012 160 0 7 1,50 4 1,50 

 12.3 Пасјак 1940,2003 236 54 7 1,65 5 1,65 

 12.4 Текије 1972,2010,2016 213 0 14 2,70 18 2,70 

 12.5 Мали 

Шиљеговац 

1933/34, 2008,2009 242 0 11 2,70 12 2,70 

13 В.С.Корчагин 

В.Шиљеговац 

1886,2008,2013, 

2017 

3105 354 537 83,26 509 81,61 

 13.1 Каоник 1883,2002 1033 164 127 0 120  

 13.2 Рибаре 1960,2006 723 0 70 0 61  

 13.3 Беласица 1957,2006,2008 272 0 5 0 4  

 13.4 Бољевац 1958,2010,2016 122 0 3 0 4  

 13.5 В.Крушинце 1957,2011 128 0 7 0 9  

 13.6 Гревци 1957,2010,2016 169 0 13 0 12  

 13.7 Ђунис 1989,2007 263 0 16 0 30  

 13.8 Зебица 1973,2011 125 0 7 0 5  

 13.9 Зубовац 1958,2009,2011 115 0 2 0 0  

 13.10 Росица 1953,2006 324 0 7 0 4  

 13.11 Сушица 1952,2012 309 0 35 0 26  

14 Страхиња 

Поповић 

Дворане 

1935,1984,2008, 

2013,2015 

1003,79 139,,62 137 28,79 122 21,9 

 14.1 Здравиње 2001 423 / 18 3,00 16 3,00 
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Р.бр. 
Основна 
школа 

Године изградње 
и доградње 

Површина  
унутра-

шњег 
простора – 

м2 

Повр-
шина 

фиску-
лтурне 

сале - м2 

Број 

ученика 
2015/16 

Број 
обрачун-

ских 
радника 
2015/16 

Број 

ученика 
2017/18 

Број 
обрачун-

ских 
радника 
2017/18 

 14.2 Модрица 1963,2005 180,94 / 20 2,70 19 2,70 

 14.3 Сеземча 1963,2010,2012, 

2013,2015 

138,50 / 7 1,50 8 1,50 

15 Брана Павловић 

Коњух 

1821,2000,2005, 

2012 

1383 288 304 68,15 279 67,34 

 15.1 Бела Вода 1897,2009 241 / 38 / 34 / 

 15.2 Брајковац 1932,1992 127 / 12 / 6 / 

 15.3 Лазаревац 1927,2010,2013 258 / 18 / 18 / 

 15.4 Љубава 1922 242 / 28 / 28 / 

 15.5 Каменаре 1930,2006 265 / 19 / 17 / 

16 Васа Пелагић 

Падеж 

1867,1969, 

2003,2006,2008, 

2010,2012 

1080 71 128 21,35 106 19,95 

16.1  Крвавица 1937,1968,2009 212,31 / 31 4,30 30 4 

 16.2 Шашиловац 1947,1994,2012 263,75 / 14 3,35 22 3,35 

 16.3 Глобаре 1943,1997 178 / 17 2,76 15 2,87 

 16.4 Вратаре 1930,1988,2012 282,75 71 19 3 18 3,20 

17 Свети Сава 

Читлук 

1989,2012,2015 2400 288 354 57,,23 364 56,74 

17.1  Глободер 1909,1996,2006 644 / 80 / 67 / 

17.2  Мачковац 1930,1996,2005 334 / 33 / 32 / 

17.3  Вучак 1936,2010,2012 196 / 7 / 5 / 

18 Музичка школа 

Стеван Христић  

1980,2010,2012, 

2013,2014,2017 

650 / 620 76,76 620 80,06 

19 ШОСО Веселин 

Николић 

1967,1989,2011, 

2013,2014,2015, 

2018 

1814 244 212 70,17 215 76,86 

 
 

4. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 
 

4. 1. БРОЈ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ И БРОЈ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 
 
 
У Табели 19. и Слици 28 приказани су подаци о кретању броја деце рођене у граду Крушевцу у претходном 

периоду и кретању броја ученика који се уписују у први разред основних школа. У наведеном случају анализиран 

је период од 1998. године до 2017. године, у вези са бројем рођене деце и период од школске 2005/2006. до 2018/2019. 

године у вези броја ученика првог разреда основних школа са прогнозом броја првака до школске 2024/25. године. 
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Табела 19. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније 
 

Календарска година 
Укупан број рођене 

деце 

Полазак у школу -  
седам година касније, 

Школска година 

Број уписаних 
првака седам 

година касније 

1998 1275 2005/06 1104 

1999 1336 2006/07 1235 

2000 1349 2007/08 1375 

2001 1322 2008/09 1221 

2002 1347 2009/10 1147 

2003 1335 2010/11 1340 

2004 1358 2011/12 1293 

2005 1219 2012/13 1214 

2006 1286 2013/14 1201 

2007 1243 2014/15 1212 

2008 1195 2015/16 1218 

2009 1166 2016/17 1078 

2010 1104 2017/18 1106 

2011 993 2018/19 1003 

2012 1086 2019/20 1035 

2013 981 2020/21 935 

2014 1071 2021/22 1020 

2015 954 2022/23 910 

2016 1011 2023/24 964 

2017 1054 2024/25 1005 

 
 
Из Табеле 19 се види да је просечан број рођене деце 

у периоду 1998. до 2005. износио 1318 док је просечан 
број уписаних ученика у први разред седам година 
касније, дакле у периоду школских година 2005/06 до 
2012/13 износио 1241. У овом временском периоду 
исказана је значајна разлика између броја рођених и 
броја уписаних, што се може објаснити миграционим 
кретањима.  

Уколико се посматра нешто дужи период, од 1998. 
до 2010 године, просечан број рођене деце износио је 
1272 док је просечан број уписаних ученика у први 
разред седам година касније, дакле у периоду школских 
година 2005/06 до 2018/19. година износио 1196. На 

овом ширем интервалу исказано је мање одступање 
између броја рођене деце и броја уписаних у први разред 
на истој територији у односу на период 2005/06 до 
2012/13.   

Ако се на крају погледа наредни интервал од 2006. 
до 2017. године види се да  је просечан број рођених у 
том периоду  износио 1095 што је за 223 годишње  мање 
него у периоду 1998-2005 година.. 

До претпостављеног броја уписаних првака од 
школске 2020/21 године, закључно са школском 2024/25 
годином дошло се применом исте стопе раста/опадања  
израчунате за број рођене деце.   
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Слика 28. Однос броја рођене деце и броја уписаних у први разред седам година касније  
 на територији ЈЛС 

 
 

 

Табела 20. Преглед броја рођене деце по насељеним местима од 2012. године до 31.12.2018. године 
 

Р.бр. Насељено место Година 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ОШ“Драгомир Марковић,, 

1 Велика Ломница 3 6 0 1 4 3 6 

2 Трмчаре 2 3 5 2 4 2 2 

Укупно 5 9 5 3 8 5 8 

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

 Велико Головоде 8 5 4 1 7 11 7 
 Станци 0 3 1 1 2 1 6 
 Кобиље 7 4 1 1 4 6 4 

Укупно 15 12 6 3 13 18 17 

ОШ“Бранко Радичевић“ 
1 Дедина 21 20 25 26 27 14 19 
2 Макрешане 12 7 18 11 5 7 9 
3 Бивоље 63 52 46 45 53 54 20 

Укупно 96 79 89 82 85 75 48 

ОШ“Владислав Савић Јан“ Паруновац 

1 Капиџија 8 8 12 7 11 12 12 

2 Мали Шиљеговац 3 2 2 5 5 4 0 

3 Пасјак 1 3 0 0 2 0 1 
4 Текије 7 9 3 4 3 4 2 

5 Бован 0 1 0 0 0 2 0 
6 Гаглово 3 3 3 3 3 7 0 
7 Добромир 0 0 0 0 0 1 1 
8 Паруновац 20 20 18 20 22 22 12 

Укупно 42 46 38 39 46 52 28 

ОШ“Кнез Лазар“ Велики Купци 
1 Велики Купци 6 4 3 8 5 8 6 
2 Мали Купци 2 2 2 1 5 5 1 
3 Гркљане 0 4 0 4 4 3 2 
4 Штитаре 1 5 0 5 2 1 1 
5 Мајдево 8 3 0 2 2 4 1 

6 Себечевац 4 3 3 5 5 3 2 

1275 1336 1349 1322 1347 1335 1358
1219 1286 1243 1195 1166 1104

993 1086
981 1071

954 1011 1054

1104

1235
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1221
1147
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1003 1035
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964 1005
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Р.бр. Насељено место Година 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 Ћелије 1 2 0 4 1 1 1 
8 Суваја 1 2 1 0 2 0 1 

Укупно 23 25 9 29 26 25 15 

ОШ “Деспот Стефан“ Горњи Степош 

1 Горњи Степош 2 4 3 7 4 8 3 

2 Шавране 6 5 6 4 1 2 1 

3 Буковица 0 0 0 0 0 2 0 

4 Наупаре 5 2 1 3 3 3 0 

5 Доњи Степош 5 1 2 0 3 4 0 

6 Липовац 9 8 2 4 4 6 3 

7 Јабланица 2 0 2 0 1 1 2 

8 Витановац 3 1 0 4 3 2 2 

9 Шогољ 1 0 0 0 1 0 1 

Укупно 33 21 16 22 20 28 12 

ОШ“Жабаре“ Жабаре 

1 Жабаре 1 2 3 0 3 0 0 

2 Треботин 8 7 4 3 6 2 4 

3 Мала Врбница 2 0 1 0 1 1 0 

4 Пепељевац 17 12 18 13 11 17 12 

5 Лукавац 1 3 1 2 2 1 1 

6 Мешево 3 3 1 1 4 1 0 

7 Дољане 2 1 2 0 0 0 0 

Укупно 34 28 30 19 27 22 17 

ОШ“Вук Караџић“  

1 Церова 4 1 1 3 6 1 0 

Укупно 4 1 1 3 6 1 0 

ОШ“Станислав Бинички“ Јасика 

1 Јасика 8 11 8 13 16 9 10 

2 Гавез 2 0 1 0 1 1 0 

3 Срње 7 5 5 2 7 6 2 

4 Велика Крушевица 6 5 5 7 3 4 5 

5 Шанац 3 6 7 4 7 6 9 

6 Кукљин 12 10 11 4 9 4 6 

Укупно 38 37 37 30 43 30 32 

ОШ “Васа Пелагић“ Падеж 

1 Падеж 7 10 6 6 16 8 4 

2 Вратаре 3 5 3 0 2 6 1 

3 Глобаре 1 1 3 0 1 1 0 

4 Крвавица 7 6 4 5 5 5 4 

5 Шашиловац 1 7 2 4 4 2 1 

Укупно 19 29 18 15 28 22 10 

ОШ “Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац 

1 Велики Шиљеговац 12 15 19 13 14 21 14 

2 Бојинце 0 0 0 0 0 1 1 

3 Рибаре 2 6 1 5 1 4 2 

4 Рибарска Бања 0 3 3 0 0 0 0 

5 Мало Крушинце 0 0 1 1 4 0 2 

6 Каоник 6 3 8 5 9 13 5 

7 Јошје 1 0 2 1 0 2 1 

8 Беласица 2 4 0 6 2 0 1 

9 Велико Крушинце 0 1 0 0 0 0 0 

10 Рлица 0 1 0 0 0 0 0 

11 Срндаље 2 0 0 0 0 0 0 

12 Мала Река 1 1 0 0 1 1 0 
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Р.бр. Насељено место Година 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 Гревци 1 2 3 2 0 6 1 

14 Ђунис 6 4 3 1 1 4 3 

15 Зебица 1 2 0 0 1 1 0 

16 Зубовац 2 4 1 0 1 2 1 

17 Росица 0 0 1 0 0 2 0 

18 Сушица 8 3 5 2 4 0 0 

19 Црквина 1 1 1 4 0 0 1 

20 Позлата 1 0 0 1 0 1 0 

21 Бољевац 2 0 3 0 0 0 0 

Укупно 48 50 51 41 38 58 32 

ОШ “Страхиња Поповић“ Дворане 

1 Дворане 2 4 8 2 3 7 3 

2 Петина 2 5 1 1 1 1 0 

3 Ловци 3 0 3 0 0 1 1 

4 Пољаци 0 1 2 1 1 2 0 

5 Здравиње 7 3 2 8 3 3 3 

6 Модрица 5 2 6 3 5 7 2 

7 Сеземча 3 0 2 1 2 1 1 

Укупно 22 15 24 16 15 22 10 

ОШ“Брана Павловић“ Коњух 

1 Коњух 8 4 9 7 5 7 2 

2 Бела Вода 7 10 11 8 8 13 3 

3 Брајковац 0 0 2 2 3 0 3 

4 Каменаре 4 2 0 1 5 2 2 

5 Лазаревац 8 20 21 14 19 19 3 

6 Љубава 0 3 3 6 2 5 2 

7 Коморане 0 0 0 2 1 1 2 

Укупно 27 39 46 40 43 47 17 

ОШ “Свети Сава“ Читлук 

1 Читлук 27 28 22 21 24 27 10 

2 Кошеви 4 3 4 2 3 3 1 

3 Бегово Брдо 8 12 8 11 10 9 5 

4 Глободер 10 6 6 6 10 8 6 

5 Вучак 3 3 1 4 4 2 2 

6 Мачковац 4 8 3 7 6 9 3 

Укупно 56 60 44 51 57 58 27 

 

 
На основу података Службе за грађанска стања 

Одељења за опште и заједничке послове Градске управе 
града Крушевца, сачињен је преглед рођене деце по 
насељеним местима, од 1998 – 30.09.2018. године. Ови 
подаци послужили су за приказ претпостављеног броја 
ученика и одељења до 2024/2025 године, али тако да су 
насељена места груписана по припадности матичној 
школи, односно издвојеном одељењу (Табела 22). Што 
се тиче градског подручја подаци о рођеној деци воде се 
збирно и они се не налазе у табели. 

Из табеле број 21а. види се да је са уписног подручја 
ОШ ,,Страхиња Поповић“ Дворане, ОШ “Жабаре“ 
Жабаре, ОШ ,,Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ 
“Свети Сава“ Читлук забележен значајан пад броја 
рођене деце. Посматрајући припадност насељених места 
четвороразредним школама и број рођене деце у 2012. и 
2018. години,евидентан је значајни пад броја рођене 
деце, који се креће од 9,52% до 51,52%. 
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Табела 21.а)-Кретање броја рођене деце, потенцијслних ђака, 2012. године и 2018.године 

ШКОЛА 
Година 

Разлика % 
2012. 2018. 

ОШ“Јован Јовановић Змај,, 20 28 8 40.00 

ОШ“Бранко Радичевић“ 96 64 -32 -33.33 

ОШ“Владислав Савић Јан“ Паруновац 42 38 -4 -9.52 

ОШ“Кнез Лазар“ Велики Купци 23 20 -3 -13.04 

ОШ“Деспот Стефан“ Горњи Степош 33 16 -17 -51.52 

ОШ“Жабаре“ Жабаре 34 17 -17 -50.00 

ОШ“Станислав Бинички“ Јасика 38 43 5 13.16 

ОШ“Васа Пелагић“ Падеж 19 14 -5 -26.32 
ОШ“Велизар Станковић Корчагин“ 
Велики Шиљеговац 48 43 -5 -10.42 
ОШ“Страхиња Поповић“ Дворане 22 14 -8 -36.36 

ОШ“Брана Павловић“Коњух 27 23 -4 -14.81 

ОШ“Свети Сава“ Читлук 56 36 -20 -35.71 

 

Табела 22. Преглед претпостављеног броја ученика и одељења у школама од школске 2019/20 до 2024/2025 

Р.бр. ШКОЛА 
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

O У O У O У O У O У O У 

1. Вук Караџић 42 978 41 992 41 988 41 995 42 1001 43 990 

1.1 Матична школа 31 815 31 820 31 820 31 822 32 825 32 825 

1.2 
Основно образовање 

одраслих Балканска 
5 87 4 79 4 82 4 80 4 80 4 70 

1.3 

Основно образовање 

одраслих 

Благоја Паровића 

5 70 5 88 5 78 5 80 5 82 5 80 

1.4 Церова 1 6 1 5 1 8 1 13 1 14 2 15 

2. Доситеј Обрадовић 40 1002 40 1005 40 1008 40 1008 40 1010 40 1010 

3. Драгомир Марковић 50 1148 47 1119 46 1092 45 1063 44 1041 43 1039 

3.1. Велика Ломница 2 16 2 14 2 11 2 10 2 11 2 11 

3.2. Трмчаре 2 16 2 14 2 15 2 12 2 12 1 8 

3.3. Матична школа 46 1116 43 1091 42 1066 41 1041 40 1018 40 1020 

              

4. 
Јован Јовановић 

Змај 
32 670 33 685 33 690 33 703 33 695 33 702 

4.1 Велико Головоде 2 18 2 20 2 20 2 22 2 21 2 19 

4.2 Koбиље 2 17 2 18 2 20 2 19 2 20 2 16 

4.3 Станци 1 5 1 7 1 9 1 8 1 7 1 7 

4.4 Mудраковац 27 630 28 640 28 641 28 654 28 647 28 660 

5. Joван Поповић 32 805 32 810 32 810 32 815 32 815 32 815 

6. Нада Поповић 48 1306 49 1316 49 1310 49 1312 49 1317 49 1312 

7. Бранко Радичевић 25 454 25 476 24 491 24 494 25 511 26 528 

7.1 Дедина 4 58 4 65 4 66 4 80 4 80 4 74 

7.2 Maкрешане 4 42 4 39 4 45 4 42 4 37 4 37 

7.3 Бивоље 17 364 17 372 16 380 16 372 17 404 18 417 

8. Кнез Лазар-В.Купци 16 212 15 205 14 185 13 214 13 208 13 212 

8.1 Себечевац 2 13 2 11 2 12 2 15 2 16 2 16 

8.2 Мајдево 2 23 2 25 2 20 2 16 2 17 2 17 
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Р.бр. ШКОЛА 
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

O У O У O У O У O У O У 

8.3 Ћелије 1 7 1 7 1 5 1 5 1 5 1 6 

8.4 Купци 11 169 10 172 9 148 8 178 8 170 8 173 

9. 
Деспот Стефан-

Г.Степош 
20 275 20 252 20 220 20 212 18 172 17 183 

9.1 .Jaбланица 4 32 2 23 2 17 2 13 2 12 2 14 

9.2 Наупаре 2 18 2 15 2 12 2 12 2 11 2 12 

9.3 Доњи Степош 2 32 4 38 4 35 4 32 3 25 3 26 

9.4 Горњи Степош 12 193 12 176 12 156 12 137 11 124 10 131 

10. Жабаре 19 238 19 235 17 217 18 223 18 220 17 223 

10.1 Пепељевац 4 42 4 42 4 43 4 44 4 45 4 46 

19.2 Лукавац 2 22 2 20 2 21 2 25 2 21 2 18 

10.3 Мешево 1 6 1 3 1 4 1 4 1 4 1 5 

10.4 Жабаре 12 168 12 170 10 149 11 150 11 149 10 154 

11. Станислав Бинички 23 360 23 356 22 340 21 322 21 335 21 308 

11.1 Кукљин 4 38 4 36 4 41 3 37 3 34 3 28 

11.2 Шанац 2 27 2 27 2 23 2 20 2 24 2 24 

11.3 Срње 2 18 2 21 2 21 2 19 2 19 2 20 

11.4 Велика Крушевица 2 16 2 18 2 20 2 23 2 20 2 19 

11.5 Јасика 13 261 13 254 12 235 12 223 12 228 12 217 

12. 
Владислав Савић Јан 

,Паруновац 
26 400 26 378 25 363 24 346 24 345 24 337 

12.1 Teкије 2 19 2 23 2 22 2 22 2 19 2 14 

12.2 Гаглово 2 21 2 18 2 18 2 12 2 12 2 16 

12.3 Бован 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 

12.4 Пасјак 1 4 1 5 1 5 1 4 1 5 1 2 

12.5 Паруновац 18 339 18 317 17 305 16 295 16 294 16 288 

12.6 M.Шиљеговац 2 15 2 12 2 10 2 12 2 14 2 15 

13. 

Велизар Станковић 

Корчагин, 

В.Шиљеговац 

40 435 37 424 34 421 34 404 32 384 32 395 

13.1 Каоник 8 93 7 96 6 100 6 89 6 92 7 91 

13.2 Рибаре 6 51 6 43 6 42 6 43 6 44 6 50 

13.3 Беласица 1 3 1 7 1 6 2 12 2 12 1 8 

13.4 Бољевац 1 4 1 3 1 5 1 5 1 3 1 3 

13.5 В.Крушинце 2 11 2 10 1 8 1 6 1 4 1 2 

13.6 Гревци 2 12 2 13 1 10 1 8 1 7 1 11 

13.7 Ђунис 3 26 2 20 2 17 2 14 1 9 1 9 

13.8 Зебица 1 3 1 5 1 4 1 3 1 3 1 2 

13.9 Зубовац 1 2 1 6 1 7 1 7 1 6 1 4 

13.10 Росица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

13.11 Сушица 2 28 2 27 2 25 2 27 2 21 2 18 

13.12 Шиљеговац 12 201 11 193 11 196 10 189 9 182 9 194 

14. 
Страхиња 

Поповић,Дворане 
13 140 13 138 13 149 13 151 13 151 13 133 

14.1 Здравиње 2 22 2 19 2 17 2 21 2 21 2 15 

14.2 Модрица 2 17 2 14 2 16 2 14 2 18 2 21 

14.3 Сеземча 1 7 1 4 1 4 1 5 1 6 1 6 

14.4 Дворане 8 87 8 101 8 112 8 111 8 106 8 91 
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Р.бр. ШКОЛА 
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

O У O У O У O У O У O У 

15. 
Брана Павловић 

Коњух 
19 235 17 243 18 258 18 265 18 268 19 285 

15.1 Бела Вода 2 25 2 28 3 32 3 36 4 37 4 40 

15.2 Брајковац 1 5 1 5 1 4 1 4 1 7 1 7 

15.3 Лазаревац 2 21 2 34 3 53 4 63 4 74 4 73 

15.4 Љубава 2 12 1 10 1 9 2 12 2 14 2 16 

15.5 Каменаре 2 16 2 13 1 9 1 7 1 8 1 8 

15.6.  Коњух 10 156 9 153 9 151 7 143 6 128 7 141 

16. Васа Пелагић Падеж 14 181 14 189 13 182 13 171 14 175 14 170 

16.1 Крвавица 2 25 2 25 2 20 2 22 2 22 2 18 

16.2 Шашиловац 2 21 2 19 2 16 2 15 2 14 2 12 

16.3 Глобаре 2 9 2 8 1 6 1 5 1 5 1 5 

16.4 Вратаре 2 15 2 17 2 16 2 11 2 11 2 11 

16.5 Падеж 6 111 6 120 6 124 6 118 7 123 7 124 

17. Свети Сава Читлук 26 433 25 416 25 398 27 372 27 369 27 368 

17.1 Глободер 6 62 6 57 6 54 7 52 7 52 7 53 

17.2 Maчковац 3 30 2 26 2 23 2 22 2 24 2 25 

17.3 Вучак 1 6 1 8 1 7 2 11 2 12 2 11 

17.4 Читлук 16 335 16 325 16 314 16 287 16 281 16 279 

18. 

Mузичка 

школа,,Стеван 

Христић,, 

53 760 54 780 55 800 56 820 57 840 58 860 

18.1 Александровац 5 70 5 76 6 82 6 87 6 92 7 96 

18.2 Брус 5 70 5 76 6 82 6 87 6 92 6 96 

18.3  Велики Шиљеговац 3 38 3 43 4 49 4 53 4 57 4 61 

18.4  Варварин 3 40 3 44 3 48 4 52 4 56 4 60 

19. 
ШОСО,,Веселин 

Николић,, 
21 140 20 135 21 142 20 135 21 140 20 140 

 УКУПНО 549 10015 541 9987 533 9904 532 9865 532 9834 532 9860 

 
 
 
5. ЗАКЉУЧАК 
 

5.1. РАЗВОЈ МРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У 
НАРЕДНИХ ОСАМ ГОДИНА 

 
План развоја мреже јавних основних школа на 

територији града Крушевца у наредних четири до осам 
година заснива се на следећим констатацијама и 
закључцима: 

 На основу свих релевантних параметара, 
одговорно и доследно радиће се на планирању даљег 
развоја мреже јавних основних школа која ће омогућити 
једнако право и доступност образовања и васпитања свој 
деци и ученицима без дискриминације и сегрегације уз 
потпуни обухват деце и ученика одговарајућег узраста 
за стицање основног образовања у два образовна 
циклуса,  у складу са географским, демографским, кул-
турним, економским, еколошком и другим каракте-
ристикама  локалне средине. 

 Инсистираће се на поштовању уписних подручја 
дефинисаних овим документом приликом уписа ђака у 

први разред основне школе  а ради равномерног 
оптерећења школа и попуњености просторних 
капацитета школа. У том смислу, вршиће се провера 
поштовања одредби Закона о основама система 
образовања и васпитања и Закона о основном 
образовању и васпитању, да родитељи , најкасније до 
01.фебруара, подносе захтеве школама за упис деце која 
по територијалној припаднисти не припадају тој школи, 
као и обавезу школа, да у складу са просторним и 
кадровским капацитетима, могу да приме и упишу и 
дете које територијално припада другој школи. Ова 
провера вршиће се кроз контролу и мере Просветне 
инспекције Градске управе града Крушевца. 

 Предузеће се посебне активности и мере да 
Грађевинска инспекција Градске управе града 
Крушевца, на основу грађевинских  пројеката школа и 
издатих употребних дозвола, утврди дозвољено 
оптерећење школских објеката и просторне капацитете 
школа за пријем одређеног броја ђака.  

 Инсистираће се на обезбеђивању максималних 
услова у школама које се односе на безбедност и 
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заштиту деце током боравка у школи, укључујући и 
поштовање забране одржавања наставе у подрумским 
просторијама школских објеката. 

 Посебна пажња посветиће се ревитализацији 
приградских/сеоских подручја са изразито ниском стопом 
природног прираштаја. Треба стварати услове за задржа-
вање становништва у овим срединама и на одржавању и 
развој живота у истом, посебно у породицама које су 
опредељене за пољопривреду као основно занимање. 
Потребно је додатно саобраћајно и инфраструктурно 
унапредити живот и рад у овим срединама.  

 У циљу обезбеђивања доступности основног 
образовања за особе са сметњама у развоју, поред 
општих услова, унапредиће се и посебни услови, као 
што су: обезбеђивање превоза када су школе на већој 
удаљености, физичка доступност простора односно 
приступачност у којима се одвија васпитно-образовни 
рад, обезбеђивање техничких помагала, могућност 
коришћења адаптираних информационо-комуника-
тивних средстава и учења на даљину, помоћ личног 
пратиоца и персоналног асистента, и сл. 

 Активно ће се пратити упис ученика у први 
разред основних школа  и прелазак у пети разред на 
нивоу школа/града. Ангажовањем надлежних органа, 
Шолске управе и школа радиће се на превенцији 
осипања и решавању конкретних случајева прекидања 
школовања. Потребно је систематско праћење која су 
деца изван образовног система и обезбеђивање додатне 
образовне и социјалне подршке правовремено и увек 
када је то потребно. 

 Сачувати мање (сеоске)  где год је то могуће и у 
ситуацијама када оне у потпуности не одговарају 
предвиђеним стандардима. Опстанак оваквих школа 
зависи од демографске ситуације у средини у којој се 
налазе, али исто тако је евидентно да гашење школа 
додатно подстиче негативне демографске трендове у 
локалној средини, јер је већ више пута уочено да кад 
место остане без школе, брзо остане и без становништва. 

 Потребно је задржати и оснажити специјалну 
школу за специфичне околности и за оне категорије деце 
и одраслих полазника за које је до сада  оправдана  сврха 
постојања исте. 

 У наредном периоду активно ће се пратити и 
развојни програми и пројекти везани за основно 
образовање на нивоу државе, као и међународни 
пројекти, како би се благовремено узело учешће у тим 
пројектима конкурисањем за одређена средства за 
унапређење услова основног образовања и васпитања.   

 
 

6. ОДЛУКА О  МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА  

 
6.1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

ПРЕДЛОГ 
 

На основу члана 104. став  3.  Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/17 и 10/19), члана  3. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 
и акта о мрежи јавних основних школа („Службени 
гласник РС” број 21/18) и члана  22. Статута  града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници од  
__________ 2019. године  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О МРЕЖИ  ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђује се мрежа јавних основних 

школа на територији града Крушевца чији је оснивач 
град Крушеваца. 

Број и просторни распоред јавних основних школа 
из става 1. овог члана саставни је део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Основно образовање и васпитање на територији 

града Крушевца остварује се у 17 основних школа,  
једној музичкој школи, једној школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју и два  издвојена  одељења 
за основно образовање одраслих при основној школи. 

 
Члан 3. 

 
Мрежу јавних основних школа чине основне школе 

које делатност основног образовања и васпитања 
обављају у седишту и ван седишта, организовањем 
издвојених одељења. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука објављује се у „Службеном листу града 

Крушевца“ по добијању сагласности Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
 
 
 

БРОЈ И ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Шифра 
школе 

Седиште школе Назив школе Издвојено одељење 
Разре-
дност 

 

1 2 3 4 5 
1. 1102 Крушевац, Југовићева 11 О.Ш „Вук Караџић“  I - VIII 
  Балканска број 57а  Основно образовање одраслих I - VIII 

 Благоја Паровића бб  Основно образовање одраслих I - VIII 

   Церова I-IV 
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1 2 3 4 5 
 2. 1107 Крушевац 

Ул. Војислава Илића 5. 
О.Ш „Доситеј Обрадовић“  I - VIII 

 3. 1108 Крушевац 
Ћирила и Методија 5. 

О.Ш „Драгомир Марковић“  I - VIII 

   Велика Ломница I-IV 
   Трмчаре I-IV 
4. 1110 Крушевац 

Блаже Думовића бб 
О.Ш „Јован Јовановић Змај“  I- VIII  

   Велико Головоде I-IV 
   Станци I-IV 
   Кобиље I-IV 
5. 1109 Крушевац,Балканска 56. О.Ш „Јован Поповић“  I-VIII 
6. 1112 Крушевац 

Ломничке борбе 7. 
О.Ш „Нада Поповић“  I-VIII 

7.  1099 Крушевац 
Ул.Бранка Радичевића 12. 

О.Ш „Бранко Радичевић“  I-VIII 

   Макрешане I-IV 
   Дедина I-IV 
8.  1103 Паруновац 

ДимитријаТуцовића 3. 
О.Ш „Владислав Савић Јан“  I-VIII 

   Текије I-IV 
   Гаглово I-IV 
   Мали Шиљеговац I-IV 
   Пасјак I-IV 
   Бован I-IV 
9.  1111 Велики Купци 37221 О.Ш „Кнез Лазар“  I-VIII 
   Мајдево I-IV 
   Себечевац I-IV 
   Ћелије I-IV 
10. 1113 Горњи Степош 37000 О.Ш „Деспот Стефан“  I-VIII 
   Наупаре I-IV 
   Доњи Степош I-IV 
   Јабланица I-IV 
11. 1117 Жабаре 37233 О.Ш ,,Жабаре“  I-VIII 
   Лукавац I-IV 
   Мешево I-IV 
   Пепељевац I-IV 
12. 1106 Јасика  

Станислава Биничког бб 
О.Ш „Станислав Бинички“  I-VIII 

   Велика Крушевица I-IV 
   Кукљин I-IV 
   Срње I-IV 
   Шанац I-IV 
13. 1104 Падеж 37259 О.Ш „Васа Пелагић“  I-VIII 
   Вратаре I-IV 
   Глобаре I-IV 
   Крвавица I-IV 
   Шашиловац I-IV 
14.  1101 Велики Шиљеговац 

37204 
О.Ш „Велизар Станковић 
Корчагин“ 

 I-VIII 

   Каоник I-VIII 
   Рибаре I-VIII 
   Беласица I-IV 
   Велико Крушинце I-IV 
   Гревци I-IV 
   Ђунис I-IV 
   Зебица I-IV 
   Зубовац I-IV 
   Росица I-IV 
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1 2 3 4 5 
   Сушица I-IV 
   Бољевац I-IV 
15. 1115 Дворане 37206 О.Ш „Страхиња Поповић“  I-VIII 
   Здравиње I-IV 
   Модрица I-IV 
   Сеземча I-IV 
16. 1100 Коњух 37254 О.Ш „Брана Павловић“  I-VIII 
   Бела Вода I-IV 
   Брајковац I-IV 
   Каменаре I-IV 
   Лазаревац I-IV 
   Љубава I-IV 
17. 1118 Читлук 37208 

Цара Лазара 113, 
О.Ш „Свети Сава“  I-VIII 

   Глободер I-VIII 
   Вучак I-IV 
    Мачковац I-IV 
18.  1116 Крушевац 

Чупићева 25. 
О.Ш „Стеван Христић“  I-VI 

   Александровац 37230 
10. августа број 6 

I-VI 

   Велики Шиљеговац - просторије 
ОШ „Велизар Станковић 
Корчагин“ В.Шиљеговац 

I-VI 

   Варварин, Трг Мирка Томића бб 
37260 

I-VI 

   Брус 
Просторије ОШ „Јован Јовановић 
Змај“, ул. Братиславе Петровић бр. 
6, 37220 

I-VI 

19. 1105  Крушевац 
Ћирила и Методија 17. 

СОШО „Веселин Николић“  I-VIII 

 
 
 
7. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ  
       РАСПРАВИ 
 
Јавна расправа о Нацрту Елабората о развоју мреже 

јавних основних школа на територији града Крушевца за 
период од 2019-2026 године, одржана је кроз отворени 
састанак Радне групе, начелника Школске управе 
Асковић Зорана, дана 30.11.2018. године, у 13 сати, у 
просторијама Расинског управног округа. Јавној 
презентацији  Нацрта Елабората и Одлуке о мрежи 
присуствовали су чланови Радне групе за израду 
Елабората о развоју мреже јавних основних школа на 
територији града Крушевца и то: Мирко Јовановић 
градски већник, др Јелена Милановић, проф. 
Пољопривредног факултета у Крушевцу, Светлана 
Видановић, самостални саветник у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Крушевца, 
Драгана Иванковић, директор ОШ ,,Бранко Радичевић“, 
Саша Јевтић, директор ОШ ,,Драгомир Марковић“, 
Весна Миленковић, в.д. директор ОШ ,,Страхиња 
Поповић“ Дворане, Драгомир Алексић, директор ОШ 
,,Вук Караџић“ Крушевац, Драган Игњатовић в.д. 
директор ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин“ Велики 
Шиљеговац. Састанку су присуствовали и директори 
основних школа са територије града Крушевца: Радош 

Стефановић, дир. OШ ,,Свети Сава“ Читлук; Иван Илић, 
дир. OШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац; Вуко 
Влаховић, дир. OШ „Васа Пелагић“ Падеж; Снежана 
Алексић, дир. OШ ,,Брана Павловић“ Коњух; Јелена 
Ивановић, дир. OШ ,,Нада Поповић“ Крушевац; Владан 
Крпић, дир. OШ „Кнез Лазар“ Велики Купци; Иван 
Пелаић, в.д.директор OШ ,,Станислав Бинички“ Јасика; 
Јасна Живковић Брајовић, дир. OШ ,,Јован Јовановић 
Змај“ Крушевац; Снежана Стефановић Милановић, дир. 
OШ ,,Јован Поповић“ Крушевац; Весна Митровић, дир. 
OШ ,,Жабаре“ Жабаре. 

Нацрт Елабората је био доступан грађанима на сајту 
града www.krusevac.rs у периоду од 27.02.-05.03.2019. 
године и грађани су у овом периоду били у прилици да се 
упознају са Нацртом Елабората и Нацртом Одлуке о мрежи 
јавних основних школа на територији града Крушевца и 
доставе своје предлоге, примедбе и коментаре. 

У току трајања јавне расправе,  није било предлога 
и примедби на нацрт акта. 

 
Радна група за израду Елабората 

     о развоју мреже и јавних основних школа 
Мирко Јовановић, с.р. 
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На основу члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана  22.03.2019. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ I БР. 023-87/2018 ОД 25.12.2018. ГОДИНЕ 

(КОНВЕРЗИЈА ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА ПРЕМА „TRAYAL KORPORACIJI“ А.Д. 

КРУШЕВАЦ) 
 
 
У Одлуци Скупштине града Крушевца I бр. 023-87/2018 од 25.12.2018. године - конверзија потраживања града 

Крушевца према „Trayal Korporaciji“ а.д. Крушевац ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18) тачка 1. став 3. 
мења се и гласи: 

 
"- по основу уступљених јавних прихода (100% пореза на друге приходе) укупно 3.125.374,28 динара". 
 

Рачун 
ЈП 

 
Основни 

дуг  
31.12.2016. 

 

Камата 
31.12.2016. 

Камата 
02.08.2018. 

Укупан износ 

843 1.513.585,02 549.184,16 326.986,19 2.389.755,37 

4848 431.561,88 210.824,88 93.232,15 735.618,91 

 
 
 Тачка 1. став 5. мења се и гласи: 
 
 "- по основу уступљених прихода (100 % пореза на друге приходе) укупно 2.597.501,51 динара". 

 
 

Рачун 
ЈП 

Основни дуг 
од 01.01.2017.  

до 
02.08.2018. 

 

Камата 
02.08.2018. 

Укупан износ 

4848 2.274.591,74 322.909,77 2.597.501,51 

 
 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-20/2019                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
          Живојин Милорадовић, с.р. 
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517 
На основу члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18 ),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 22.03.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
1. ПРИХВАТА СЕ препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 Број: 023-8267/2016-1 од 11.10.2016. 

године и 05 Број:023-8357/2017 од 31.08.2017. године и даје сагласност за конверзију потраживања града, према  
субјекту приватизације „Trayal Korporacija“ а.д. Крушевац и то: 

-  по основу изворних јавних прихода у укупном износу од 406.695.995,73 динара 
 

 
Назив уплатног 

рачуна 

 
Број уплатног 

рачуна 

Модел и позив 
на број 

(одобрење) 

Износ дуга  
до дана 

02.08.2018. 

Износ 
камате 

02.08.2018. 

 
У К УП Н О 

(4 + 5) 

1 2 3 4 5 6 

Порез на земљиште 840-711147843-13 97-91-052-100315020 13.471.086,33 26.891.728,47 40.362.814,80 

Порез на имовину ПЛ 840-713122843-64 97-91-052-100315020 152.374.724,50 141.407.518,39 293.782.242,89 
Посебна накнада за      
заштиту и унапређење  
животне средине 

840-714562843-56 97-91-052-100315020 11.855.459,58 8.216.839,72   20.072.299,30 

Комунална такса 840-716111843-35 97-91-052-100315020 2.348.800,97 3.278.398,47 5.627.199,44 
Накнада за коришћење 
грађ. земљишта 

840-741534843-98 97-91-052-100315020   18.100.065,49   28.751.373,81   46.851.439,30 

УКУПНО:   198.150.136,87 208.545.858,86 406.695.995,73 

 
са стањем на дан 02.08.2018. године и обрачунатом каматом до 02.08.2018. године, КОНВЕРТУЈУ у трајни 

удео града у капиталу пореског обвезника. 
 
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-21/2019                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                    Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 200. Закона о привредним друштвима („Сл. лист РС“,  бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014-др. Закон, 

5/2015 и 44/2018) , члана 15. тачка 4. Одлуке о оснивању Бизнис инкубатора, д.о.о Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/09 - пречишћен текст,  12/09, 8/12 и 7/13) и члана 22. став 1. тачка 51. Статута града Крушевца (Сл. 
лист града Крушевца бр.15/18),  

 Скупштина града Крушевца на седници одржаној  22.03.2019. године,  донела  је 
 

О Д Л У К У 
 
I – Утврђује се да износ обрачунате добити  Бизнис инкубатора д.о.о Крушевац за 2018. годину према пословним 

резултатима, после опорезивања, износи 9.105,00 динара. 
 
II – Остварена добит у износу од 9.105,00 динара распоређује се и то: 

- добит у износу од 4.552,50 динара која ће се исплатити оснивачу граду Крушевцу, 

- добит у износу од 4.552,50 динара, остаје нераспоређена.  
 

III – Одлуку објавити у ,,Службеном листу града Крушевца.“ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
I Број: 023-22/2019                ПРЕДСЕДНИК  

Живојин Милорадовић, с.р 
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 -
Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), члана 2.став 2. Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

У Програму отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини града Крушевца за 2019. годину („Сл.лист 
града Крушевца“ бр. 15/18) допуњује се табела „Списак 
парцела припремљених за отуђење“ тако што се после 
кп. бр. 5312/42 додаје: 

 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 

парцеле 

Лист 

непокретности 

Катастарска 

општина 

Површина 

m2 

Плански документ 

2372/1 8338 Крушевац 2222 ПДР индустријска зона „Ф“  

 

Затим се допуњује табела „Списак парцела у припреми за отуђење“тако што се после кп.бр.2635/71 додаје: 

 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

 

Број 

парцеле 

 

Лист 

непокретности 

 

Катастарска 

Општина 

 

 

Површина 

m2 

 

Плански документ 

2371/1 8338 Крушевац 413 ПДР индустријска зона „Ф“  

2372/2 8338 Крушевац 358 ПДР индустријска зона „Ф“  

2374 8338 Крушевац 1223 ПДР индустријска зона „Ф“  

2375/1 8338 Крушевац 775 ПДР индустријска зона „Ф“  

2367/1 8380 Крушевац 2235 ПДР индустријска зона „Ф“  

2368/1 8338 Крушевац 1294 ПДР индустријска зона „Ф“  

 

У осталом делу Програм остаје непромењен.  

Ову  Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 463-53/2019                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Живојин Милорадовић, с.р. 
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520 
На основу чл. 7. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09, 4/13), чл. 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/18), уз сагласност Министарства заштите животне 
средине, бр. 401-00-1492/2018 од 18.03.2019. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019.године,  донела је 

 
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
I - У Програму коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине за 2019. год.  („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 15/18) на који је сагласност 
дало Министарство заштите животне средине под 
бројем 401-00-1492/2018 од 13.12.2018. год. у ставу 5. у 
табели, тачка 9. додају се алинеје: „Испитивање 
површинских вода - главних водотокова и њихових 
притока“ и „Испитивање површинске воде акумулације 
Ћелије“. 

 
II - Овај Програм објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-46/2019        ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
521        
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, 145/14 и 83/18), члана 
32. Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
град Крушевац“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године,  донeла је 

 
П Л А Н  

 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЗАПАД 2“   

У  КРУШЕВЦУ 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана генералне 

регулације: 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 

УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 

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

Одлука о изради Плана генералне регулације Запад 
2, бр. 350-316/18 од 7.6.2018.г. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 10/18). 

Плански основ за израду Плана генералне 

Генерални урбанистички план Крушевац 2025 („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 3/15) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
Подручје Плана генералне регулације у Генералном 

урбанистичком плану Крушевац 2025, обухвата део 
рубне зоне „Запад“, са насељима Читлук, Бегово брдо, 
делови насеља Пепељевац и Вучак, који се настављaју 
на општу стамбену зону „Запад“, као и значајне 
површине пољопривредног земљишта.  

 
1.2.1. Генерални урбанистички план Крушевца  
          2025. 
 
Урбано подручје Крушевца чини градско насеље 

Крушевац и 11 приградских насеља у непосредном 
гравитационом окружењу. У обухвату плана су насеља 
Читлук, Бегово брдо, део насеља Пепељевац и мањи део 
(неколико кућа уз улицу) насеља Вучак.    

Претежна намена у грађевинском подручју је 
„породично и периурбано становање, које карактеришу 
ниски индекси изграђености и заузетости“.   

„У деловима насеља у заштитним зонама мреже 
далековода који се у великом броју протежу кроз ову 
зону није планирана нова изградња. 

Површине за становање планиране су ради рацио-
налног коришћења простора и постојеће инфра-
структуре.“  

„Од осталих намена значајне целине су: ... 
комуналнe делатности - простор трафостанице 
Крушевац 1, као и локација изворишта „Читлук“ раније 
главне црпне станице, за коју је, као допунска намена 
предвиђено заштитно зеленило.“ 

„Планиране су и значајне површине са наменом 
зеленила и спортско рекреативним садржајима уз 
локацију основне школе, уз локацију цркве у западном 
делу зоне и у делу који се наставља на општу стамбену 
зону на северу. 

Значајне површине ове зоне су ван граница 
грађевинског подручја чија је основна намена 
пољопривредно земљиште.“ 

 
Верски објекти 
 
Архијерејско намесништво Крушевачко у грани-

цама овог ПГР-а има 2 храма и то: 
„Храм Светога Великомученика Георгија (Читлук) 
Храм Вазнесења Господњег (Читлучко гробље)“ 
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Гробља 
 
На подручју овог ПГР-а постоје: „и гробља у 

…Читлуку, Беговом брду…“. 
 
Државни путеви IА реда 
 
ППППН Инфраструктурног коридора Е761 је 

дефинисан, а овим Планом преузет, западно - моравски 
коридор, државни пут IА реда, број А5, који се поклапа 
са правцем европског пута Е – 761, тј. иде паралелно са 
постојећим државним путем IБ реда бр. 23 на путном 
правцу Појате - Крушевац - Краљево - Чачак – Пожега - 
Ужице (бивши магистрални пут М-5). 

 
Државни путеви IБ реда 
 
На подручју обухваћеном Планом од државних путева 

IБ реда планира се део нове трасе државног пута IБ реда 
бр.23 (Појате-Крушевац-Краљево-Чачак-Прељина) – 
северни обилазак Крушевца, и то у свема према 
Просторном плану подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница 
Појате – Прељина („Службени гласник РС“ број 98/13 од 
08.11.2013.г.). Нова траса се планира у циљу измештања 
транзитног саобраћаја из Крушевца и то од насеља 
Макрешане (веза са државним путем IБ реда бр. 38 на 
стационажи бившег магистралног пута бр. 5км 712+268) 
до насеља Читлук (веза са државним путем IIА реда бр.207 
на стационажи бившег магистралног пута бр. 5км 
703+673). 

Река Западна Морава чини северну границу 
подручја ГУП-а. Деснообални насип у циљу заштите од 
плављења земљишта је изграђен од постројења старе 
црпне станице до ушћа реке Расине у Западну Мораву. 

У еколошкој валоризацији простора ГУП-а подру-
чје у обухвату плана је у оквиру „Еколошке целине 
Крушевац 1“ и припада „Еколошкој потцелини Запад 2“ 
и значајним утицајем Еколошких појасева „Западна 
Морава“ и Еколошког појаса „Саобраћајница“ са 
посебним факторима утицаја и ограничења.  

 
Пољопривредно земљиште 
 
„Целине или зоне са овом наменом налазе се у 

северним деловима планског подручја, на потезу између 
железничке пруге Сталаћ-Пожега и реке Западне Мора-
ве до ушћа реке Расине. Такође, значајне површине су уз 
водоток реке Расине, као и на просторима који 
представљају југоисточну и северозападну границу 
планског подручја. 

Пољопривредно земљиште карактерише велика 
уситњеност парцела, често су неправилног облика и без 
адекватних прилаза у индивидуалном сектору, које чини 
већи део укупне површине пољопривредног земљишта.“ 

„Пољопривредно земљиште као добро од општег 
интереса се планира, користи и уређује у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09). 

На пољопривредном земљишту, ван планираног 
грађевинског подручја, није дозвољена изградња, осим 
постављања пластеника и стакленика који су у функцији 

примарне пољопривредне производње и хидротехни-
чких објеката (одбрана од поплава, одводњавање, 
наводњавање и уређење бујица).“ 

 
Водно земљиште 
 
„Водно земљиште карактеришу, у основи, делови 

водотока реке Западне Мораве на северу (северна 
граница плана), део водотока реке Расина са ушћем у 
Западну Мораву, као и неколико потока који из јужних 
делова простора Генералног плана пролазе кроз градски 
простор и уливају се у реку Западну Мораву.“ 

 
1.2.1.3. Општи урбанистички услови по 

наменама површина са типовима објеката 
 
У обухвату плана генералне регулације примењују 

се општи урбанистички услови за планиране намене са 
типовима објеката, дефинисане у ГУП-у Крушевац 2025, 
дате кроз извод из овог планског документа. 

 
Становање 
 
Породично становање 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 

највише три стамбене јединице. 
 

Табела бр. 5.3. - Урбанистички параметри 
породичног становања 

 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П 

парц. 
(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 

Слободностојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2х250 2 х 10 

Непрекинути низ 200 6 

ПС-02 
П+2 

П+2+Пк 

Слободностојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути низ 200 6 

 

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. 

 
Периурбано становање 
 
Као посебан тип породичног становања издваја се 

периурбано становање. На територији Плана, пери-
урбано становање заступљено је у рубним зонама и 
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карактеришу га три врсте домаћинстава: непо-
љопривредно, мешовито и пољопривредно, у зависн-
ости да ли се уз становање обавља и пољопривредна 
делатност и у коликој мери. 

 
Табела бр. 5.5. – Урбанистички параметри 

Периурбаног становања према врсти домаћ. 
 

Тип 

Спратност 
Врста 

 домаћинства 

Макс. 

ИЗ (%) 

Стамбе-
ни 

Еконо-
мски и 

помоћни 

стам. 

део 

екон. 

део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - - 

мешовито 40 50 

пољопривредно 40 50 

 
На грађевинској парцели чија је површина или 

ширина мања од дефинисане, може се утврдити 
изградња или реконструкција стамбеног објекта спра-
тности П+1, индекса изграђености до 0,8 и индекса 
заузетости до 40%. 

Приликом, организације дворишта потребно је 
задржати традиционалну поделу и организацију на 
кућно двориште, економско двориште и башту. 

У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће 
је на делу окућнице, организовати мање економске 
садржаје. 

Табела бр. 5.6. – Величина парцеле 
Периурбаног становања према врсти домаћинства 

 

Тип 
Спра-

тност 

Врста  

домаћинства 

Површина 

парцеле Мин. 

шир. 

парцеле 
Стамбе-

ни део 

мин. 

Еконо-

мски 

део 

мин. 

ПС-03 

До 

П+1+Пк 

Непољопривредно 

400 

- - 15 

Мешовито 200 15 

Пољопривредно 800 20 

П+2  

П+2+Пк 

Непољопривредно 

600 

- - 15 

Мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

 
Периурбано становање подразумева изградњу 

стамбених, економских и помоћних објеката. При 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
заузетости грађевинске парцеле, урачунава се површина 
свих објеката. 

За неизграђени део грађевинског подручја плани-
раног уз државне путеве, односно све садржаје лоциране 
у овом појасу потребно је обезбедити посебну 
приступну саобраћајницу. 

Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

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

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

У зонама вишепородичног становања комерцијални 
објекти се могу градити и на парцелама мањим од 600м2, 
а већим од 300м2

. 

 
Тип КД-03 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

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

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

 
Привредне делатности 
 
Тип ПД-03 
 
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање (мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл.). 

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

 
Јавне функције 
 
У овом Плану под јавним функцијама подразумева се: 

здравство, образовање и дечја заштита и верски објекти. 
 
Основне школе 
 
Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за основну школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени, али не може бити 
мања од 0,50ха за одвојена одељења централе основне 
школе и самосталне непотпуне основне школе и 1ха за 
потпуне основне школе у организованим насељима. 
Минимум земљишта може бити умањен за једну петину 
под условом да у близини школе постоје школски 
спортски центри које школа може користити. 

Површина земљишта под објектом је најмање 7,5м2 
по једном ученику у једној смени, за потпуне основне 
школе, односно најмање 1.000м2 за одвојена одељења 
основних школа (непотпуне основне школе од I до IV 
разреда). 

Максимална спратност објеката је П+2. 
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Дечија заштита 
 
За објекте дечије заштите применити следеће 

нормативе обухват деце (број корисника) 25-30% 
популације узраста до 6 година, површина дечје 
установе – 8м2/кориснику, површина земљишта – 
30м2/кориснику, максимална спратност објеката П+1. 

 
Верски објекти 
 
За верске објекте применити следеће нормативе: 

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

 
Комуналне делатности 
 
Објекти и површине немењене овим делатностима су: 

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

 
Посебна намена 
 
Према условима надлежног Министарства војни 

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

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

 
Зеленило 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

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

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

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

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

 
Реjонски парк  
 
Уређују се у складу са општим урбанистичким 

условима, а могу се градити и већи спортски терени на 

отвореном или у затвореним објектима, уколико 
просторне могућности парка то дозвољавају. 

 
Паркови суседства 
 
Уређују се у складу са општим урбанистичким 

условима, с тим да нису дозвољени садржаји рекреације 
и забаве који имају негативан утицај на околне стамбене 
објекте. Није дозвољено увођење колског саобраћаја у 
парк и изградња објеката високоградње. 

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
Површина зеленила, начин обраде и садржаји 

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

 
Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, је вишефункционални систем зеленила са 
улогом заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, везивања 
земљишта на насипима, побољшавање услова за спорт и 
рекреацију и сл. Формира се око и у самим 
индустријским објектима, дуж саобраћајница, око реке 
Расине и око Новог гробља, на клизиштима и теренима 
за рекултивацију, као и у рубним зонама града. 

Да би се надокнадио недостатак заштитног 
зеленила, препоручује се максимална заштита 
пољопривредних површина и самониклог зеленила у 
енклавама ван грађевинског подручја као и максимално 
задржавање и заштита у рубним зонама постојећег 
зеленила, жбуња, живе ограде и високог дрвећа. 

 
Спорт и рекреација 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити орга-

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

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

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

Табела бр. 5.13. - Урбанистички параметри Спорта 

и рекреације типа СР-02 
 

Тип 

објекта 

Спра- 

тност 

Макс. ИЗ 

(%) 
Број паркинг места 

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

 
За паркирање возила обезбедити простор на 

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

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

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

 
1.2.1.4. Преглед претежних, допунских и 

пратећих намена по урбанистичким целинама 
 
За сваку урбанистичку целину дефинисана је прете-

жна намена, а уколико постоје и допунска и пратећа 
намене. 

Претежна намена простора, одређена је наменом чија 
је заступљеност у одређеном простору преовлађујућа. 

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

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

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

  Претежне намене (51-100%); 

  Допунске намене (31 - 49%); 

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

плана, дате у ГУП-у Крушевца 2025. приказана су 
табеларно. 

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

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

 

 

Табела 10 – Просторна зона 10 – Рубна зона «ЗАПАД» (део) 

 

Ознака 
урб. 

целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

10.5. становање 
густине до 
100ст/ха 

ПС-01 
ПС-02 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 - - - - 

привредне 
делатности 

ПД-03 

10.6. становање 

густине до 

100ст/ха 

ПС-01 

ПС-02 

ПС-03 

комерцијалне 

делатности 

КД-02 јавне функције верски објекти 

(ЦР) 

школство (Ш) 

привредне 
делатности 

ПД-03 комуналне 
делатности 

гробље (Г) 

парк  парк суседства 
рејонски парк 

парк шума - 
спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 

10.7. комуналне 

делатности 

ЕЕ 

постро-

јење 

(ЕЛП) 

- - - - становање густине 
до 100ст/ха 

ПС-01 

 

комерцијалне 

делатности 

КД-02 

10.8. комуналне 

делатности 

извориште 

Читлук 

заштитно 

зеленило 

- - - - - - 

10.9. парк-шума - - јавне функције верски 
објекат 
(ЦР) 

комуналне 
делатности 

пумпна станица  

привредне 
делатности 

ПД-03 

 

У оквиру ове просторне зоне је и грађевинско подручје у виду енклава (10Г, 10Д, 10Ђ, 10Е, 10Ж). 
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1.2.2. ППППН инфраструктурног коридора аутопута 
Е-761, деоница Појате-Прељина (Сл. гл. РС, бр. 98/13) 

 
ППППН инфраструктурног коридора аутопута         

Е-761, деоница Појате - Прељина обухвата и  више 
катастарских општина на подручју јединице локалне 
самоуправе града Крушевца. 

За коридор аутопута Е-761, деоница Појате-                   
-Прељина, резервисан је простор укупне дужине око 
110,9км. Ширина коридора, којом је обухваћена ширина 
путног појаса од 70м, обострани појас непосредне 
заштите (80м), обострани појас контролисане изградње 
(80м) и шири заштитни појас од 470м, износи укупно 
700м.  

Територију града Крушевца обухвата део трасе 
аутопута од преласка на десну обалу реке Западне 
Мораве мостом у км:15+940 и наставља даље до 
денивелисане раскрснице "Крушевац-исток" у 
км:20+050. Петља је планирана у функцији повезивања 
ДП I реда бр.5, ДП II реда бр.221б и ДП II реда бр.223 са 
планираним аутопутем. Надовезује се на планирану 
источну транзитну саобраћајницу Крушевца (веза ка 
Брусу и Копаонику), и омогућене су везе ка граду. На 
том делу су планиране две петље: „Крушевац исток“ и 
„Крушевац запад“.  

Имајући у виду да је траса обилазнице Крушевца 
саставни део профила планираног аутопута, планирана 
је изградња сервисне саобраћајнице, паралелне 
аутопуту, која се пружа од Макрешана до Читлука, у 
дужини од око 8,4км.  

Државни пут I реда бр. 5 се, до реализације Аутопута 
Е-761, задржава на постојећој траси са потребном 
рехабилитацијом и модернизацијом техничко-експлоа-
тационих карактеристика. Након изградње аутопута, 
коридор ДП I реда бр.5 се поклапа са коридором аутопута, 
док напуштена траса задржава ранг државног пута док се 
не стекну услови за његову прекатегоризацију. 

Планира се изградња сервисних саобраћајница, 
паралелних аутопуту, преко којих ће се остваривати 
посредна веза привредних зона са денивелисаним 
раскрсницама - петљама, преко мреже општинских 
путева и ДП II реда. 

Пруга Сталаћ - Краљево - Пожега је једноколосечна 
неелектрифицирана, а на прузи је организован јавни 
путнички и теретни саобраћај. Пруга је оспособљена за 
осовински притисак од 180 до 225kN, представља 
регионалну пругу која повезује регионе са магистралном 
мрежом, односно пругу Е-70 и Е-85. 

Ограничења у ширем коридору аутопута са аспекта 
ерозије и бујица, може бити проузроковано ерозијом тла 
на падинама које се налазе непосредно уз саобраћајницу 
(нарочито на деоницама у усеку).  
Крушевац је у мрежи центара дефинисан као центар 

националног значаја (центар ФУП-а 9).  

Повезаност насеља ће се, поред постојећим 
путевима омогућити и преко денивелисаних укршатаја и 
пропуста у случају насеља којима би планирани аутопут 
пресекао досадашњу путну доступност.  

Унапређење система инфраструктуре, транспорта 
људи и добара, има за резултат раст привреде, 
привлачењем инвестиција под утицајем побољшане 
приступачности подручја.  

„...у будућој структури привреде окосницу развоја 
ће чинити постојећи носиоци развоја - индустрија, 
пољопривреда и туризам.“ 

„...коридор представља фактор који у одређеној 
мери може да поспеши дисперзију привредне 
активности у једном броју насеља дуж коридора...што 
би допринело одрживости привредног развоја и 
смањењу неповољних миграторних кретања.“ 

„Интензивирање развоја пољопривреде и агро-
комплекса, у складу са пољопривредном рејонизацијом... 
организовање производње "здраве", тј. органске хране, 
цвећарства и пчеларства, за којима расте тражња на 
домаћем и страном тржишту. Развој МСП, предузетни-
штва и породичних фирми су пожељни облици органи-
зовања прехрамбено-прерађивачког сектора.“ 

„…изградњом аутопута подиже се вредност и 
атрактивност околног земљишта за смештај мањих 
привредних капацитета. Добре услове за развој (у 
транзитним подручјима) имају насеља: Читлук...“   

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 

Граница ПГР-а Запад 2 почиње у јужном делу плана 
од пресека границе плана, односно границе ГУП-а са 
путем к.п.бр.1417 КО Вучак и у смеру казаљки на сату, 
прати јужну и западну границу ГУП-а и иде према 
западу од некатегорисаног пута к.п.бр.1417, који 
пресеца до тромеђе к.п.бр. 1417 (пут), 215/2 и 217/2, све 
КО Вучак. Од те тромеђе, граница наставља у истом 
правцу, јужном границом следећих к.п.бр.: 215/2, 208/1, 
208/2, 207/1, 207/2, 206, 200/2, 200/1 и 199, до потока-
к.п.бр.1416, који пресеца и наставља, такође према 
западу, јужном границом следећих к.п.бр.: 409, 413/2, 
413/1, 414 и 415, до некатегорисаног пута к.п.бр.1421, 
који пресеца, и даље према западу, јужном границом 
к.п.бр.167/1, до некатегорисаног пута к.п.бр.424 тј. 
тромеђе к.п.бр.424 (пут), 167/1 и 167/2, све КО Вучак. 
Граница наставља према западу, северном границом 
к.п.бр.424 (пут) КО Вучак, до потока Грабак- к.п.бр.1432 
КО Вучак (који је заједнички за КО Вучак и КО 
Пепељевац), тј. до границе катастарских општина КО 
Вучак и КО Пепељевац. На том месту, граница, пресеца 
заједнички поток к.п.бр.4074 КО Пепељевац, и иде 
границом КО Вучак и КО Пепељевац, према југозападу, 
северозападном границом к.п.бр.4074 (поток), до 
тромеђе к.п.бр.4074 (поток), 2660/1 и 472, све КО 
Пепељевац, где скреће у КО Пепељевац. Кроз КО 
Пепељевац, иде према западу, јужном границом 
следећих к.п.бр.: 472, 473/2 и 473/1, па пресеца 
некатегорисани пут к.п.бр. 2657 и скреће према северу, 
његовом западном границом, до тромеђе к.п.бр. 2657 
(пут), 2649/1 и 2649, све КО Пепељевац. Од те тромеђе, 
граница, скреће према западу, јужном границом к.п.бр. 
2649/1 и 2647/1, до некатегорисаног пута к.п.бр. 4064, 
који пресеца, и наставља према северозападу, његовом 
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југозападном страном, до државног пута ІІ а реда бр.207, 
Крушевац – Александровац, к.п.бр. 4050, све КО 
Пепељевац. Даље, граница пресеца државни пут, до 
тромеђе к.п.бр. 4050 (државни пут ІІа реда бр.207, 
Крушевац – Александровац), 2642/1 и 1189 КО 
Пепељевац и северозападном границом тог пута иде, 
према североистоку, до некатегорисаног пута к.п.бр. 
4053 КО Пепељевац. Затим наставља према северу, 
западном границом к.п.бр. 4053 (пут), до тромеђе к.п.бр. 
4053 (пут), 1183/2 и 1182/1 КО Пепељевац, где скреће 
према западу, јужном границом следећих к.п.бр.: 1182/1, 
1181 и 1180/5, па опет скреће према северу, западном 
границом следећих к.п.бр.: 1180/5, 1180/4, 1180/3, 
1180/4, 1180/5, 1179/1, 1179/3, 1179/2, 1178/2, 1178/1, 
1163, 1162, 1161, 1160/2, 1160/1, 1157/2 и 1157/4, до 
некатегорисаног пута к.п.бр.1156, све КО Пепељевац. 
Граница даље наставља такође према северу, западном 
границом следећих к.п.бр. 1156 (пут), 1121/2, 1121/1, 
1129/1, 1129/4, 1129/2, 1129/3, 1130/2, 1130/1, 1130/3 и 
1134/2, до некатегорисаног пута к.п.бр. 4051, све КО 
Пепељевац. Од тог пута скреће према западу, јужном 
границом следећих к.п.бр.: 4051 (пут), 753/3, 753/2, 
753/1 и 751, па скреће према северу, западном границом 
следећих к.п.бр.: 751, 750/2, 750/1 и 747, све КО 
Пепељевац. Поново скреће према западу, јужном 
границом к.п.бр.475/2, 744/2 и 778, па према југу, 
источном границом к.п.бр.756 и 777, па према западу, 
јужном границом к.п.бр.777, па према југозападу, 
југоисточном границом к.п.бр. 781/1 и према 
северозападу, југозападном границом к.п.бр.781/1, 781/2 
и 782/2, све КО Пепељевац. Граница наставља према 
западу, јужном границом к.п.бр. 782/2 и 797 
(некатегорисани пут), па према северу, западном 
границом следећих к.п.бр.: 797 (пут) и 799, па јужном 
страном некатегорисаног пута к.п.бр. 4054, до места 
наспрам тромеђе к.п.бр. 4054 (пут), 814/3 и 816, где 
пресеца пут (к.п.бр. 4054) и даље иде према 
северозападу, југозападном границом следећих к.п.бр. 
814/3, 814/4 и 814/5, до старог корита реке Пепељуше 
(к.п.бр. 4038), све КО Пепељевац. Граница даље пресеца 
старо корито реке Пепељуше (к.п.бр.4038) и наставља, 
према северозападу, југозападном границом к.п.бр. 
819/4, па скреће према североистоку, северо-западном 
границом следећих к.п.бр.: 819/4, 819/3, 819/2, 819/1, 
820/2, 820/2, 821 и 4044 (стара пруга), пресецајући у том 
делу стару железничку пругу Чачак – Сталаћ (к.п.бр. 
4044). Наставља према северу, западном границом 
к.п.бр. 822/1, 822/3 и 822/4, пресецајући железничку 
пругу Чачак – Сталаћ, а затим и државни пут ІІ б реда 
бр.22, Крушевац – Краљево (к.п.бр. 4048) и даље према 
истоку, северном границом к.п.бр. 228, 227, 4048 
(државни пут) и 226, све КО Пепељевац, до границе КО 
Пепељевац и КО Читлук, затим према северу, западном 
границом некатегорисаног пута к.п.бр. 2055 КО Читлук, 
до тромеђе КО Пепељевац, КО Читлук и КО Кукљин. Од 
те тромеђе, граница иде према североистоку и северу, 
границом КО Читлук и КО Кукљин, тј. северозападном 
и западном границом заједничког старог корита реке 
Пепељуше, до ушћа реке Пепељуше у реку Западну 
Мораву, тј. њене десне обале. На том месту улази у КО 
Кукљин. Кроз КО Кукљин, граница прати северну 
границу ГУП-а и иде према североистоку, десном 

обалом реке Западне Мораве (постојећи ток 2013.г.), од 
ушћа реке Пепељуше, пресецајући следеће к.п.бр.: 
6930/3, 6929/2, 6927/3, 6926/1, 6925/1 6924/3, 6924/2, 
6924/1, 6921, 6920, 6901/3, 6901/2, 6900, 6898, 6897, 
9316/278, 9316/335, 9316/334, 9316/276, 6428, 6427/1, 
6426/2, 6425, 6419, 6418, 6413, 6412/2, 6409/2, 6408/2, 
6405, 6403, 6404, 6393/1, 6394, 6395, 6396, 6391/3 и 
9357/1, све КО Кукљин, до границе КО Кукљин и КО 
Читлук. Граница наставља према североистоку, десном 
обалом реке Западне Мораве (постојећи ток 2013.г.), тј. 
границом КО Кукљин и КО Читлук и КО Кукљин – КО 
Јасика, пресецајући к.п.бр. 2061/1 КО Читлук 
(заједничко старо корито реке Западне Мораве за две 
катастарске општине) и прелази у КО Јасика код 
к.п.бр.3263/1 (старо корито реке Западне Мораве). Кроз 
КО Јасика, граница наставља према североистоку, 
десном обалом реке Западне Мораве (постојећи ток 
2013.г.), пресецајући к.п.бр. 3263/1, 3231 и 3262/1 КО 
Јасика (све старо корито реке Западне Мораве), до ушћа 
Гарског потока у Западну Мораву. Граница затим скреће 
према југу, западном границом водотока Гарског потока 
до улива Вучачког потока (к.п.бр.189/1) у Гарски поток, 
који пресеца и даље наставља западном границом 
водотока Гарског потока обухватајући к.п.бр. 188/2 и 
187/2 до границе КО Јасика и КО Лазарица. Кроз КО 
Лазарица граница наставља према југу и прати Гарски 
поток, до к.п.бр. 1254/3 КО Лазарица, чијом јужном 
границом скреће према западу и даље наставља јужном 
границом следећих к.п. 1256, 1260, 1054/1, 1054/2, до 
1046/2, коју обухвата и одакле скреће према југу 
источном границом к.п.бр. 1047/6 и 1039/6, одакле 
скреће према западу и наставља јужном границом к.п. 
1039/6, 1039/5, 1039/4, 1039/3, 1039/2, 1039/1, затим у 
истом правцу пресеца Вучачки поток и обухвата к.п.бр. 
987/3, одакле скреће према југу источном границом 
к.п.бр. 991/1, коју обухвата, па јужном границом к.п.бр. 
992/13 скреће према западу обухватајући к.п.бр. 993/1, 
995, 996, 998/1, 1001/2, 1006/3, 1006/1, 1008/2 и 1008/10, 
до границе КО Лазарица и КО Читлук. Кроз КО Читлук 
граница скреће према југу, обухватајући к.п.бр. 790, 794, 
795/1, 795/3, 796, где пресеца пругу (Сталаћ - Краљево) 
к.п.бр. 2052/1 и државни пут 1.А реда (Ул. Цара Лазара) 
к.п.бр. 2050/1 и даље у истом правцу иде границом КО 
Лазарица и КО Читлук, обухватајући к.п.бр. 2018 КО 
Читлук, до Вучачког потока (к.п. 1430 заједничка) који 
прати према југозападу и југу до тромеђе КО Лазарица, 
КО Читлук и КО Вучак. Кроз КО Вучак граница 
наставља према југу обухватајући к.п.бр. 6, 8/2, 8/6, 8/7, 
15/3, 18 и 47, односно до границе КО Вучак и КО 
Лазарица, коју затим прати у истом смеру до к.п.бр. 83, 
коју обухвата и даље наставља према југу источном 
границом к.п.бр. 83, 76/3, 85/2, 85/1, 86, 87/1, 87/2, које 
обухвата и наставља према југозападу и југу односно 
прати некатегорисани пут к.п.бр. 1418 КО Вучак, 
обухватајући к.п.бр. 75, 110, 109/3, 109/4, 108, 223/1 и 
223/2, одакле скреће према западу, до некатегорисаног 
пута к.п.бр.1417, или до границе ГУП-а, односно до 
почетне тачке описа границе плана. 

ПГР Запад 2 обухвата делове КО Лазарица, КО 
Читлук, КО Јасика, КО Кукљин, КО Пепељевац и КО 
Вучак. 

Површина обухвата плана је 1008,7 ха. 
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1.4. Опис граница грађевинског подручја  
 

Опис границе грађевинског подручја у плану 
генералне регулације је дата по моделу описа границе из 
ГУП-а Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
3/15),  са унетим изменама након описа границе.   

Граница грађевинског подручја у оквиру ПГР-a 
описана је у смеру казаљке на сату, тако да парцеле које 
се наводе у опису остају са десне стране, односно у 
грађевинском подручју. 

Граница је описана по катастарским општинама, 
ободом јединственог дела грађевинског подручја, 
изузимајући посебне делове, који не припадају грађе-
винском подручју, а у оквиру су јединственог дела 
грађевинског подручја и по катастарским општинама.  

У оквиру грађевинског подручја су и издвојене 
енклаве (у графичком прилогу нумерисане по целинама) 
за које су пописане катастарске парцеле у другом делу 
овог описа.  

У случају неслагања бројева катастарских и 
грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога. 

Опис границе грађевинског подручја за ПГР „Запад 
2“ (у даљем тексту: граница) почиње у југоисточном 
делу плана на пресеку границе плана и граница 
катастарских општина Вучак и Читлук, код к.п.бр. 
1999/13 у КО Читлук и Вучачког потока (к.п.бр. 1430- 
заједнички) и иде према западу и југозападу, прати ток 
Вучачког потока, обухватајући следеће к.п.: 1999/13, 
1998, 1997, 1984/25, 1984/28, 1984/20, 1984/15, 1991/1, 
1991/5, 1992, све у КО Читлук, до тромеђе КО 
Пепељевац, КО Вучак и КО Читлук. 

 
КО ПЕПЕЉЕВАЦ 
 
У истом правцу граница обухвата следеће к.п. 365/6, 

365/9, 365/10, 365/13, 367, 366, 370/3-део, 371/1, 372, 
375/1, 375/2 и даље потоком, па затим обухвата к.п. 
376/4, 376/3, 376/2, 376/1, 378, 377/2, 381/3, 381/1, 382/1, 
382/2, 385/4, 385/6, 385/2, 386/4 и 387/7, све КО 
Пепељевац. Граница наставља према југу пресецајући 
пут к.п.387/1 и обухватајући следеће к.п: 387/4, 388/1, 
388/12, 388/2, 388/10, 388/8, 388/5, 421, 422, 424/1, 425/2, 
424/2, 420 (пут), до к.п. 429/2, одн. до границе КО 
Пепељевац и КО Вучак.  

Граница даље скреће према западу, па према северу 
обухватајући следеће: к.п. 429/2, 429/3-део, 428/3, 428/1, 
428/2, 427/2 и 427/1, одакле се граница враћа према 
југозападу остављајући у грађевинском подручју 
следеће к.п. 419 (пут), 431/1, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 
440/7 (пут), 440/6, 440/4, 440/3, 440/2, 449, 450-део, 460-
део, 459-део и 458/1-део. У истом правцу обухватјући 
следеће к.п.:461/2, 457/6, 456/5 (пут), 454/3, 456/2, 456/3-
део, до пута к.п. 463. Граница наставља према западу 
обухватајући следеће: к.п.465/13, 465/14, 465/1-део, 
465/12, 465/11, 465/8 и 465/7, до пута к.п.465/4 који 
пресеца, даље наставља истим правцем обухватајући 
к.п.474/3, 474/1, 474/12, 476/1, 475/1, 2657 (пут-део), 
2643/7 и 2643/1 до државног пута IIa реда бр.207 -
к.п.4050-део (Крушевац-Александровац). 

Јужном границом тог пута граница иде до границе 
ГУП-а и даље истом, обухватајући део к.п. 4053 (пут). 
Граница се даље враћа према истоку обухватајући 
следеће к.п.: 477/1, 4050-део, 484/1, 484/2, 484/3, 486/1, 
483/1- део, 501-део, 500, 488/1, 488/2, 488/3, 489/3 и 
489/4, пресеца пут и иде према северу обухватајући 
491/3, 493, 495/6, 494/2 (пут), 495/5, 495/2, 495/13, 495/4, 
495/8, 495/1, 513/3 и 513/1 у делу пута. Затим наставља у 
истом правцу к.п. 516-део, 517/1-део, 517/3, 520/2, 520/1, 
521(пут), 407/1, 407/7, 407/3-део, 407/2-део, 406/3-део, 
406/2-део, 405/6, 406/1, 405/4, 405/2-део, 405/1(пут), 
405/12, 404/6, 404/8 (пут), 404/7, 403-део, 402-део, 391/3, 
391/2, 390/6 и 392/2 до пута к.п. 4052, који је обухваћен 
у целини и даље наставља обухватајући к.п. 349/2, 349/1, 
351, 347/2-део, 347/1-део, 352/1-део, 353-део, 354-део, 
355/1, 355/2 (у делу пута). Граница даље обухвата 
следеће к.п.:364/13, 364/15, 364/11, 364/8, 364/7, 364/5, 
364/4, 364/3, 364/2, 364/1, 363/2 (у делу пута) и 363/6 до 
границе КО Пепељевац и КО Читлук. 
 

КО ЧИТЛУК   
 
Даље граница иде кроз КО Читлук према западу 

обухватајући к.п. 1960/2, 1960/1, 1960/3, 1959/1, 1941/1, 
1927/2, 1927/4, 1926/1, 1925/1-део, 1924/1-део, 1924/8, 
1924/1-део, 1924/6-део, 1924/3-део, 1924/7 у делу пута 
1924/5, 1923/3-део, 1923/2-део, 1923/1-део, 1922/1-део, 
1665, 1667/3, 1668/3, 1674-део, 1669/1-део, 1674-део, 
1672, 1674-део-поново, 1675, 1676, 1681, 1680, 1683, 
1686/2-део, 1686/1, 1688/2, 1688/1, 190/1-део и 1691, до 
границе КО Читлук и КО Пепељевац, па том границом 
према истоку до к.п. 1684, 1679/1, 1679/2 и 1678 које 
пресеца и поново скреће до границе КО Читлук и КО 
Пепељевац, све у оквиру КО Читлук.  

 
КО ПЕПЕЉЕВАЦ 
 
Граница даље наставља према југу и југоистоку 

обухватајући следеће катастарске парцеле у КО 
Пепељевац: 311/14, 311/3-део, 311/2-део, 311/1-део, 312, 
316, 317, 319/1, 319/2, 32,1 323/1, 324-део, 325-део, 326, 
328-део и 329-део до пута к.п.329/3 (део), затим 
наставља у истом правцу 336, 342/3, 342/4 и 342/2(пут), 
а онда наставља границом к.п. 4052(пут) па скреће према 
северу обухватајући део к.п. 343 и 345/1 до пута 345/2 
који је обухваћен у целини. Такође су обухваћене и к.п. 
352/2, 352/4 и 345/3, онда се граница враћа према југу 
источном границом пута 345/2 и пресеца пут 4052 па 
његовом јужном границом иде до к.п.396. Према 
југозападу граница обухвата следеће: 396, 398-део, 399, 
400, 542/5, 542/1, 542/6, 560/5, 560/1 и 561(пут-део), 
затим скреће у супротном смеру према севроистоку и 
северу границом пута до к.п. 570. Даље обухвата следеће 
к.п.: 570, 568/1, 566/1-део, 566/6 (пут-део), 566/2, 566/3, 
566/4, 565, 594, 595/2, 595/1, 595/3(пут-део), 596/2, 614-
део, 615-део, 617, 620, 621-део, 622-део и 623. На том 
месту граница се ломи према југу обухватајући к.п. 
625/2, 606/1-део, 606/2-део, 605-део, 585-део, 584/2-део, 
584/1-део и 583/1-део до пута к.п.4053.  

Граница се одавде враћа према северу и обухвата 
к.п. 653/1, 653/2, 652, 651-део, 650-део, 649/3-део, 649/2-
део, 642/1-део, 648-део, 647-део, 645/4, 645/1, 644/2, 
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644/1, 631/2, 631/4 и 631/3, затим пресеца пут к.п.632, 
према западу обухватајући 282/4 282/10 282/7 282/3 
282/9 и 282/8, одакле се граница ломи према северу 
обухватајући к.п.281 и следеће к.п. 282/1, 282/5, 283/7, 
283/4 (пут), 283/2, 283/3 (пут), 284/1, 284/2, 284/4, 289, 
287/3 и 288/2, ломи се према западу пресецајући 
к.п.287/2, 287/4 и 287/3 обухватајући следеће к.п. 275/3 
(пут), 275/1, 270, 269, 268/2, 267/2, 267/1, 268/1, 258 и 
259/2. Даље граница иде према југу обухватајући 
следеће к.п.259/3, 261/2, 261/1-део, 260, 265, 262, 268, 
280-део, 667, 665-део, 661/2, 661/1, 661/3, 661/4, 660, 
658/3, 658/2 и 658/1, затим се ломи према западу 
обухватајући к.п. 658/1, 669 (пут-део) и 685, наставља 
према северу остављајући у грађевинском подручју 
следеће к.п.685, 686, 687, 693, 694, 695-део, 696-део, 
698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 698/8 и 700. 
Пресецајући к.п.701 и 702 граница иде према западу 
обухватајући и к.п.705, ломи се према југу, пресецајући 
к.п. 703 и 697, па према западу јужном границом к.п.697, 
пресеца пут 4051-део и обухватајући к.п.726/1. У истом 
правцу пресецајући к.п.728 и 725/1, обухвата следеће 
к.п. 723, 717/3, 717/4, 805/1-део, 805/2, 731/2, 804/2, 801, 
802, 807 и 808, до пута чијом источном границом скреће 
према северу обухватајући следеће к.п.808, 809/1, 809/2 
и 810, као и део к.п.4043 (железничка пруга) и северном 
границом исте, према истоку до к.п. 710/2 чији део 
обухвата. Даље граница скреће према севроистоку 
обухватајући следеће к.п. 713/2, 717/4, 717/3, 717/2, 
717/1, 716/2, 716/1, 711/1, 709/2-део и 708/2-део, 
наставља даље у истом правцу 708/1, 708/4-део, 708/5, 
244, 245/1, 245/2, 246 и 247, поново обухвата део 
к.п.4043 (железничка пруга). 

На том месту граница се ломи према западу 
пресецајући к.п.бр. 4043, 238/2 и 229/4, обухватајући 
приступни пут који се састоји од делова к.п.бр. 4043 и 
238/2 и даље у истом правцу обухвата к.п.бр. 229/2, 
пресеца к.п.бр. 1038 (река Пепељуша) и обухвата к.п.бр. 
824/2, 823/2, и 822/2 до границе ГУП-а, коју у том делу 
прати и ломи се према северу обухватајући к.п. 822/2, 
822/3 и 822/4 пресеца железничку пругу и државни пут 
IIa реда бр.207, до к.п.бр. 4048 коју обухвата и скреће 
према истоку обухватајући исту, до границе КО 
Пепељевац и КО Читлук.  

 
КО ЧИТЛУК 
 
Кроз КО Читлук граница наставља према истоку 

пресецајући к.п.бр. 2057 и северном границом к.п.бр. 
2052/13 и 2050/2 иде до тромеђе к.п.бр. 2050/2, 1900/2 и 
1899/1, ломи се према североистоку границом парцела 
2052/12 и 2052/1, пресецајући к.п.бр.1886 и даље све до 
к.п.бр. 1852/1, коју обухвата и где се ломи према западу 
јужном границом исте и границом к.п.бр. 1850, а онда 
скреће према сверу обухватајући следеће к.п. 1850, 1847, 
1846-део, 1845, 1838/2, 1837, 1835/3, 1835/1-део, 1836/4, 
1835/2-део, 1836/2, 1831/3, 1831/1, 1832/2- део, 1832/1-
део, 1830/1-део, 1829/1-део, 1827/2-део и 1827/1-део. 
Граница затим скреће према западу обухватајући 
к.п.1827/3, 1828/6 и 2060/1, па се ломи према југу и 
југозападу, обухватајући делове следећих к.п. 1828/8, 
1828/7, 1829/2, 1830/3, 1833/5, 1833/4, 1858/3, 1858/6-
цела, 1858/5, 1870/5, 1870/4, до к.п.бр. 1869/2, где 

границом исте скреће према југозападу обухватајући 
к.п.бр. 2060/1 и 1876/5, где поново долази до границе 
ГУП-а и границе КО Читлук.  

Граница пресеца државни пут Ib реда бр.23 и 
поклапајући се са границом ГУП-а и границом КО 
Читлук наставља према северистоку и иде северо-
западном границом к.п.бр. 2060/1, затим пресеца к.п. 
1861/6, 1868/4 и 1869/5, обухватајући к.п.1867/2, где 
прелази у КО Кукљин. 

 
КО КУКЉИН 
 
Кроз КО Кукљин границом су обухваћене следеће 

к.п. 6930/5, делови 6130/3, 6929/2, 6929/1 и 6930/1 (у 
зони регулације реке Пепељуше), наставља границом 
6930/1 и 1869/5, и даље наставља у истом правцу, према 
североистоку, линијом експропријације северне 
обилазнице границом к.п. 6914/3 и обухвата целу к.п. 
6928 до границе КО Кукљин и КО Читлук.  

 
КО ЧИТЛУК 
 
Кроз КО Читлук у зони северне обилазнице граница 

прати северозападну границу КО Читлук обухватајући 
к.п. 2060/1 и 2061/100, затим к.п. 1284/2, 1279/3, 1279/2, 
1279/3, 1278, 1275/3, 1275/2-део, 1275/1 и 1276/2, где 
поново долази до линије експропријације обилазнице у 
чијем обухвату су следеће к.п. 11/5, 26/1, 7/2, 1182/1, 
1182/3, 29/2, 55/2, 2060/2, 2060/3 и том парцелом, 
обухватајући и к.п. 2061/19, граница иде према истоку 
до границе КО Читлук и КО Јасика. 

 
КО ЈАСИКА 
 
Кроз КО Јасика граница грађевинског подручја 

поклапа се са линијом експропријације за обилазницу, 
као и појас експропријације планираног аутопута Е-761 
и обухвата следеће к.п. 3124, 3120/2, 3144/9, 3207, 
3183/2, 3262/94, 3262/75, 3262/76, 3262/92 и 3262/93 до 
границе КО Јасика и КО Лазарица односно границе 
плана. Ту се граница ломи према југоистоку пресецајући 
обилазницу и скреће према југозападу југоисточном 
линијом експропријације обилазнице к.п. 3207, до 
границе  КО Јасика и КО Читлук. 

У КО Јасика границом грађевинског подручја 
обухвађене су и парцеле у зони изворишта (целина 10.8 
- у другом делу описа границе)  и то следеће к.п. 3263/40, 
3263/39, 3263/129, 3263/128, 3263/38, 3263/37, 3263/36, 
3263/35 и део к.п. 3263/42.  

 
КО ЧИТЛУК 
 
Кроз КО Читлук, граница наставља према 

југозападу, такође линијом експропријације обилазнице 
(2060/3) до к.п.бр. 2047/1 коју обухвата и чијом 
источном границом скреће према југу до к.п.бр. 1268/1, 
коју обухвата и скреће према југоистоку, обухватајући 
следеће к.п 2047/1, 1268/1, 1268/2, 1267/2, 1263/4, 
1266/3, 1266/1, 1265, 1264/2, 1263/1-део, 1262/1 -део, 
1262/2 -део, 1261, 1260 и 1259. Наставља даље у истом 
правцу пресецајући пут 2046/1 и обухвата к.п. 1239 и 
1238, као и делове к.п 1235, 1233/1, 1232, 1231/1, 1231/2, 
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1231/3, 1230, 1229, 1226/2, 1226/1, 1226/3, 1225/2, 1225/3, 
1224 и 1219, даље наставља према југоистоку 
обухватајући к.п. 1218, 1213(у делу пута), 1212, 1211/4, 
1211/1, 1205/1, 1205/2, 1204, 1200/2, па према истоку 
обухвата к.п. 1197/2, 1197/1, 1196/1, до пута к.п.2045/3.  

Граница наставља према североистоку и истоку 
обухватајући део пута 2045/3 и к.п.1209/2, као и к.п.1193 
и 1192 које обухвата у целости, скреће према југу и 
југоистоку и даље обухвата к.п.1153, 2044/1(пут-део), 
1150, 2040/1(пут-део), па према југу обухватајући 
1058/6, 1058/5, 1058/4, 1061/2 и 1063, па пресеца пут 
2043, затим се враћа према западу обухватајући к.п.1052, 
1053, 1056 и јужном границом пута к.п.2041/1, долази до 
парцеле 1033/2, где се граница ломи према југоистоку 
остављајући у грађевинском подручју следеће к.п. 
1033/2, 1033/3, 1033/1, 1032, 1031, 1030, 1028, 1027, 
1026,1025, 1024, 1024/5, 1024/6, 1024/1-део, 1023, затим 
делове парцела 1019/1, 1019/3, 1019/4 и 1019/5. У истом 
правцу убухваћене су следеће к.п.: 998, 999, 833, 832, 
1012-део, 831-део, 834/1 до пута к.п.2047/1, чијом 
границом иде до к.п.841/2, коју обухвата као и следеће 
к.п.840/1, 840/6, 840/5, /840/4, 840/7, 840/3, 840/2, 839 и 
838, где се враћа до границе пута к.п.2047/1, 
настављајући у истом правцу према југоистоку 
границом пута обухватајући део к.п.815 и 814, па опет 
до пута обухватајући следеће к.п.811, 810/1-део, 809/1, 
809/2-део, 808/3, 817/1-део и 817/2, до пута који чине 
к.п.807, 820/2, 824/3, 825/4 и 772/2, обухватајући и 
следеће к.п.772/2, део 2043, 767, 766/2, 768/2, 771/2, 
781/3, 779/2, 778/4, 778/3 и 776/2, вараћа се југоисточном 
страном наведеног пута према југу обухватајући к.п.бр. 
775, па према југоистоку обухватајући следеће к.п. 
802/1, 801/1, 801/2, 801/3, 800, 799, 798, 797, 796,795/3, 
795/2, 795/1 и 794, односно границе плана и границе КО 
Читлук и КО Лазарица. 

Граница се затим ломи према југу и југозападу и 
прати границу плана, односно пресеца к.п. 2052/1 и 
2050/1 и даље према југу границом КО, обухватајући 
к.п. 2018, чијом јужном границом скреће према 
југозападу и југу, обухватајући к.п. 2017/2, 2017/1, 
2016/6, 2016/7, 2014/5, 20006/3, 2006/1, 2005/3, 2005/6, 
2005/5, 2005/2, 2005/7, 2005/1, поново до границе КО, 
где прати границу катастарских општина, обухватајући 
к.п.2003/1, 2002/1, 2002/2, 2001/13, 2001/12, где скреће 
преме западу, обухвата 2001/11 и 1999/13, односно 
долази до места одакле је и започео опис границе.   

У оквиру КО Читлук у грађевинском подручју су и 
парцеле у појасу експропријације у оквиру коридора 
планираног аутопута Е-761, као и у оквиру коридора 
планиране паралелне саобраћајнице, односно обилазне 
саобраћајнице у рангу државног пута, као и катастарске 
парцеле у коридорима планиране саобраћајне инфра-
структуре и то делови к.п. 360/2, 361/1, 2041/2, 363, 218, 
219, 220, 216, 215, 208/2, 2040/3, 2061/58, 203, 175, 
2061/80 - цела, 174/1, 2061/81, као и делови следећих к.п. 
2041/1, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 310/1, 310/2, 311, 
312, 313, 314, 315/3, 315/1, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 
324, 326/1, 326/2, 327/1, 328, 2042, 611, 610, 609, 608/2, 
608/1, 620, 621, 622/7, 2063/1, 665/1, 665/2, 666/3, 666/1, 
666/2, 667, 658/3, 668/2, 668/1, 673, 674/2, 671/2, 671/1, 
672, 742/2, 742/1, 757/2, 757/3, 757/1, 759, 760, 763, 764, 
765, 769, 770, 783, 785, 786 и 787. Такође, граница 

обухвата и делове к.п. 658/2, 658/1, 659, 662, 666/5, 666/4, 
622/2, 655/6, 622/3, 624/1, 623, 624/2, 2042, 293/2, 292, 
291, 290, 289, 285, 286, 239/3, 239/1, 240/2, 240/1, 245/2, 
241, 270, 269, 268, 266, 267, 264, 263 и 2064, до границе 
са КО Лазарица.     

У оквиру КО Читлук изузимају се из јединственог 
грађевинског подручја следеће к.п.1616/8, 1618/2, 
1619/2, 1619/1, 1613, 1597/2, 1588/3, 1588/1, 1587/1, 
1590/8, 1590/7, 1590/3, 1583/3, 1583/1, 1578, 1582, 1579/1, 
1579/2, 1585/3, 1571, 1584/2, 1584/1, 1581, 1580/1, 1580/2, 
1572, 1573, 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1575, 1576, 1577, 
1570, 1569/2, 1569/1, 1568, 1566/1, 1566/3, 1565/1, 1600/1, 
1599/5, 1599/2, 1599/4, 1608, 1604/3, 1607, 1604/1, 1604/2, 
1601/3, 872/1, 876/1, 853, 855/5, 855/1, 855/3, 855/4, 854/3, 
854/2, 854/5, 854/4, и делови следећих к.п.1589/3, 1589/1, 
1595, 1596/1, 1597/3, 1597/1, 1614/3, 1614/1, 1615, 1616/2, 
1616/7, 1616/3, 1618/1, 1599/3, 1599/1, 1603/1, 1602, 1564, 
1563, 1567, 855/2, 852, 875 и 873. Такође, изузимају се 
следеће к.п. 1745/1, 1744, 1741/1, 1740, 1883/1, 1883/3, 
1898/3 и део к.п. 2052/1.   

 
КО ЛАЗАРИЦА 
 
У источном делу плана, до границе плана, у 

коридорима планиране инфраструктуре границом су 
обухваћени делови к.п. 2110, 1092, 1093/1, 1093/2, 1091, 
1094/2, 1094/1, 1090/1, 1095, 2119, 1090/2 и 1089/1.    

 
КО ВУЧАК 
 
Од границе КО Пепељевац и КО Вучак, од к.п. 420, 

граница кроз КО Вучак, иде према југу источним 
границама к.п. 1421, 144/2, 144/1, 144/3, обухвата к.п. 
145 и даље наставља према југу и прати Вучачки поток 
обухватајући 184/2, 184/1, скреће према истоку и 
обухвата 208/3, па сече 208/1 и 208/2, па обухвата 185 и 
скреће према западу и затим се ломи према југу и даље 
пресеца ток потока к.п.бр. 1416, обухватајући к.п. 180, 
179, 178, део 177, 176, 175, 412/1, 412/2, 413/2, 408, 405/4, 
део 405/1, 404/2 и 404/4, до границе плана. Граница 
затим скреће према западу и прати границу плана, 
обухватајући 403/3, пресеца пут к.п. 1421, где скреће 
према северу и даље прати границу плана и скреће према 
северозападу обухватајући к.п.167/2, 167/1 и 168/2, 
одакле иде према северу и северозападу обухватајући 
следеће к.п. 168/1, 169, 170/1, сече 170/2 и 171/4, 
обухвата целу 171/3 и даље у истом правцу пресеца 
171/2 и 173, па обухвата 174/1, 174/2, 154/6, 154/5, 154/3, 
154/2, 154/9, до границе КО Вучак и КО Пепељевац, и у 
оквиру КО Вучак обухвата к.п. 154/7, 154/1, 154/8, 153, 
152, 151, 150/3, 150/2, 150/1, 149, 148, 147 и 146, до 
границе КО Пепељевац, односно до к.п.429/2 у КО 
Пепељевац и даље наставља кроз КО Пепељевац.       

 
ЕНКЛАВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

10.Г енклава 

Обухвата целе к.п.1062 и 1063 КО Пепеаљевац. 

10.Д енклава 

Обухвата к.п.1157/11 и 1157/4 КО Пепељевац. 

10.Ђ енклава 

Обухвата к.п.230/4 КО Пепељевац. 
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10.Ж енклава 

Обухвата део к.п.1012/2 КО Читлук.  

10.Е енклава 

Обухвата део к.п.1007/1 КО Читлук. 

10.8 енклава - односно целина 
 
Обухвата к.п.436, 156, 2061/57, 157, 158, 2061/62, 

2061/63, 2061/64, 2061/61, 2061/65, 2061/66, 2061/68, 
2061/67, 2061/160, 2061/69, 2061/161, 2061/70, 2061/71, 
2061/72, 2061/73, 415, 414 и делове к.п.2061/58, 381, 
2072/2, 2041/1(пут), 2040/3(пут), све у КО Читлук. 
Такође обухвата целе к.п.3263/35, 3263/36, 3263/37, 
3263/38, 3263/128, 3263/129, 3263/39, 3263/40 и део 
к.п.3263/42 КО Јасика. 

 
1.5. Опис постојећег стања 

  
План генералне регулације Запад 2 обухвата део 

рубне зоне „Запад“ у оквиру ГУП-а Крушевац 2025 (Сл. 
лист града Крушевца бр. 3/15) коју чине делови 
катастарских општина насеља Читлук, Пепељевац, 
Вучак и Пакашница. Планом је обухваћен западни део 
подручја ГУП-а и обухвата простор од Западне Мораве 
на северу и до западне и јужне границе ГУП-а, а према 
истоку се наставља на општу стамбену зону града и 
индустријску зону Север.  

Централни део плана пресеца железничка пруга 
регионалног значаја Сталаћ - Краљево и државни пут IБ 
реда, а на северу је коридор планираног аутопута Е-761, 
деоница Појате – Прељина.  

Државни пут IIА реда бр. 207 (део Цара Лазара), 
општински пут бр. 15 (кроз Читлук) и део пута бр. 16 
(према Вучаку), делом примарна саобраћајница (улица 
Цара Лазара) чине мрежу друмског саобраћаја и 
повезују приградска насеља у обухвату плана са 
околином и градским насељем.  

 
1.5.1. Природне карактеристике подручја 
 
Геолошке и геомофолошке карактеристике  
 
Положај у долини Западне Мораве, где су развијене 

простране алувијалне равни са израженим речним и 
језерским терасама, обликованим егзогеним процесима 
у долини Западне Мораве условљава геолошке и 
геомерфолошке карактеристике овог подручја..  

Најизраженији облик рељефа на подручју плана је 
водоток Западне Мораве на северу и пространа 
алувијална раван са ободним језерским речним 
терасама, испресецана потоцима који се уливају у З. 
Мораву.  Терен је релативно раван, са надморском 
висином од 140м у северном делу, до 200м у јужном 
делу плана и представља остатке језерских тераса које 
су обликоване егзогеним силама или геоморфолошким 
процесима млађе геолошке историје. 

Геолошке карактеристике терена представљене су 
речним и језерским седиментима, фације корита, са 
шљунковима и песковима горњег холоцена, као и терасе 
различитих висина са песковима и алевритима и у 
јужном делу класичне пелитске и карбонатне 
формације. Све речне терасе су у неогеним 

седиментима, који пружају различите погодности за 
изградњу. 

Положај у алувијалној долини условљава највише 
неекспонираних површина и заступљеност топлих 
експозиција, па су природни услови у односу на 
експонираност терена веома повољни. Такође, нагиб 
терена на подручју плана је око 30, тако да су терени 
повољни или условно повољни.   

Педолошки састав земљишта је алувијални нанос 
некарбонатан, делом подзол и гајњача оподзољена, 
делувијални наноси сачињени од песковито 
шљунковитих наслага. Акумулација наноса захвата 
највећу површину подручја плана, а заступљена су и 
земљишта врло слабе површинске ерозије.   

Површинске воде на подручју плана су Западна 
Морава, Пепељуша, Гарски и Вучачки поток, десне 
притоке Западне Мораве и све припадају сливу Велике 
Мораве. Подземне воде у обухвату плана карактеристичне 
су за алувион десне обале Западне Мораве, са нивоом од 5 
до 7м, где спада већи део насеља Читлук и Бегово брдо, 
што су терени са повољним условима.   

На основу досадашње сеизмичке активности и 
доступних карата сеизмичких хазарда Републичког 
сеизмолошког завода (РСЗ), територија града Крушевца 
у целини припада зони 8° MCS, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности. 

 
Опште климатске карактеристике  
 
Опште климатске карактеристике представљене су 

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

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1мм), односно заступљен је 
континентални плувиометријски режим, а падавине у 
облику снега јављају се од новембра до априла.   

Најчешће заступљени ветрови су јужни, релативне 
честине 76%0, а најмању учесталост има југозападни 
ветар 8%0, док у току године највећу честину јављања 
имају тишине. 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.  

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.  

 
Становништво - демографске одлике 
 
Према подацима Пописа 2011.г., насеље Читлук има 

3114 становника и 903 домаћинства, а насеље Бегово 
брдо 632 становника и 188 домаћинстава, односно 
укупно у обухвату плана 3746 становника и 1091 
домаћинство.  
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Просечан број чланова по домаћинству је 3,4 члана, 
а просечна старост становника је 40 година, што је и 
просек за подручје ГУП-а.   

У поређењу са подацима ранијих пописа исказан је 
негативан тренд кретања броја становника за насеље 
Читлук, као и у већини приградских насеља, што је 
последица слабљења укупне економске моћи града и 
измењених миграторних кретања. Међутим, насеље 
Бегово брдо има тренд пораста броја становника, као 
последица новијих миграторних кретања и претежно 
непланске изградње на слободним површинама по ободу 
постојећих насеља.      

 
1.5.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје је уређени и изграђени део 

подручја у обухвату плана и чине га насеља Читлук и 
Бегово брдо, као и мањи делови насеља Пепељевац и 
Вучак, и то грађевинско земљиште чије је коришћење 
дефинисано претежним наменама: становање густине до 
100ст/ха, комерцијалне и привредне делатности, 
комуналне делатности, јавне функције и зеленило.  

Од саобраћајне инфраструктуре у обухвату плана 
су: делови траса државних путева IА(А5) и IIА(бр.207) 
реда, делови траса општинских путева, примарних, 
секундарних и терцијалних саобраћајница, део трасе 
пруге Чачак – Сталаћ, као и остала инфраструктура. 

Остатак подручја у обухвату плана је водно 
земљиште – део корита реке Пепељуше (на западу), 
Вучачки поток (на југоистоку), пољопривредно 
земљиште (североисточни део планског подручја и 
делом јужни део планског подручја), као и мање 
површине шумског земљишта (у западном делу 
планског подручја). 

 
1.5.3. Начин коришћења простора 
 
Читлук, Бегово брдо и делови насеља у обухвату 

плана од градског насеља одвојени су комплексом 
посебне намене Војске Србије (Равњак) и 
пољопривредним површинама у долини Западне 
Мораве, између северне обилазнице града на северу, 
индустријске зоне „Север“ према истоку и железничке 
пруге и примарних градских улица на југу, које су уједно 
и део мреже државних путева, а западна граница је и 
граница ГУП-а. Читлук заузима периферан положај у 
градској агломерацији, у западном делу на удаљености 
од око 4км од центра града. 

Повољан географски положај на раскрсници путева, 
у долини реке са плодном земљом, чинили су овај 
простор привлачан за насељавање, о чему сведоче 
археолошки локалитети. 

Насеља у обухвату плана имају карактеристике 
самосталних насеља и са својим изграђеним 
структурама представљају посебне целине у оквиру 
рубне зоне града.       

Читлук је збијено насеље тимочког или читлучког 
типа (карактеристична за долину Мораве), насталo у 
време владавине Турака, са карактеристикама руралног 
и периурбаног - приградског насеља. Настало је као 
сеоско насеље на равном терену, у широкој долини 
Западне Мораве на значајном саобраћајном правцу, са 

обрадивим површинама у окружењу. Становништво се 
претежно бавило пољопривредном производњом за 
потребе града, а због утицаја индустријализације и 
пратећих процеса у развоју града, долази до делимичне 
трансформације насеља из руралног у мешовито насеље, 
са карактеристикама периурбаног или приградског 
насеља, које је у процесу спајања са градом и трпи све 
утицаје града (миграције, промену функција, 
делатности). 

Пепељевац и Вучак су такође збијена или полузбијена 
насеља, али линеарног типа, издужена поред пута, са 
израженим карактеристикама руралних насеља и 
становништво се претежно бави пољопривредом.      

 
1.5.4. Претежна намена површина  

Претежна намена је породично и периурбано стано-
вање које карактеришу ниски индекси изграђености и 
заузетости. Уз то су у одређеној мери заступљене 
привредне делатности на приватним парцелама, као и 
комерцијалне делатности. Уз улицу цара Лазара 
заступљене су комерцијалне и привредне делатности, 
највише у делу између саобраћајнице и железничке 
пруге Пожега-Сталаћ. Делови насеља су настала у 
заштитним зонама мреже далековода који се у великом 
броју протежу кроз ову зону. 

Од осталих намена значајне целине су: као 
комунална делатност: од комуналних делатности 
простор електроенергетског постројења ТС Крушевац 1 
(220/110/35), као и локација изворишта «Читлук» раније 
главне црпне станице, за коју је, као допунска намена 
предвиђено заштитно зеленило. У оквиру плана је и 
гробље у Читлуку и Беговом брду. Од објеката јавних 
функција заступљена је основна школа „Свети Сава“ у 
Читлуку, као и 3 православне цркве. 

 
Приказ површина – постојеће стање 

 

Претежна намена простора 
 

Површина 

(ха) 

Заступље- 

ност (%) 

Становање до 100ст/ха (са 
комерцијалним и привредним 
делатностима у оквиру 
становања) 

123,2 12,5 

Комуналне делатности 34,7 3,5 

Јавне функције 5,4 0,5 

Саобраћајнице и пруга 35,9 3,5 

Неизграђено грађевинско 
земљиште 

14,7 1,5 

Пољопривредно земљиште 785,2 77,0 

Водно земљиште 8,5 1,0 

Шумско земљиште 1,1 0,5 

Укупно 1008,7 100,0 
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1.5.5. Трасе, коридори и капацитети  
           инфраструктуре 

 

1.5.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
На подручју Плана генералне регулације налазе се 

следећи државни путеви: државни пут IБ реда број 23 
Појате - Крушевац– Краљево– Прељина – Чачак – Пожега 
– Ужице – Чајетина – Нова Варош – Пријепоље – државна 
граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун) (од 
стационаже КМ 22+696 до стационаже КМ 26+225) и 
државни пут IIА реда број 207 Биљановац – Јошаничка 
Бања – Грчак – Александровац – Крушевац (Кошови) (од 
стационаже КМ 79+699 до стационаже КМ 84+579). 

Такође на подручју Плана генералне регулације налазе 
се следећи општински путеви: општински пут број О15 
(Магистрални пут бр.5 – Читлук–Магистрални пут бр.5) и 
општински пут број О16 (Регионални пут 119 – Вучак). 

Поред поменутих постојећих државних путева, 
планирају се и следеће државни путеви: државни пут IА 
реда број 5 – планирани аутопут Е–761 (Појате- 
Крушевац – Краљево – Прељина) и планирани државни 
пут IБ реда број 23 Појате – Крагујевац – Краљево– 
Прељина – Чачак – Пожега – Ужице – Чајетина – Нова 
Варош–Пријепоље – државна граница са Црном Гором 
гранични прелаз Гостун.  

 
Елементи из Генералног урбанистичког Плана 

Крушевац 2025 
 
Генералним урбанистичким планом на подручју 

обухвата Плана, улица Цара Лазара  је дефинисана као 
део примарне саобраћајне мреже града Крушевца.  

Улица Хумска је дефинисана као део секундарне 
саобраћајне мреже града Крушевца. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај се одвија трасом коју чине 

државни пут IА реда број 5 - Планирани аутопут Е-761 
Појате – Крушевац–Краљево – Прељина, државни пут II 
А реда број број 207 Биљановац – Јошаничка Бања – 
Грчак–Александровац–Крушевац (Кошови), планира-
ним државним путем IБ реда број 23. 

Сви наведени путеви сем Планираног аутопута Е-
761 служе како за одвијање транзитног саобраћаја, тако 
и за непосредни приступ до парцела корисника. 

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

 
Железнички саобраћај 
 
На предметном подручју, за које се израђује План 

детаљне регулације, налази се следећа железничка 
инфраструктура: 
  Регионална железничка пруга Сталаћ - Краљево - 
Пожега у дужини око 2.26 км (од наспрам км 13+730 до 

наспрам 15+990), на којој је огранизован јавни путнички 
и теретни саобраћај; 

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

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

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално благо гравитира ка Вучачком 
потоку на истоку, реци Пепељуши на западу а све 
генерално ка коначном реципијенту на северу и 
водотоку реке Западне Мораве. Такође и све 
саобраћајнице паралелне водотоку су у благом паду у 
смеру водотока. 

Стихијско уређење индивидуалних и  јавних 
површина у претходном периоду у извесној мери су 
пореметиле овај природни генерални нивелациони 
концепт. Тренутно је онемогућено природно 
гравитационо одвођење атмосферских вода са овог 
комплекса ка природном реципијенту то јест Вучачком 
потоку, реци Пепељуши и реци Западној Морави пре 
свега због изграђених објеката саобраћајне 
инфраструктуре. Железничка пруга нормалног колосека 
Сталаћ – Крушевац - Краљево као и веза државног пута 
IБ реда бр.23 од Кошева до државног пута IIА реда 
бр.207 Крушевац – Александровац и даље ка центру 
града нивелационо деле подручје плана генералне 
регулације на две целине. Прва целина је северно од овог 
коридора пута и пруге, а друга целина јужно. 

Прва целина је тераса Западноморавске котлине 
којом се протреже државни пут IБ реда бр. 23 који се на 
подручју града Крушевца у профилу изграђеног полу 
аутопута назива северна обилазница. Његово нивела-
ционо решење је такво да својом приобалном траком 
представља истовремено и одбрамбени насип од 
плављења стогодишњих вода реке Западне Мораве. Овај 
простор омеђен северном обилазницом и државним 
путем IIА реда Крушевац – Кошеви по питању одвођења 
атмосферских и фекалних вода условљен је котом 
стогодишње велике воде реке Западне Мораве. 

Друга целина је јужни део посматраног комплекса и 
он је на другој брежуљкастој тераси коју државни пут 
IIА реда бр. 207 Крушевац – Александровац дели на две 
нивелацоне подцелине и два слива ка реци Пепељуши и 
Вучачком Потоку. Оба водотока су неуређена па ће 
будућа атмосферска инфраструктура бити условљена 
њиховим нивелационим решењем.  

 
1.5.5.2. Хидротехничке инсталације 

 

 Водоводна мрежа 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља део 

регионалног система водоснабдевања са језера Ћелије. 
Подручје обухваћено планом припада првој 

висинској зони водоснабдевања.  
Прву висинску зону обухватају потрошачи на 

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

Дуж дела улице Цара Лазара и државног пута IIА 
реда који пролази кроз насеље Читлук изграђен је 
примарни цевовод Ø300 од азбестцеметних цеви. 
Примарни цевовод од PVC Ø200 изграђен је дуж дела 
државног пута IIА реда бр. 207 који пролази кроз насеље 
Бегово Брдо. 

У свим осталим саобраћајницама је изграђена 
секундарна водоводна мрежа која је прикључана на 
примарну водоводну мрежу и снабдева водом све 
објекте у обухвату планске документације. 

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

Извориште на десној обали Западне Мораве, "Читлук" 
је по прикључењу дистрибутивне мреже Крушевца на 
систем "Ћелије" конзервирано и није у функцији. 
Последња провера његове издашности вршена је 2000.г. и 
утврђено је да му је максимални капацитет око 40л/с воде 
квалитета искључиво за техничку употребу. 

 
 Мрежа канализације отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија је изградња 
у току уз реку Западну Мораву. У том циљу је урађена 
пројектна документација за систем градских колектора 
који прикупљене отпадне воде отпремају до ЦППОВ. 
Део градских примарних колектора је реализован а 
други су у фази реализације. 

Постојећи примарни колектор Читлучки  који 
пролазе кроз подручје плана  се улива у реку Западну 
Мораву, што је у супротности са законским прописима. 
У току је  изградња дела овог примарног колектора, дуж 
државног пута IБ реда бр. 5 тј.коридора планираног 
аутопута  Е-761, деоница Појате – Прељина.  

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

 
 Мрежа атмосферске канализације  
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу три водотока: Вучачком потоку, реци Пепељуши 
и реци Западна Морава.  

Конфигурација терена је таква да омогућава 
одвођење атмосферских вода до поменутих водотокова. 
Атмосферске воде се у највећој мери одводе системом 
отворених канала  до природних реципијената. 

 
 Водопривредна инфраструктура и хидрографска 

мрежа 
Река Западна Морава (водоток I реда) чини северну 

границу плана. Деснообални насип у циљу заштите од 
плављења земљишта је изграђен од постројења старе 
црпне станице до ушћа реке Расине у Западну Мораву. 
Севернa зона плана (пољопривредно земљиште) је 
угрожена поплавама и то од великих вода Западне Мораве. 

Западна граница планске документације је ограничена 
водотоком I реда, реком Пепељуша, која је десна притока 
Западне Мораве. Кроз подручје плана водоток  није 
регулисан.  

Вучачки поток је лева притока Гарског потока. Водоток 
се формира у зони насеља Вучак. Генерални правац 
пружања је од југоистока ка североистоку до улива у Гарски 
поток. Регулациони радови су урађени на појединим 
деловима трасе водотока у виду затвореног и отвореног 
профила. Кроз подручје плана водоток  није регулисан. 

Поменути водотоци који се налазе на подручју 
плана (Западна Морава, Пепељуша и Вучачки поток) 
припадају сливу Велике Мораве. 

Један од објекта за заштиту од поплава на 
територији града Крушевца (који се налазе у систему 
редовног одржавања) је деснообални насип поред реке 
Западне Мораве од Читлука до ушћа реке Расине. 

 
1.5.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови:  ТС 220/110/3510kV 
„Крушевац 1“, далековод 220 kV бр. 205/2 ТС Подујево – 
ТС Крушевац 1,  далековод 220 kV бр. 214/1 ТС Крушевац 
1 – ТС Краљево 3, далековод 220 kV бр. 226 ТС Крушевац 
1 – ТС Ниш 2, далековод 110 kV бр. 108 ТС Крушевац 1 – 
ТС Јагодина 1, далековод 110 kV бр. 109/4 ТС Трстеник - 
ТС Крушевац 1, далековод 110 kV бр. 114/1 ТС Крушевац 
1 – ЕВП Ђунис, далековод 110 kV бр. 152/1 ТС Крушевац 
1 – ТС Ћићевац, далековод 110 kV бр. 191/1 ТС Крушевац 
1 – ТС Крушевац 2, далековод 110 kV бр. 191/2 ТС 
Крушевац 1 – ТС Крушевац 2, далековод 110 kV бр. 
1161/1 ТС Крушевац 1 – ТС Александровац, далековод 
110 kV бр. 1158/А ТС Крушевац 1 – ТС Крушевац 4, 
далековод 110 kV бр. 1158/Б ТС Крушевац 1 – ТС 
Крушевац 4, као и ТС 10/0,4кV и кабловски водови 10kV 
чији је списак дат у Претходним условима“ ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електроди-
стрибуција Крушевац, бр. 0911-236629-2 од 19.09.2018., 
који су саставни део овог плана 

Постојећа ТС220/110/35/10/0,4kV, далеководи 
220kV, далеководи 110 kV, далеководи 10kV, кабловски 
водови 10kV, су приказани у оној мери у којој се 
предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози надлежне Службе за катастар и 
непокретности у графичком прилогу. 

 
1.5.5.4. Телекомуникације 
 
На подручју ПГР, телекомуникационе услуге се у 

фиксној телефонији реализују преко комутационог 
центра ХОСТ Крушевац, РДЛУ Лазарица, РДЛУ Читлук 
и приступног уређаја МСАН Бегово Брдо. 

Комутациони центар је дигитална телефонска 
централа. 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежне Службе за катастар и непокретности у 
графичком прилогу. 
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1.5.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју Плана генералне регулације Запад 2 

није изграђена инсталација градског топлификационог 
система. 

 
Гасификација 
 
Према Програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПГР-а постоје три нивоа дистрибуције 
природног гаса. Дистрибуција природног гаса високог, 
средњег и ниског притиска. Ниво дистрибуције 
природног гаса високог и средњег притиска изведен је 
од челичних цеви и у функцији. Дистрибутивни гасовод 
ниског притиска изведен од полиетиленских цеви. 
Поред наведених врста дистрибуције природног гаса на 
подручју плана изграђена је и мерно регулациона 
станица МРС „Читлук“ капацитета 2000 Sm3/h. Положај 
трасе гасовода и мерно регулационе станице дати су у 
графичком прилогу. 

 
1.5.6. Зеленило 
 
Зеленило је заступљено, углавном, у виду мањих 

скверова, линеарног зеленила и окућница. На подручју 
Плана постоје велике површине пољопривредног 
земљишта. 

Основни циљ у планирању је да се постојеће зелене 
површине задрже и линеарним зеленилом повежу са 
планираним у јединствени функционални систем, који 
треба да чине зеленило јавног коришћења (паркови, 
тргови и скверови, линеарно зеленило и сл.), као и  
зеленило специфичне намене (заштитно зеленило) и др. 

 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

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

 
Концепција развоја приградских насеља успоста-

вљена плановима вишег реда заснива се на принципима 
„унутрашњег ширења насеља“ и усмерена је на попу-
њавање неизграђених простора од центра ка 
периферији, замене грађевинског фонда у оквиру 
постојеће регулације и преиспитивање или ограни-
чавање величине грађевинске парцеле. 

Развој рубне зоне и приградских насеља заснива се 
на заштити природних предела, укључујући воде, 
пољопривредно земљиште и шуме, уз подстицање 
одговарајуће изграђености простора и структуре 
становништва, односно развој ових простора као 
животних, али и привредних, значајних пре свега за 
пољопривредну производњу.   

Обезбеђење потребних површина за јавне намене и 
усаглашавање инфраструктуре са структуром и типом 
насеља, као и рационално коришћење површина за 
становање, јавне службе, услуге, снабдевање, 
производњу, али и одмор и рекреацију, као и обезбеђење 

добре међусобне приступачности приградског насеља и 
центра града су такође циљеви израде плана.    

 
2.1.1 Грађевинско земљиште 

Планиране намене произилазе из планског основа, 
начина коришћења простора и основних ограничења, 
постављених принципа планирања, коришћења, 
уређења и заштите простора и општих циљева и 
подразумева следећу структуру планираних претежних 
намена: становање густине до 100ст/ха, комерцијалне и 
привредне делатности, јавне функције (основна школа и 
верски објекти), спорт и рекреација, зеленило (рејонски 
парк парк суседства, парк шуме) и комуналне 
делатности (ЕЕ постројење, извориште Читлук, пумпна 
станица и два гробља). 

Површине за становање планиране су ради 
рационалног коришћења простора и постојеће 
инфраструктуре. У деловима насеља у заштитним 
зонама мреже далековода који се у великом броју 
протежу кроз ову зону није планирана нова изградња. У 
оквиру ових површина као допунска намена се 
планирају објекти комерцијалних и привредних 
делатности које су компатибилне намени становања. 

Планиране су и значајне површине са наменом 
зеленила и спортско рекреативним садржајима – 
рејонски парк у Читлуку, као парк суседства и парк 
шуме уз верске објекте у обухвату плана.  

Локација основне школе, локације цркви и грабља 
се задржавају, проширују у складу са планом вишег реда 
и даље уређује. 

Уз локацију изворишта „Читлук“ раније главне 
црпне станице, се предвиђа заштитно зеленило. 

 
2.1.1.1. Урбанистичка целина 10.5 
 
Површине око 77,28 ха обухвата простор у јужном 

делу обухвата плана – делове КО Вучак и КО 
Пепељевац. У овој целини планира се као претежна 
намена: 

Преовлађујућа намена: породично становање        
ПС-01, ПС-02, ПС-03 

Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02, 
привредне делатности ПД-03; 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 10.5 
 
Претежна намена 

простора 
Површина 

(ха) 
Заступље-
ност (%) 

Породично становање 
ПС-01,02,03 

Комерцијалне 
делатности КД-02 

Привредне делатности 
ПД-03 

69,55 90,0 

Саобраћајнице 7,73 10,0 

Укупно 77,28 100,00 
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2.1.1.2. Урбанистичка целина 10.6 
 
Површине око 221,89 ха обухвата простор у 

централном делу обухвата плана – делове КО Читлук и 
КО Пепељевац. У овој целини планира се као претежна 
намена: 

Преовлађујућа намена: породично становање        
ПС-01, ПС-02, ПС-03 

Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02, 
привредне делатности ПД-03, рејонски парк 

Пратећа намена: јавне функције: основна школа 
(Ш), верски објекат (ЦР), комуналне делатности: гробље 
(Г), комерцијалне делатности КД-03, спорт и рекреација 
СР-02,СР-03, рејонски парк, парк суседства 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 10.6 
 

 
Претежна намена 

простора 
 

Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

 
Породично становање 
ПС-01,02,03 
 
Комерцијалне 
делатности КД-02 
 
Привредне 
делатности ПД-03 

132,40 40,3 

 
Рејонски парк 
 
Комерцијалне 
делатности КД-03 
 
Спорт и рекреација 
СР-02,03 

13,95 6,3 

 
Јавне функције – 
основна школа (Ш), 
верски објекат (ЦР) 

3,30 1,5 

 
Комуналне 
делатности – гробље 
(Г) 

2,84 1,3 

 
Парк шуме, парк 
суседства, скверови, 
путно зеленило 

11,06 5,0 

 
Пруга и пружно 
земљиште 

7,88 3,5 

 
Саобраћајнице 

50,46 22,7 

 

Укупно 

 

221,89 

 

100,00 

 
 

2.1.1.3. Урбанистичка целина 10.7 
 
Површине око 10,66 ха обухвата електроенергетско 

постројење у Читлуку и мању површину породичног 
становања. У овој целини планира се као претежна 
намена: 

Преовлађујућа намена: комуналне делатности – 
електроенергетско постројјење 

Пратећа намена: породично становање ПС-01, ПС-
02, комерцијалне делатности КД-02; 

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 10.7 
 

Претежна намена 
простора 

Површина 
(ха) 

Заступље-
ност  
(%) 

Комуналне делатности 7,21 73,6 

Породично становање 
ПС-01,02 

Комерцијалне делатности 
КД-02 

2,74 25,7 

Саобраћајнице 0,71 6,7 

Укупно 10,66 100,00 

 

2.1.1.4. Урбанистичка целина 10.8 
 

Извориште „Читлук“ обухвата простор површине 
27,0 ха. Планом је опредељен и појас заштитног 
зеленила са северне стране изворишта. Са источне стра-
не га тангира новопланирана терцијална саобраћајница.  

По прикључењу дистрибутивне мреже Крушевца на 
систем „Ћелије“ напуштено је и није у функцији. 
Максимална издашност овог изворишта је достизала  
210 л/с. Појава фенола у току експлоатације указује на 
опрезност у случају третирања овог изворишта као 
алтернативног за потребе водоснабдевања. Тренутно је 
опрема у главној црпној станици реконструисана, 
конзервисана и припремљена за евентуално коришћење. 
Достизање максималних капацитета у току појединих 
летњих сати на постројењу у Мајдеву поново 
актуелизују ово извориште као резервно.  

 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка целина 10.8 
 

Претежна намена 
простора 

Површина 

(ха) 

Заступљеност 

(%) 

Извориште Читлук 22,65 84,0 

Заштитно зеленило 4,11 15,2 

Саобраћајнице 0,24 0,8 

Укупно 27,0 100,00 
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2.1.1.5. Урбанистичка целина 10.9 
 
Површине око 1,43 ха обухвата мању површину уз 

ауто пут А5, у појасу између пута и реке Западне 
Мораве. Објекат цркве, као и започети објекат 
идентификован као објекат привредних делатности се 
задржавају, као и пумпна станица опредељена као 
површина јавне намене. Планирана површина парк – 
шуме има заштитну и естетску функцију. У овој целини 
планира се као: 

Преовлађујућа намена: парк - шума 
Пратећа намена: јавне функције – верски објекат, 

комуналне делатности – пумпна станица и привредне 
делатности ПД-03, 

 

Приказ површина претежне намене простора - 
урбанистичка целина 10.9 

 
Претежна намена 
простора 

Површина 
(ха) 

Заступље-
ност (%) 

Парк шума 0,79 55,2 

Верски објекат 0,05 3,5 

Пумпна станица 0,32 22,4 

Привредне делатнсти 
ПД-03 

0,27 18,9 

Укупно 1,43 100,00 

 

2.1.1.6. Енклаве 
 
У оквиру ове просторне зоне је и грађевинско 

подручје у виду енклава (10Г, 10Д, 10Ђ, 10Е, 10Ж). 
Укупна површина енклава је 0,54 ха. У енклавама се 

планира као: 
 
Преовлађујућа намена: породично становање ПС-

01, ПС-02, 
 
2.2. Општа правила уређења простора  

 

2.2.1. Услови за уређење и изградњу површина 
јавне намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама и зонама у оквиру 
грађевинског земљишта 

 
Од површина јавне намене у подручју у обухвату 

плана заступљене су јавне површине – саобраћајнице и 
железничка пруга, објекти јавне намене: основна школа, 
објекти управе, комуналнне делатности: два гробља, 
извориште Читлук, електроенергетско постројење, 
пумпна станица, јавне површине за спорт и рекреацију и 
јавне зелене површине, као и регулисани делови водо-
токова и планирани за регулацију делови водотокова. 

Саставни део плана је Анекс: Геодетске скице 
аналитичко графичких елемената нових тачака 
регулационих линија у делу плана који је у директној 
примени, у размери 1:1000, са јавним површинама - 
саобраћајницама и пружним земљиштем  у оквиру 
Плана. 

Услови за уређење улица и железничке пруге дати 
су у делу текста 2.2.2. Услови за уређење 
инфраструктуре, 2.2.2.1 Саобраћајна инфраструктура 
и нивелација. 

Услови за уређење водотокова са пописом парцела 
дати су у делу текста 2.4. Општи услови уређења водног 
земљишта, као и у делу текста 2.2.2.2 Хидротехника, 
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна 
инфраструктура. 

Услови за уређење зеленила дати су у делу текста 
2.2.3. Услови за уређење зеленила. 

 
2.2.1.1. Урбанистичка целина 10.5. 
 
Јавне површине 
 
Улице у обухвату урбанистичке целине 
 
У оквиру ове целине пролази део Државног пута IIA 

реда бр.207 (Цара Лазара, Словенска, Радојка 
Станковића – Миле), који пролази и кроз целину 10.6 и 
овде је описана у укупној дужини обухваћених 
катастарских парцела. 

  Државни пут IIA реда бр.207 (Цара Лазара, 
Словенска, Радојка Станковића – Миле) обухвата к.п.бр. 
део 242/23, 2050/1, 2050/2, 2050/3, део 2052/1, део 
2052/12, 2052/13, део 2057 све КО Читлук, као и к.п.бр. 
део 229/4, део 229/5, део 238/2, део 242/23, 822/4, 823/4, 
824/4, 825/1, 825/4, део 825/5, део 1038, део 4043, 4050, 
4048 све КО Пепељевац. 

  Општински пут (Словенска) обухвата к.п.бр. део 
409/1, 420, део 409/5, део 409/6, део 409/9, део 412, део 
427/1, део 427/2, део 428/2, део 428/1, део 146, део 147, 
део 148, део 149, део 150/1, део 150/2, део 150/3, део 151, 
део 152, део 153, део 154/8, део 154/1, део 154/7, део 
154/9, део 154/2, део 154/4, део 154/5, део 154/6, део 
174/2, део 174/1, део 171/1, део 171/3, део 171/4, део 
171/5, део 169, део 168/1, део 168/2, део 167/1, део 167/2, 
део 403/3, део 403/2, део 403/1, део 404/2, део 404/1, део 
405/1, део 415, део 414, део 175, део 176, део 177, део 
178, део 179, део 180, део 181, део 182/1, део 183, део 
184/1, део 184/2, део 145, део 144/3, део 144/1, део 144/2, 
део 426, део 425/3, део 388/5, део 388/8, део 388/9, део 
388/2 све КО Пепељевац. 

Терцијалне саобраћајнице и саобраћајнице нижег 
ранга дате су на графичком прилогу. 

 
2.2.1.2. Урбанистичка целина 10.6. 
 
Јавне површине 
 
Улице у обухвату урбанистичке целине 
 
Општински пут (Десанка Максимовић, Алекси-

начка, Моравска, Ставана Тодоровића) обухвата к.п.бр. 
део 1638, 1632, део 1738/1, део 2052/2, део 1547, део 
1522, 1527, део 2049, део 2048, део 2047/1, део 1478 све 
КО Читлук. 

 
Секундарна саобраћајница (Хумска) обухвата 

к.п.бр. 2053 КО Читлук и к.п.бр. 4053 и 4052 КО 
Пепељевац. 
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Терцијалне саобраћајнице и саобраћајнице нижег 
ранга дате су на графичком прилогу. 

 
Железничка пруга у обухвату урбанистичке целине 

– део трасе Крушевац - Пожега. 
 
Пружно земљиште са укрштајима обухвата к.п.бр. 

део 1547, 1590/4, део 1592, део1622, део 1820, део 2052/1, 
део 2050/2, 2052/8, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/12 све 
КО Читлук и к.п.бр. 229/2, део 229/4, део 238/2, део 
239/1, део 242/23, 822/2, 823/2, 824/2, део 1038, део 4043 
све КО Пепељевац. 

 
Скверови у обухвату урбанистичке целине 
Скверови су планирани за даље уређење и овим 

планом се опредељују грађевинске парцеле које 
обухватају к.п.бр. део 1478, део 1622, део 1638, део 
1738/1, део 1803/1, део 2047/1, део 2048, део 204 све КО 
Читлук. 

 
Зелене површине – рејонски парк 
 
Рејонски парк обухвата к.п.бр. 905/1, 905/2, 906, 

907, 908, 909/1, 909/2, 909/3, 910/1, 911/1, 912/1, 913/1, 
914/1, 915/1, 916/1, 918/1, 919/1, 920/1, 921/1, 922/1, 
922/2, 922/3, део 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 927, 928, 
929/1, 929/2, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938/1, 
938/2, 938/3, 939/1, 939/2, 940, 941, 942/1, 942/2, 943, 944, 
део 945, део 946/1, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966/1, 
966/2, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 
975/1, 975/2, 976, 977, део 987/2, 987/4 све КО Читлук  

 
Зелене површине – парк шума 
 
Парк шума у Читлуку 
 
Парк шума обухвата к.п.бр. 1275/3, 1276/1, 1278, 

1279/1, 1279/2, 1279/3, 1280/4, 1280/5, део 1284/2 све КО 
Читлук  

 
Парк шума у Пепељевцу 
 
Парк шума обухвата к.п.бр. део 710/2, део 713/2, део 

717/4, део 719, део 805/1, 806/1, 806/2, 807, 808, 809/1, 
809/2, 810, део 811 и део 4043 све КО Пепељевац  

 
Зелене површине – парк суседства 
 
Парк суседства у Читлуку 
 
Парк суседства обухвата к.п.бр. део 1475, Део 1678, 

део 1679/1, део 1679/2, део 1684 КО Читлук све КО 
Читлук 

 
Парк суседства у Пепељевцу 
 
Парк суседства обухвата к.п. бр. 306/1, 307, 308/1, 

309/1, 310/1, део 310/2, 310/3, 311/4, 311/5 све КО 
Пепељевац  

 
 
 

Зелене површине – путно зеленило 
 
Путно зеленило у овој урбанистичкој целини 

обухвата к.п.бр. део 1590/4, 1591/6, део 1593 све КО 
Читлук, затим к.п.бр. део 229/3, део 229/4, део 229/5, део 
238/2, део 239/1, 240/1, 242/1, део 242/23, 823/3, 822/3, 
824/3, 825/3, део 825/5, део 1038, део 4043 све КО 
Пепељевац. 

 
Површине за спорт и рекреацију 
 
Ове површине обухватају; к.п.бр. 1385, део 1478 обе 

КО Читлук и к.п.бр. 731/2, 801, 802, 804/2, 805/1, 805/2, 
806/2 све КО Пепељевац. 

 
Објекти јавне намене 
 
Основна школа „Свети Сава“ 
 
Објекти се задржавају као реализована целина. 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

Обухвата следеће катастарске парцеле: к.п.бр. 
1695/2, 1697, 1698/3, 1698/4, 1699/1, 1699/2, 1700/3, 
1701/3, 1701/4, 1702/2, 1705/2, 2052/7 све КО Читлук и 
к.п.бр. 298/2, 298/3, 302/2, 303/2, 306/3, 308/2, 309/2 све 
КО Пепељевац. 

 
Објекат управе и администрације – месна заједница, 

амбуланта  
 
Објекат се задржава у постојећим хоризонталним 

габаритима и постојећој спратности.  
На објекту се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, унапре-
ђење и осавремењавање објекта.  
Обухвата катастарску парцелу к.п.бр. 1454 КО Читлук. 

   

Објекат поште  
 

Објекат се задржава у постојећим хоризонталним 
габаритима и постојећој спратности.  

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

Обухвата катастарску парцелу к.п.бр. 2052/7 КО 
Читлук.   

 
Комуналне делатности – гробље 
 
Гробље у Читлуку и гробље у Пепељевцу 
 
Комплекс гробља се задржава у постојећој намени 

са припадајућим објектима на којима је могуће изводити 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката. 
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Према врсти полагања посмртних остатака умрлих, 
проширење је планирано као и постојеће гробље, са 
класичним укопом.  

Проширење гробља је смештено на за то погодном 
простору које је амбијентално и по конфигурацији 
терена прикладно за укоп, у продужетку постојећег дела 
гробља. Простор је приступачан јавним путем. 

Гробље у Читлуку обухвата к.п.бр. 1052, део 1053, 
1057, 1058/4, 1058/5, 1058/6, део 1061/1, 1061/2, део 
1622, 1063, део 1056, део 1622, део 2040/1, део 2043, део 
2047/1, део 2048 све КО Читлук.  

Гробље у Пепељевцу обухвата к.п.бр. део 583/1, део 
584/1, део 584/2, део 585 све КО Пепељевац. 

 
2.2.1.3. Урбанистичка целина 10.7. 
 
Објекти јавне намене 
 
Електроенергетско постројење 
 
Планом се задржава намена која подразумева јавно 

коришћење.  
Дозвољено је дaље уређење и унaпређење простора 

и садржаја. 
Обухвата следеће катастарске парцеле: к.п.бр. 

1926/1, 1927/2, 1927/4, 1927/5, 1929/4, 1941/1, 1950/2, 
1950/3 све КО Читлук  

 
2.2.1.4. Урбанистичка целина 10.8. 
 
Јавне површине 
 
Улицa у обухвату урбанистичке целине 
Улица је део приступног пута к.п.бр. 2040/3 КО 

Читлук. Приликом израде урбанистичког пројекта за цео 
комплекс изворишта могуће је пројектовати нове 
саобраћајнице према захтевима и потребама. 

 
Објекти јавне намене 
 
 Извориште Читлук са појасом заштитног зеленила 
Планом се задржава намена која подразумева јавно 

коришћење.  
Дозвољено је дaље уређење и унaпређење простора 

и садржаја. 
Обухвата следеће катастарске парцеле: извориште 

Читлук обухвата к.п.бр. 436 КО Читлук, док појас 
заштитног зеленила обухвата к.п.бр. 156, 157, 158, 381, 
414, 415, 2061/57, 2061/58, 2061/60, 2061/61, 2061/62, 
2061/63, 2061/64, 2061/65, 2061/66, 2061/67, 2061/68, 
2061/69, 2061/70, 2061/71, 2061/72, 2061/73, 2061/160, 
2061/161, 3263/35, 3263/36, 3263/37, 3263/38, 3263/39, 
3263/40, 3263/128, 3263/129 све КО Читлук.  

 
2.2.1.5. Урбанистичка целина 10.9. 
 
Објекти јавне намене 
 
Комунална делатност - пумпна станица 
Планом се задржава намена која подразумева јавно 

коришћење.  

Дозвољено је дaље уређење и унaпређење простора 
и садржаја. 

Обухвата следеће катастарске парцеле: к.п.бр.део 
1275/1 и 1276/2 КО Читлук. 

 
Јавне површине ван урбанистичких целина 
 
Државни пут IА реда бр.5 обухвата к.п.бр. 7/2, 11/5, 

26/1, 29/2, 55/2, 1182/3, 1285/2, 1291/3, 1304/2, 1333, 
1351/2, 1876/5, 1882/1, 2060/1, 2060/2, 2060/3, 2061/19 и 
2061/100 све КО Читлук, к.п.бр. 6914/3 и 6928 обе КО 
Кукљин, и к.п.бр. 3120/2, 3124, 3144/9, 3183/2, 3207, 
3262/75, 3262/76, 3262/81, 3262/92 и 3262/93 све КО 
Јасика. 

Планирана саобраћајница државни пут IB реда 
обухвата део 797, део 796, део 787, део 786, део 785, део 
783, део 770, део 769, део 765, део 764, део 763, део 760, део 
759, део 757/1, део 757/2, део 742/1, део 742/2, део 672, део 
671/1, део 671/2, део 673, део 674/2, део 667, део 668/1, део 
668/2, део 658/3, део 677, део 2072/2, део 360/1, део 361/1, 
део 363, део 2041/2, део 218, део 217, део 219, део 220, део 
216, део 215, део 2040/3, део 208/2, део 207, део 2061/58, 
део 204, део 203, део 175, део 2061/80, део 2061/81, део 
174/1, део 592, део 666/2, део 593, део 666/1, део 596, део 
597, део 666/3, део 665/2, део 665/1, део 2063/1, део 622/7, 
део 621, део 608/1, део 620, део 608/2, део 609, део 610, део 
611, део 2042, део 328, део 327/1, део 326/2, део 324, део 
323, део 322, део 321, део 319, део 318, део 317, део 316, део 
2041/1, део 315, део 315/3, део 314, део 313, део 312, део 
311, део 310/2, део 310/1, део 308/2, део 308/1, део 307/2, 
део 307/1, део 306, део 305, део 304, део 303, део 300, део 
360/2 и део 361/2 све КО Читлук.  

Планирана примарна саобраћајница обухвата 
к.п.бр. део 668/2, део 658/3, део 658/2, део 658/1, део 659, 
део 662, део 666/2, део 666/4, део 666/5, део 666/3, део 
665/2, део 665/1, део 622/2, део 664/1, део 2063/1, део 
622/3, део 624/1, део 623, део 624/2, део 2042део 293/2, 
део 292, део 291, део 290, део 289, део 285, део 286, део 
239/3, део 239/1, део 245/2, део 240/2, део 240/1, део 241, 
део 270, део 269, део 268, део 266, део 266, део 267, део 
264, део 263, део 2110 све КО Читлук и к.п.бр. део 1092, 
део 1093/1, део 1093/2, део 1095, део 1094/1, део 1094/2, 
део 1090/1, део 2119, део 1090/2 и део 1089/1 КО 
Лазарица. 

За све саобраћајнице у обухвату Плана могућа је 
израда планова детаљне регулације у случају потребе за 
променом регулације и решавања имовинских односа. 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастар-

ских и грађевинских парцела из текстуалног и графи-
чког дела важе бројеви катастарских и грађевинских 
парцела из графичког прилога. 

 
2.2.2. Услови за уређење инфраструктуре 
 

2.2.2.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 

Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Саобраћајнице које се налазе у деловима плана за 

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

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

Примарне саобраћајнице за двосмерни саобраћај – 
ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним тротоарима 
ширине мин по 1,0м. 

Секундарне саобраћајнице за двосмерни саобраћај – 
ширина коловоза мин 6,0м. 

Терцијалне саобраћајнице за двосмерни саобраћај – 
ширина коловоза мин 5,5м; 

Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза мин 
3,5м. 

Могућа је и реконструкција постојеће несемафо-
рисане раскрснице државног пута IIА реда број 207 
Биљановац – Јошаничка Бања – Грчак – Александровац 
– Крушевац (Кошови) са улицом Цара Лазара (на 
стационажи КМ 82+273) у кружну раскрсницу у нивоу. 

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

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

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр.3 План саобраћајница и регула-
ционо нивелациони план. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

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

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

кретање са моторним саобраћајем. 
 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) планирају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. Предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа. 

 
Паркирање 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) планирају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. Предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа. 

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. 

 
Услови Путева Србије 
 
Повезивање постојећих и нових садржаја планирати 

у складу са чланом 37. и чланом 38 Закона о јавним 

предметним државним путевима. Повезивање 
искључиво базирати унутар граница плана на већ 
постојећем, планом дефинисаним прикључним 
местима. Уколико се појави тенденција изградње нових 
објеката повезати их путем сервисне саобраћајнице на 
постојеће прикључке. Предвиђено планирати и 
спроводити уз поштовање и примену свих важећих 
прописа и норматива из области саобраћаја и услова 
ЈП „Путеви Србије“. 

Уколико постоје или се планирају поједине зоне са 
великом фрекфенцијом саобраћаја уз државне путеве 
првог и другог реда, планирати даљу разраду плановима 
нижег реда ради ближег дефинисања прикључака тих 
зона. 

Саобраћајни прикључак објеката (бензинске 
станице, пословни, комерцијални комплекси и др.) на 
државни пут првог реда подразумева примену трака за 
успорење/убрзање, срачунатих према рачунској брзини 
на путу. Услови се формирају узимајући у обзир сваку 
локацију понаособ као и просторне и урбанистичке 
карактеристике ширег подручја. 

Саобраћајни прикључак из претходног става, којим 
се врши повезивање на државни пут првог реда који 
пролази урбаном средином, предвиђа се уместо траке за 
успорење, манипулативна трака за излив са државног 
пута, дужине довољне да прихвати прописан број 
меродавних возила, док се трака за убрзање изоставља. 

При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне 
зоне, индустријске зоне и др. на државни пут потрбно је, 
где год је могуће, предвидети паралелну сервисну 
саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију дуж 
путног правца, у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на 
предметном путу и смањења конфликтних тачака. 

Планом предвидети и обезбедити заштитни појас 
и појас контролисане градње, на основу члана 34. 35 и 
36. Закона о путевима („Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 
95/2018 - др. закон) тако да први садржај објекта 
високоградње морају бити удаљени минимално 40,00м 
од ивице земљишног појаса аутопута, 20,00м од ивице 
земљишног појаса државног пута првог реда, 10,00м од 
ивице земљишног појаса државног пута другог реда, уз 
обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобра-
ћаја на предметним државним путним правцима.   

Планском документацијом мора бити адекватно 
решено прихватање и оводњавање површинских вода, уз 
усклађивање са системом одводњавања предметних 
државних путева. 

Сходно члану 31. Закона о путевима („Сл. гласник 
РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), ограде и дрвеће 
поред јавних путева подижу се тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност 
саобраћаја. 

Планским документом разрешити проблематику 
постојећег и перспективног пешачког, стационарног, 
бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и 
заштита постојећих и евентуално нових инсталација. 

Потребнo је планирати и пројектовати евентуалну 
изградњу бициклистичких и пешачких стаза поред 
предметног пута: 

 са адекватном – стандардима утврђеном 
грађевинском конструкцијом, 
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 која задовољава одредбе утврђене тачкама 7.1.2.  
7.4.3. и 7.4.4. Правилника о основним условима које 
јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да 
испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја 
(„Сл.лист СФРЈ“, број 35/81 и 45/81), 

 са удаљењем слободног профила 
бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза 
предметног пута од 1,50 м (ширина банкине предметног 
пута), 

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

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

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

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно 
безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним 
карактеристикама и просторним потребама, у складу са 
чланом 85. Закона о путевима („Сл. гласник РС", бр. 
41/2018 и 95/2018 - др. закон) и уз поштовање следећих 
услова: 

 Почетак, односо крај аутобуских стајалишта 
мора бити удаљен минимално 20,0м од почетка односно 
краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице. 

 Дужина прегледности на деоници предметног 
пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште 
мора бити најмање 1,5м дужине зауставног возила у 
најнеповољнијим временским условима (снег на путу) 
за рачунску брзину кретања возила од 50,0км/сат. 

 Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта 
поред јавног пута пројектује се и граде тако да се 
гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са 
леве стране и тада подужно растојање два наспрамна 
аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) 
мора износити минимално 30,0м. 

 Изузетно, аутобуска стајалишта се могу 
пројектовати и градити тако да се прво ауобуско 
стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране 
пута и тада међусобни размак крајњих тачака 
аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка 
левог) не сме бити мање од 50,0м. 

 Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред 
предметног пута мора износити 3,5м. 

 Дужина укључне траке са предметног пута 
аутобуских стајалишта мора износити 30,5м. 

 Дужина укључне траке са аутобуских 
стајалишта на предметни пут мора износити 24,8м. 

 Дужина ниша аутобуских стајалишта мора 
износити 13,0м, за један аутобус, односно 26,0м за два 
или зглобни аутобус. 

 Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта 
мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута. 

 Коловозна конструкција аутобуских стајалишта 
мора бити једнаке носивости као и коловозна 
конструкција предметног пута. 

Просторним, односно урбанистичким планом, на 
основу члана 84. Закона о путевима („Сл. гласник РС", 
бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) одређују се деонице 
јавног пута, односно објекта са додатним елементима 
(шири коловоз, тротоар, паскрснице, простор за 
паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке 
стазе, и сл.) објекти и опрема која одговара потребама 
насеља. 

 Приликом изградње напред наведених додатних 
елемената не сме се нарушити континуитет трасе 
државних путева. 

 Да ширина саобраћајних трака буде дефинисана 
у складу са важећим прописима и законима из ове 
области.  

 Трошкови изградње додатних елемената јавног 
пута сноси општина, односно град који је захтевао 
изградњу тих елемената. 

 
Приликом евентуалнух планирања инсталација 

водити рачуна о следећем: 
 
 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 

33. став 2. Закона о путевима („Сл. гласник РС", бр. 
41/2018 и 95/2018 - др. закон) 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, ако 
су за извођење тих радова прибављени услови и 
решење из члана 17. став 1. тачка 2 овог закона. 

 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 предметних 

инсталација: 
 
предвидети двострано проширење државних путева 

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

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

 
Услови за укрштање предметних инсталација са 

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

 
Услови за паралелно вођење предметних 

инсталација са предметним путевима: 
 
предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3,0м 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. 

 
Железнички саобраћај 
 
На планском подручју за који се израђује предметни 

План генералне регулације налази се следећа јавна 
железничка инфраструктура: 

 Регионална једноколосечна неелектрифицирана 
железничка пруга Сталаћ - Краљево - Пожега у дужини 
око 3,13 км (од око наспрам км 17+434 до око наспрам 
20+567), на којој је огранизован јавни путнички и 
теретни саобраћај. 

 Службено место: Читлук стајалиште у км 19+400 
предметне пруге 

 Путни прелаз у км 17+884 предметне пруге, на 
месту укштаја са општинским путем који је осигуран 
саобраћајним знаковима на путу и троугловима 
прегледности. 

 
Планирани развој железнице у обухвату 

подручја предметног Плана 
 
На основу развојних планова „Инфраструктура 

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

  Ревитализација и модернизација једноколосечне 
железничке пруге Сталаћ - Краљево – Пожега, са 
изградњом капацитета за повезивање значајних 
корисника железничких услуга. У току је израда 
Генералног пројекта са претходном студијом 
оправданости реконструкције пруге Сталаћ - Краљево – 
Рудница, која подразумева унапеђење елемената трасе 
за повећање брзине саобраћаја до 120 км/h, 
реконструкцију горњег и доњег строја пруге. Пруга ће 
бити електрифицирана и опремљена савременим 
сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима. 

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

 
 
 
 

Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Услови железнице за израду Плана генералне 

регулације „Запад 2“ у Крушевцу, у скаду са Законом о 
железници и Закона о безбедности у железничком 
саобраћају, као и другим прописима који важе у 
железничком саобраћају, су следећи: 

  Приликом израде предметног Плана, пружно 
земљиште мора остати јавно грађевинско земљиште са 
постојећом наменом за железнички саобраћај и 
реализацију развојних програма железнице. 

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

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

- Ако се железничка пруга налази на насипу, објекти 
се могу планирати на удаљености не мањој од 6 метара 
од ножице насипа, али не на мањој од 13 метара од осе 
најближег колосека. 

- Објекте планирати ван граница земљишта чији је 
корисник железница. 

  У заштитном пружном појасу, на удаљености од 
минимум 50 метара од осе крајњег колосека предметне 
пруге, не могу се планирати објекти у којима се 
производе експлозивна средства, или складиште 
експлозивни производи и други слични објекти. 

  Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник 
железница, али тако да размак између железничке пруге 
и пута буде толики да се између њих могу поставити сви 
уређаји и постројења за обављање саобраћаја на прузи и 
путу, с тим да износи најмање 8 метара мерено 
управнона осовину најближег колосека до најближе 
тачке горњег строја пута. 

  Заштитни зелени појас је могуће планирати на 
растојању минимум од 15 метара од пружног појаса, 
односно 21 м - 23 м од осе колосека. 

  Приликом израде предметног Плана не планирати 
нове укрштаје друмских саобраћајница са постојећом 
железничком пругом у нивоу. С обзиром да је растојање 
између постојећег путног прелаза у км 17+884 
предметне пруге, који је у обухвату предметног Плана и 
претходног путног прелаза у км 16+358 мање од 2000 
метара, потребно је сагледати могућност и предложити 
решење за усклађивање растојања између путних 
прелаза, а у складу са решењем Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 340-
06-42/2015-18 од 26.02.2015. године и чланом 61. Закона 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        115 

 

 

о железници којим је дефинисано да размак између два 
укрштањажелезничке инфраструктуре и јавног пута не 
може да буде мањи од 2000 метара. Укрштање 
железничке инфраструктуре са некатегорисаним 
путевима изводи се усмеравањем тих путева на 
најближи јавни пут, који се укршта са односном 
железничком инфраструктуром. Ако то није могуће 
треба међусобно повезати некатегорисане путеве и 
извести њихово укрштање са железничком 
инфраструктуром на заједничком месту. 

  У инфраструктурном појасу не планирати 
формирање депонија отпадних материјала, као ни трасе 
инсталација за одвођење површинских и отпадних вода 
тако да воде ка трупу железничке пруге. 

  У инфраструктурном појасу не може се планирати 
и садити високо дрвеће које својом висином може 
угрозити железничку инфракструктуру, односно 
безбедност железничког саобраћаја, нити планирати 
постављање знакова, извори јаке светлости или било 
који предмети и справе који бојом, обликом или 
светлошћу смањују видљивост железничких сигнала 
или које могу довести у забуну раднике у вези значења 
сигналних знакова или на други начин могу угрозити 
безбедност железничког саобраћаја. 

  У пружном и инфраструктурном појасу могу се 
постављати надземни и подземни електроенергетски 
водови, телеграфске и телефонске ваздушне линије и 
водови, канализације и цевоводи и други водови и 
слични објекти и постројења на основу испуњених 
услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, 
која се издаје у форми решења. 

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

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

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 
83/18) „Инфраструктура железнице Србије” а.д., као 
ималац јавних овлашћења, имају обавезу утврђивања 
услова за изградњу објеката, односно издавање 
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, 
услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и 
за упис права својине на изграђеном објекту. У складу 
са тим сви остали елементи за изградњу објекта, 
друмских саобраћајница, као и сваки продор комуналне 
инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 
гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) 
ће бити дефинисан у оквиру посебних техничких услова 
“Инфраструктура железнице Србије” а.д. кроз 
обједињену процедуру. 

  Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, мерећи од 
осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и 
ваздушни простор у висини од 14м. Пружни појас 

обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, 
инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута. 

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

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

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав комплекс је 

условљен котама већ постоје хидротехничке и 
саобраћајне инфраструктуре. Ту се пре свега мисли на 
друмске комуникације и железничку пругу која читав 
комплекс полови на два дела. Нивелационо решење се 
планира  само као  проширење  концепта примењеног 
код нивелације целог комплекса у северној 
индустријској зони у потпуности треба да се уклапа у 
генерални нивелациони концепт. 

Коте стогодишњих великих вода реке Западне 
Мораве као и будућих уређених корита реке Пепељуше 
и Вучачког потока планирају се у нивелационом смислу 
као основни параметар даље детаљне нивелационе 
разраде овог комплекса кроз планове нижег реда.Тиме 
би се обезбедило  за овај комплекс сигурно одвођење 
атмосферских вода. 

Укрштаје планираних саобраћајница са државним 
путем IА реда бр. 5 као и са железничком пругом 
планирати као денивелисане док сви остали укрштаји 
могу остати у нивоу.   

 
2.2.2.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
Планира се изградња магистралног цевовода 

Ø500мм који представља ободни прстен северне 
индустријске зоне града Крушевца, чији део трасе 
пролази кроз подручје предметног плана. Ова грана 
магистралног цевовода се прикључује на магистрални 
цевовод Ø1000мм у зони постјестећег кружног тока 
источне обилазнице. 

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

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

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на 
минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки прикључак 
на главни напојни вод мора се обавити у водоводном 
шахту са вентилима за случај интервенције током 
одржавања. 

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

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

Минимална дубина укопавања разводних водово-
дних линија је 1,2м а магистралних цевовода 1,8м до 
темена цеви. Приликом укрштања водоводне цеви треба 
да буду изнад канакизационих. Појас заштите око 
магистралних цевовода је минимум по 2,5 м са сваке 
стране.  Цеви обавезно поставити на постељици од 
песка. Пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

канлизације отпадних вода је реализација градских 
примарних колектора централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). Планира се да 
се постојећи колектор „Читлучки (који се улива у реку 
Западну Мораву) повеже на цео канализациони систем 
града Крушевца и усмери према централном постројењу 
за пречишћавање отпадних вода. 

У току је изградња  примарног гравитационог 
„Читлучког" колектора у зони планираног аутопута Е-
761, до  планиране пумпне станице „Читлук (компа-
ктна фекална пумпна пумпна станица са решетком) и 
потисним цевоводом са уливом у планирани колектор  
Ц. Колектор „Ц се улива у колектор  „А који је 
усмерен према централном постројењу за пречишћа-
вање отпадних вода. 

Постојећа мрежа може да задовољи будуће потребе 
одвођења отпадних вода. Изградња нових линија 
канализације отпадних вода обавиће се у 
новопланираним саобраћајницама. Са реконструкцијом 
саобраћајница, у случају потребе, извршиће се и 
реконструкција канализације отпадних вода.  

Секундарни развод колектора канализације 
отпадних вода ће се решавати планском документацијом 
нижег реда. 

Димензија уличне канализације износи мин. 
200мм, а кућног прикључка 150 мм. Падови цево-
вода су према важећим прописима, а услови прикљу-
чења 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). 

 
Мрежа атмосферске канализације  
 
Предуслов за ефикасно одвођење атмосферских 

вода није само изградња атмосферске канализација, већ 
уређење водотокова и канала за одвођење атмосферских 
вода ка природним реципијентима. Атмосферске воде ће 
се, у највећој мери, и даље из насеља који припадају 
предметном плану одводити системом отворених 
канала. Са повећаним степеном урбанизације насеља 
битно се мења карактер сливне површине чиме се 
повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим је 
угроженост од површинских вода већа. У наредном 
периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске 
канализације чија је досадашња изграђеност на 
незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом 
атмосферске канализације се поред смањења опасности 
од плављења терена побољшавају услови отицања са 
коловозних површина. Потребно је урадити 
атмосферску канализацију у профилима саобраћајница 
на подручју плана и прикључити на постојећу 
атмосферску мрежу или природни реципијент. 
Димензионисање нопланираних грана атмосферске 
канализације и отворених канала 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. 
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Планирати изградњу каналске мреже од пластичних 
материјала, отпорности на темено оптерећење према 
планираном уличном саобраћајном оптерећењу. 

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

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног 
укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници. 

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

Шахтове у које се вода директно слива са коловоза 
(шахтови са сливним решеткама од модуларног лива са 
шарком димензија 490*320мм) градити са таложником 
дубине 40-50цм. Шахтове који воду примају бочно 
преко сливника градити са отвореном бетонском 
кинетом и шахт поклопцем за саобраћајно оптерећење 
Д400. 

Сливничке везе треба да су минималних димензија 
200мм. 

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

Шахт темељити на плочи минималне дебљине 
15цм. 

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

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

се свих важећих техничких прописа за ову врсту објекта. 
Режим одржавања отворених канала у путном 

земљишту се мора стриктно примењивати уз повећање 
ефикасности надзора. 

 
Водопривредна инфраструктура и хидрографска 

мрежа 
 
Потребно је урадити регулацију свих делова тока 

Вучачког потока који нису регулисани отвореним 
каналом.  

Посебно је нужно да се због изградње планираног 
аутопута и моста на реци Пепељуша изврши њена 
регулација, као и  деоница узводног тока као заштита од 
плављења земљишта. Профил регулисаног корита реке 
Пепељуше треба да омогући протицање стогодишње 
велике воде без изливања и плављења околног терена, 
као и да прихвати успор воде  при појави великих вода у 
реци Западна Морава (вероватноћа појаве Q1%). 
Осигурање регулисаног корита од бујићне и дубинске 
ерозије планирати изградњом обалоутврда и попречних 
појасева-прагова.  

Траса регулације и протицајни профил реке 
Пепељуше и Вучачког потока обрадиће се планом 
детаљне регулације. 

 
2.2.2.3. Електроенергетика 
 
Планом је планирана изградња новог далековода 

400 kV ТС Краљево 3 - ТС Ниш 2 са увођењем у ТС 
Крушевац 1, чија ће траса бити обрађена посебним 
елаборатом. 

Постојећа ТС220/110/35/10kV и ТС10/0,4kV, које 
покривају постојећи конзум, задржавају се на садашњем 
нивоу. Планом је планирана реконструкција 
ТС220/110/35/10kV Крушевац 1, као и постојећих 
ТС10/0,4kV, као и изградња нових ТС10/0,4kV, у 
зависности од потреба за напајање новопланираних 
објеката електричном енергијом. 

Планом је планирана изградња кабловског вода 110 
kV Крушевац 1 - Крушевац 3 и реконструкција 
постојећих далековода 110kV и 10kV. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Правила изградње електроенергетике 
 
У случају градње испод или у близини далековода,  

потребна је сагласност "Електромрежа Србије" А.Д., при 
чему важе следећи услови: 

  Сагласност би се дала на Елаборат који 
Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 
коме је дат тачан однос далековода и објекта чија је 
изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 
прописа и закона и исти може  израдити  пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. Трошкови 
израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора 
планираних објеката. 

  Приликом  израде  Елабората  прорачуне  
сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за 
температуру проводника од +80 С, за случај да постоје 
надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-
ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 
пројектне документације далековода које вам на захтев 
достављамо, као и податке  добијене  на терену 
геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката.  

Претходно наведени услови важе приликом израде: 
  Елабората о могућностима градње планираних 

објеката у заштитном појасу далековода; 
 Заштитни  појас далековода  износи 25  m са обе 

стране далековода  напонског  нивоа 110 kV од крајњег 
фазног проводника. 

Напомена: У случају да се планира постављање 
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода,  
потребно је исте уважити при изради Елабората; 

  Елабората утицаја далековода на потенцијално 
планиране објекте од електропроводног  материјала; 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. 

  Елабората утицаја далековода на  телекомуни-
кационе водове  (овај Елаборат  није потребно 
разматрати у случају да се користе оптички каблови). 

Овај утицај, у зависности од специфичне 
отпорности тла и насељености подручја, потребно је 
анализирати на максималној удаљености до 3000 m од 
осе далековода у случају  градње телекомуникационих  
водова. 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  
далековода   и  планираних  објеката  са пратећом  
инфраструктуром  и  уколико  се  утврди   јавни  (општи)  
интерес  планираног  објекта  и достави налог мера за 
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измештање  (реконструкцију  или адаптацију)  од стране  
надлежних органа, потребно је да се:  

  Приступи склапању Уговора о пословно-
техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и 
обавеза  између "Електромрежа  Србије" АД. и свих 
релевантних  правних субјеката у реализацији пројекта 
адаптације или реконструкције далековода, у складу са 
"Законом о енергетици" ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) 
и "Законом о планирању и изградњи" ("Сл. гласник РС" 
број 72/2009 , 81/2009-исправка , 64/2010-одлука УС, 
24/2011 , 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014); 

  О трошку Инвеститора планираних објеката, а на 
бази пројектих задатака усвојених на Стручном панелу 
за пројектно техничку документацију "Електромрежа 
Србије" АД., уради техничка документација за 
адаптацију или реконструкцију и достави  
"Електромрежа Србије" АД.  на сагласност; 

  О трошку Инвеститора планираних објеката, 
евентуалну адаптацију или реконструкцију далековода 
(односно отклањање свих колизија констатованих 
Елаборатом) извршити пре почетка било каквих радова 
на планираним објектима у непосредној близини 
далековода; 

  Пре почетка било каквих радова у близини 
далековода о томе обавесте представници "Електро-
мрежа  Србије" АД. 

Препорука је да се било који објекат, планира ван 
заштитног појаса далековода како би се избегла израда 
Елабората о могућностима градње планираних објеката 
у заштитном појасу далековода и евентуална  адаптација  
или реконструкција  далековода.  Такође,  препорука је 
и да минимално растојање планираних објеката, пратеће 
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба 
далековода буде 12 m, што не искључује потребу за 
Елаборатом. 

Остали општи технички услови: 
  Приликом извођења радова као и касније 

приликом експлоатације планираних објеката, водити 
рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 
kV, односно 6м у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 220 kV 

  Испод и у близини далековода не садити високо 
дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 
5м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 
110 kV, као и у случају пада дрвета, односно 6м у односу 
на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV 

  Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу 
за  заливање  уколико  постоји могућност да се млаз воде 
приближи на мање од 5м од проводника далековода 
напонског нивоа 110 kV, односно 6м у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 220 kV 

  Забрањено је складиштење лако запаљивог 
материјала у заштитном појасу далековода;  
  Нисконапонске, телефонске прикључке, при-

кључке на кабловску телевизију и друге прикључке 
извести подземно у случају укрштања са далеководом; 

  Приликом извођења било каквих  грађевинских   
радова,   нивелације  терена,  земљаних радова и ископа 
у близини далековода, ни на који начин се не сме 

угрозити статичка стабилност стубова далековода. 
Терен испод далековода  се не сме насипати. 

  Све металне инсталације (електро-инсталације, 
грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 
морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити 
рачуна о изједначењу потенцијала. 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.2.2.4. Телекомуникације 
 
У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 

коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће 
бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN и 
mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље.  

На подручју предметног ПГР-а планира се изградња 
15 нових приступног уређаја чија су места постављења 
дата у графичком прилогу. 

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 
услуга, планира се реорганизација ТК мреже на 
подручју ПГР - извршиће се децентрализација постојеће 
ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка петља 

изградњом нових mlPAN-oвa и уградњом каблова који 
имају карактеристике које задовољавају критеријуме за 
пренос широкопојасних услуга. 

Предметним планом је планирана реконструкција 
постојеће ТК мреже.  

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

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности што 
ближе 90°. Енергетски кабл, се по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телеко-
муникациони 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 
0,8м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6м. Укрштање телекомуника-
ционог 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 0,5м. 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 телекомуника-
ционог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4м. 

Од регулационе линије зграда телекомуникациони 
кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м. 
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2.2.2.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПГР „Запад 2“ не планира се изградња 

инсталација градског топлификационог система. 
 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

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

 
2.2.3. Услови за уређење зеленила 

 
У границама Плана, планиране су следеће катего-

рије зеленила: 
 
2.2.3.1 Зеленило јавног коришћења 
 
У категорији јавног зеленила планирају се рејонски 

парк, парк - шума, парк суседства, линеарно зеленило и 
заштитно зеленило. 

 
А) Рејонски парк 
 
Рејонски парк је планиран у просторној целини 10.6. 

у површини од око 14ха. Има могућност колског прилаза 
са источне и западне стране планиране површине. 
Собзиром да се јужном границом наслања на пружно 
земљиште, у том потезу потребно је планирати појас 
заштитног  зеленила који би био саставни део парка и 
могао би да садржи елементе који су компатибилни са 
функцијом заштитног појаса. 

Рејонски парк је вишефункционални парк и треба да 
садржи елементе за спорт, рекреацију, одмор, дечју 
игру, забаву, манифестације културе и сл. У оквиру 
рејонског парка планирају се терени за спорт и 
рекреацију, као и пратећи објекти. Парк мора да буде 
опремљен потребном комуналном инфраструктуром.    

  
Б) Парк суседства 
 
Парк суседства је планиран је у просторној целини 

10.6 у површини од око 3,5ха. Западном границом се 
наслања на двориште основне школе и налази се у 
оквиру стамбеног насеља. Парк је намењен за 
свакодневно окупљање, игру деце, одмор, рекреацију 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. Садржаје за игру и 
рекреацију планирати ближе школи, како би се мирни 
одмор и сл активности могле да организују у мирнијем 
делу, према пољопривредном земљишту. Архитек-
тонски 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.  

 
В) Парк – шуме 
 
Део шуме који се налази у грађевинском подручју, 

планира се као парк – шума, тако да њена намена постаје 
одмор и рекреација. На територији парк - шуме 
обезбеђују се две основне функционалне целине: зона 
масовних активности (шетња, бављење спортом, и 
другим врстама активног одмора), која се лоцира поред 
постојећег спортског терена и зона мирног одмора и 
шетње која заузима источни део локације у зони 
постојећег верског објекта.  

 
Г) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све врсте 

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

Значај линеарног зеленила је јако велики, с обзиром 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. Не 
мање важна је и улога у естетском обликовању улице а 
самим тим и целокупног градског простора. Дрворед се 
планира на тротоарима у улицама са које имају довољну 
ширину, како се не би угрожавало одвијање пешачког 
саобраћаја.Уколико због комуналних инсталација није 
могуће формирање дрвореда, улични профил се може 
обогатити мобилним дрворедом, вертикалним зеленилом, 
цветним аранжманима и сл.  

 
Д) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

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

 
2.2.3.2 Зеленило ограниченог коришћења 
 

А) Зеленило комерцијалних, привредних, 
комуналних и објеката јавне намене 

 
У категорији зеленила ограниченог коришћења 

планира се ово зеленило као важан елемент 
архитектонске композиције простора чији је саставни 
део и у складу наменом објеката. Зависно од намене 
објекта, зеленило може да има и карактер заштитног, 
односно да има веће учешће високог дрвећа. Ово је 
нарочито важно за објекте  у којима бораве деца (школе, 
дечји вртићи и сл.). 
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Б) Зеленило стамбених зона (окућнице у оквиру 
индивидуалног становања) 

 
Зеленило индивидуалних стамбених објеката, 

такође, спада у ову категорију зеленила. 
Узимајући у обзир чињеницу да окућнице чине 

значајну површину на којој је могуће подизање 
зеленила, њих такође треба посматрати као један од 
елемената система зеленила. Основну вредност ове 
категорије зеленила, у погледу заштите животне 
средине, представља распрострањеност на целом 
подручју насеља и могућност квалитетног подизања и 
неговања и утилитарних и декоративних врста. 

 
2.2.3.3. Зеленило специфичне намене 
 
А) Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, је вишефункционални систем зеленила са 
улогом заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, везивања 
земљишта на насипима, побољшавање услова за спорт и 
рекреацију и сл.  

Планира се у урбанистичкој целини 10.8. у зони 
изворишта Читлук. Заштитним зеленилом може се 
сматрати и зеленило планирано поред саобраћајница у 
урбанистичкој целини 10.6, као и пружно зеленило. 

Да би се надокнадио недостатак заштитног 
зеленила, препоручује се максимална заштита пољо-
привредних површина и самониклог зеленила у 
енклавама ван грађевинског подручја као и максимално 
задржавање и заштита у рубним зонама постојећег 
зеленила, жбуња, живе ограде и високог дрвећа. 

 
Б) Зеленило гробља 
 
Зеленило гробља је специфична категорија зеленила 

са заштитном и декоративном улогом. Учествује у 
стварању повољнијих микроклиматских услова због 
чега треба обезбедити услове за садњу високог 
лишћарског дрвећа. У естетском смислу, зеленило треба 
да створи мирну и достојанствену атмосферу са доста 
четинарских форми и сведеним колоритом. 

 
В) Пружни појас 
 
Земљиште у непосредном контакту са пругом 

подлеже посебним условима које издаје Железница 
Србије, а основна улога зеленила у оквиру њега је заштита 
и стварање безбедних услова за железнички саобраћај. 

 
2.2.3.4. Услови за уређење зеленила 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

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

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

Зеленило јавног коришћења 
 
Зеленило јавног коришћења у границама овог Плана 

заступљено је у следећим категоријама: рејонски парк, 
парк суседства, парк-шума, линеарно зеленило,  и мање 
зелене површине-тачкасто зеленило. 

 
А) Реонски парк 
 
Урбанистички услови: 
  За изградњу и уређење планираног простора 

неопходна је израда пројекта партерног уређења који, по 
потреби, садржи и елаборат о фитосанитарном статусу и 
предлог мера за санацију зеленила које је потребно 
заштити. 

  Парк мора да има лак приступ аутомобилима, 
пешацима и нарочито особама са посебним потребама. 

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

  У парку могу да се планирају садржаји за игру 
деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију, спорт, 
манифестације културе, видиковци, трим стазе, шетне 
стазе, бициклистичке стазе и сл. 

  Парк се зонира тако да се зона одмора, спорта, 
рекреације, забаве и други бучни и садржаји масовног 
окупљања међусобно не угрожавају. 

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

  Најповољније положаје у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова планирати за просторе за 
игру деце. 

  Зоне треба да буду компактне и повезане 
међусобно као и са улазима у парк. 

  У оквиру парка могуће је предвидети изградњу 
објеката који су у функцији садржаја парка. 

  Парк мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.). 

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

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

  Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

  Стазе, платои и приступне саобраћајнице могу да 
заузимају максимално 20% укупне површине. 

  У рејонском парку могу се градити и већи спортски 
терени на отвореном или у затвореним објектима, уколико 
просторне могућности парка то дозвољавају. 

 
Б) Парк суседства 
 
Уређују се у складу са општим урбанистичким 

условима, с тим да нису дозвољени садржаји рекреације 
и забаве који имају негативан утицај на околне стамбене 
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објекте. Није дозвољено увођење колског саобраћаја у 
парк и изградња објеката високоградње. 

 
В) Парк-шуме 
 
За уређење парк - шуме важе следећи урбанистички 

услови:  
 
 Неопходно је обезбедити правилан однос светла и 

сенке, односно пошумљеног дела и осунчаних пољана 
евентуалном проредом постојећих стабала. 

 Неопходно је обезбедити колски приступ са 
организованим пакингом на ободу парк-шуме. 

 У овим просторима није планирана изградња 
објеката, већ се простор уређује системом стаза са 
минимално потребним урбаним мобилијаром, искљу-
чиво у функцији унапређења комфора. 

 Планирају се простори за постављање клупа, 
пергола, формирање излетничких пунктова, видиковаца, 
простора за игру деце, за постављање справа за вежбање 
и сличних садржаја, корпи за одпатке и сл., све 
искључиво у функцији намене простора. 

 Планира се изградња трим и кондиционих стаза. 
 Све садржаје треба организовати по принципу 

минималног оптерећења и деградације простора. 
 
Г) Линеарно зеленило 
 
Услови за формирање линеарног зеленила су: 
 
 Линеарно зеленило планирати упоредо са 

планирањем уличног профила како би се ускладила 
ширина профила и распоред уличних инсталација и 
омогућило формирање дрвореда и другихв видова 
линеарног зеленила. 

 Дуж саобраћајница планирати формирање 
континуалних појаса линијског зеленила, дрвореда у 
комбинацији са жбуњем са израженом функцијом 
заштите ( бука, ветар, аеро загађења). 

 На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који подиже застор, као и 
врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

 Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове или које изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

Дрворед се може формирати и од садница 
посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
Површина зеленила, начин обраде и садржаји 

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

 
 

Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 Објекти рекреације, спорта и дечје игре не смеју 

се лоцирати у заштитним зонама индустрије која 
емитује загађење опасно по здравље људи. 

 У заштитни појас могу да се укључе расадници, 
воћњаци, приградско зеленило, паркови, парк - шуме и 
шуме. 

 У заштитном појасу забрањује се свака изградња 
осим објеката везаних за рекреацију, привредну 
активност у шуми као и изградња саобраћајница 
намењених опслуживању. 

 Врсте биљног материјала, распоред и густина 
садње су условљене примарном функцијом самог појаса 
и природним условима средине. При планирању се 
придржавати утврђених норми и правилника за дату 
област. 

 Обавезно је очување и унапређење зеленила дуж 
водених токова. 

 
2.3. Општа услови уређења пољопривредног 

земљишта 
 
Значајне површине ове зоне су ван граница грађе-

винског подручја чија је основна намена пољопривредно 
земљиште. 

Пољопривредно земљиште заузима површину од 
315 ха или 31,25% од укупне површине обухвата плана. 
Заступљено је у североисточном и југозападном делу 
подручја у обухвату плана, као и у виду енклава у оквиру 
грађевинског земљишта са функцијом заштитног 
зеленила. 

Пољопривредно земљиште се као добро од општег 
интереса, планира и уређује у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 
бр.62/06, 65/08, 41/09,  112/15 и 80/17). 

Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе врши се према условима 
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 
и 80/17). 

На пољопривредном земљишту, ван планираног 
грађевинског подручја, није дозвољена изградња, осим 
постављања пластеника, стакленика који су у функцији 
примарне пољопривредне производње и хидро-
техничких објеката (одбрана од поплава, одводњавање, 
наводњавање и уређење бујица), као и изградња и 
проширење пољских путева који доприносе 
рационалном коришћењу пољопривредног земљишта, и 
у случају потребе водовод, канализација и друга 
комунална инфраструктура. 

У деловима пољопривредног земљишта које је у 
обухвату плана, током претходног периода је дошло до 
вађења шљунка. Овај процес је завешен, а подручје је 
остало потпуно девастирано, даље се уништавајући 
формирањем „дивљих деонија“. Неопходно је ова 
подручја уредити кроз поступке санације и рекултива-
ције и земљиште привести намени пољопривредног 
земљишта.  
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Оставља се могућност порибљавања и формирања 
риболовних места на овим подручјима, што ће се 
спровести одговарајућом документацијом. Изградња 
објеката није дозвољена, осим што је могуће 
постављање привремених објеката (шатора за сештај 
риболоваца и сл.)  

Заштита пољопривредног земљишта, поред заштите 
од загађивања, предузимања противерозионих мера, 
контроле плодности, односно загађености и др., 
обухвата и активности које се предузимају са циљем 
трајног обезбеђења природних функција земљишта, 
очување и унапређење коришћења земљишта у складу 
са његовом наменом: 

 Пољопривредно земљиште које је овим планом 
одређено као грађевинско, до привођења планираној 
намени, користиће се за пољопривредну производњу. 

 Забрањено је коришћење обрадивог пољо-
привредног земљишта од прве до пете класе у непољо-
привредне сврхе. 

 Обрадиво пољопривредно земљиште не сме се 
уситњавати на парцеле чија је површина мања од 0,5 
хектара. 

Уређење пољопривредног земљишта подразумева: 
комасацију, добровољно груписање земљишта и мелио-
рацију (изградњу и одржавање система за одводњавање 
и наводњавање, рекултивацију, претварање необра-
дивог у обрадиво пољопривредно земљиште, побољша-
ње квалитета обрадивог земљишта (агромелиорације) и 
друге мере уређења пољопривре-дног земљишта). 

Обрадиво пољопривредно земљиште може да се 
користи у непољопривредне сврхе у следећим слу-
чајевима (чл. 23, Закон о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 
и 80/17). 

 за подизање вештачких ливада и пашњака на 
земљишту четврте и пете катастарске класе, као и за 
пошумљавање (без обзира на класу, на основу пројекта) 
по предходно прибављеној сагласности Министарства; 

 за експлоатацију минералних сировина, и то: 
глине, шљунка, песка, тресета и камена, по прибављеној 
сагласности Министарства; 

 у случајевима када је утврђен општи интерес на 
основу закона. 

Забрањено је испуштање и одлагање опасних и 
штетних материја на пољопривредном земљишту и у 
каналима за одводњавање и наводњавање. 

Забрањено је коришћење биолошки неразградиве 
фолије на обрадивом пољопривредном земљишту. 

 
2.4. Општи услови уређења водног земљишта 
 
Воде и водно земљиште заузимају површину од 13,4 

ха или 1,4% од укупне површине обухвата плана. 
Река Западна Морава, која је водоток I реда чини 

границу Плана са севера. Водно земљиште чине корито 
реке Пепељуше (на западу) која је водоток I реда и 
Вучачки поток (на истоку).  

Вучачки поток (на југоистоку) је лева притока 
Гарског потока је регулисан у виду затвореног профила 
од прелаза испод пруге Сталаћ-Пожега, кроз круг 
предузећа „Рубин“ и даље узводно кроз Шелетову улицу 
до „Равњачке капије“ (улаз у круг војске). Генерално се 

пружа правцем југ – север сем у зони индустрије 
„Рубин”, где скреће на исток, пролази кроз фабрички 
круг и даље наставља ка северу до улива у Гарски поток. 
У делу на коме пролази кроз индустријски комплекс 
Рубин и насељени део града, водоток је регулисан 
затвореним профилом. Низводно од регулисане 
деонице, све до ушћа потребно га је регулисати. 

Основни принципи у овој области су регулација 
нерегулисаних корита река и потока и заштита од 
загађења. 

Водно земљиште и водотоци, као добра од општег 
интереса су под посебном заштитом и користе се према 
прописаним условима, у складу са Законом о водама 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12). 

Водно земљиште у заштићеној зони водотока 
дефинисано је: 

 положајем регулационе линије насипа или 
обалоутврде - за регулисане делове корита  

 границом дефинисаном у Закону о водама - за 
нерегулисане делове корита.  

Утврђује се зона заштите у појасу од 4м од насипа 
за прилаз возилима при интервенцијама или радовима.  

Уређење водног земљишта подразумева пре свега 
могућност евакуације великих вода, одводњавање, 
стабилизацију корита, као и очување флоре и фауне 
токова и приобаља. 

У зонама заштите уз водотокове, где постоје 
одговарајући услови, могу се планирати водозахватни 
објекти за разне потребе, купалишта, МХЕ, 
наводњавање, изградња рибњака, воденица, отворени 
спортско рекреациони терени и сл., а на основу 
посебних водних аката у складу са Законом о водама 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10). 

Јединица локалне самоуправе обезбеђује заштиту 
од штетног дејства вода, у складу са проценом ризика од 
поплава и спровођењем редовне и ванредне одбране од 
поплава. 

На водном земљишту је забрањена изградња: 
 објеката чије отпадне материје могу загадити воду 

и земљиште; 
 објеката који могу угрозити безбедност водо-

привредне инфраструктуре; 
 постављање објеката на води и на обали у зони 

забрањене градње од 50м. 
Планом је планирана: 
 Регулација дела тока реке Пепељуше - за овај део 

предвиђена је израда плана детаљне регулације. 
Део регулисаног тока реке Пепељуше обухвата 

к.п.бр. део 1828/7, део 1828/8, део 1829/2, део 1830/3, део 
1833/4, део 1833/5, део 1858/1, део 1858/2, део 1858/3, 
1858/4, део 1858/5, део 1858/6, 1859/1, 1859/2, 1859/4, 
1861/5, део 1861/6, део 1867/2, део 1868/4, 1869/2, 1869/4, 
део 1870/4, део 1870/5, део 1874/4 део 2061/1 све КО 
Читлук и к.п.бр. део 6929/2, део 6929/4, део 6930/5, део 
6930/3 све КО Кукљин. 

Планом је обухваћен и 
 Насип који обухвата к.п.бр. 2070 КО Читлук и 

3271/1 КО Јасика. 
 Део регулисаног тока потока Вучак обухвата 

к.п.бр. део 189/1, 2059, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 
2069, 2107 све КО Читлук и к.п.бр. 2059, део 2064/2, 
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2107, 2110, 2111, 2112, 2113, део 6930/3, 2107 све КО 
Лазарица.  

За водно земљиште у обухвату Плана, у делу за који 
је потребна и планирана регулације предвиђена је израда 
планова детаљне регулације. 

 
2.5. Општи услови уређења шумског земљишта 
 
На подручју Плана не постоје државне шуме, а 

приватне шуме се задржавају на мањој површини од 
0,7ха у јужном делу простора обухваћеног Планом. 

Постојеће шуме заузимају површину од око 1,0ха. 
Део постојеће шуме у северном делу Плана је обухваћен 
грађевинским подручјем и приказан као парк шуме. 

Шуме и шумско земљиште као добро од општег 
интереса се штити, користи и уређује у складу са 
Законом о шумама („Сл. гласник РС“, 30/10 и 93/12). 

На шумском земљишту је забрањена изградња. 
Промена намене шума и шумског земљишта може 

да се врши у случајевима када је утврђен општи интерес 
на основу закона. 

 
2.6. 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. 

 
2.7. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја 
 
2.7.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
Завод за заштиту споменика културе Краљево, 

прегледом диспозиције планског подручја, без теренске 
проспекције, а увидом у расположиву документацију 
Завода, констатовано је да у просторном обухвату 
предметног планског документа није утврђено 
постојање културних добара, нити евидентираних 
добара која уживају заштиту на основу Закона о 
културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 53/11-
др. закон, 99/11-др. закон). 

У просторном обухвату предметног планског 
документа се налази локалитет са археолошким 
садржајем који још увек није утврђен за културно добро, 
али постоји интерес овог Завода за његово вредновање. 
Наведени локалитет је Конопљара у Читлуку, где је 
могуће под условима службе заштите: 

 На наведеном добру и у његовој непосредној 
околини (радијус 100м) не смеју се изводити никакви 
радови којима се могу нарушити својства добра; 

 За све радове на добру и у његовој непосредној 
околини, неопходно је прибављање мера техничке 
заштите надлежног Завода; 

 Забрањује се неовлашћено копање и прикупља-ње 
археолошког материјала на дефинисаном лока-литету; 

 Забрањује се просипање и одлагање отпадних и 
штетних материја, складиштење материјала и стварање 
дивљих депонија на дефинисаном локалитету; 

 Уколико се на простору који није дефинисан као 
археолошки локалитет током земљаних радова наиђе на 
археолошки материјал инвеститор/извођач у обавези је 
да обустави радове и хитно обавести надлежни Завод; 

 Инвеститор/извођач дужан је да предузме мере 
заштите како налаз не би био уништен и оштећен; 

 Током извођења радова стручно лице Завода има 
право да, након увида у пронађени материјал, пропише 
археолошки надзор или извођење заштитних 
археолошких ископавања; 

  Трошкове надзора, ископавања, конзервације и 
чувања откривеног материјала до предаје надлежној 
установи сноси Инвеститор. 

Увидом у расположиву документацију Завода у 
обухвату Плана постоје добра од интереса за службу 
заштите која нису вреднована, и то: 

  Кућа у Цара Лазара бб (Ратка Перишића 155) у 
Читлуку (к.п.бр. 269/2 КО Читлук); 

 Кућа Зоре Вучковић у Цара Лазара бб (Ратка 
Перишића 155) у Читлуку (к.п.бр. 270 КО Пепељевац; 

 Кућа Милке Смиљковић у Цара Лазара бб (Ратка 
Перишића 151) у Читлуку (к.п.бр. 1725/1 КО Читлук); 

 Куће Николе Ћирића у Читлуку к.п.бр. 1384 КО 
Читлук); 

 Споменик палим борцима НОБ-а у Читлуку 
(к.п.бр. 2048 КО Читлук); 

  Кућа Љубише Аврамовића у Читлуку (к.п.бр. 
1675 КО Читлук); 

 Кућа Павловића у Читлуку (к.п.бр. 2017 КО 
Читлук). 

Саставни део документационе основе су Услови 
чувања, одржавања и коришћења културних добара и 
добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере 
заштите за потребе израде Плана генералне регулације 
„Запад 2“, Завода за заштиту споменика културе 
Краљево, бр. 1033/3 од 7.9.2018.г. 

 
2.7.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-2179/2, од 
05.09.2018. године, предметно подручје се не налази 
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и не налази се у просторном 
обухвату еколошких мрежа, нити у простору 
евидентираног природног добра. 

Планиране претежне намене површина су 
усклађене са наменама одређеним планом вишег реда. У 
обухвату плана је део рубне зоне града, са насељима 
Читлук, Бегово Брдо и значајне површине пољо-
привредног земљишта.  

Један од циљева планирања је рационално 
коришћење грађевинског земљишта, као и максимална 
заштита и коришћење пољопривредног земљишта према 
начелу одрживог развоја.  
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У оквиру целина намењених зеленилу, као и у 
оквиру водног земљишта и других целина, значајно је 
поштовање прописаног обавезног процентуалног 
учешћа зеленила и уређених слободних површина и 
максимално очување и заштита високог зеленила и 
вредних примерака дендрофлоре (појединачна стабла и 
групе стабала).  

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања у обухвату плана обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, површине под зеленилом, утврђена 
растојања и сл.;   

 потпуно инфраструктурно опремање по највишим 
еколошким стандардима и у складу са условима 
надлежних предузећа, а линијско озелењавање 
ускладити са ширином профила и распоредом уличних 
инсталација; 

 уређење и озелењавање слободних површина и 
формирање заштитног зеленила у циљу повећања 
заступљености зеленила и његове функционалности у 
складу са планираном наменом; 

 уколико се због изградње уништи постојеће јавно 
зеленило, исто се мора надокнадити под условима 
надлежне службе, како би се очувала вегетација; 

 максимална заштита и очување приобаља реке 
Западне Мораве, активности на овом простору 
планиране су у односу на плавну зону и у складу са 
условима и уз сагласност надлежног водопривредног 
предузећа;  

 формирање и уређење нових зелених површина, 
дрвореда и заштитног зеленила, планирати као зеленило 
високе декоративности и тематски усклађено са 
архитектуром и урбаним мобилијаром, уз препоруку 
примене 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.);  

 приликом извођења радова није дозвољено 
угрожавање постојећих подземних хидрографских веза, 
ни квалитативних особина подземних и површинских 
вода; 

 приликом акцидентних ситуација спровести све 
мере заштите уз обавештавање надлежних инспек-
цијских служби и установа; 

 приликом реализације планираних садржаја или 
извођења радова, обавезна је санација или 
рекултивација свих деградираних површина; 

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести Министарство заштите животне средине, 
као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.   

 
 2.7.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Надлежно одељење Градске управе је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину и прописаних критеријума, донело Одлуку о не 

приступању изради стратешке процене утицаја за ПГР 
„Запад 2“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/2018). 

Са еколошког аспекта посматрано, на простору 
плана нема објеката који представљају еколошко 
оптерећење, односно овај простор представља релативно 
неоптерећену зону великог еколошког капацитета. 

Концепт заштите животне средине у обухвату 
плана, заснива се на примени прописаних мера, у циљу 
заштите екосистема, флоре и фауне, биодиверзитета, 
природних вредности и аутохтоних екосистема, што се 
у овом случају посебно односи на заштиту 
пољопривредног земљишта, приобалне вегетације и 
водених екосистема река и потока у обухвату плана. 

Еколошком валоризацијом простора плана 
издвајају се посебно осетљиве зоне: становање, 
пољопривредно земљиште, Западна Морава (водоток и 
обала, мочварно и забарено земљиште, влажна станишта 
- потез Осредак - Специјални резерват природе 
„Осредак“ који представља сплет старих рукаваца, 
мртваја и новонасталих језера).    

Потенцијални неповољни утицаји су: саобраћај 
(обилазница и железница и планирани аутопут), 
експлоатација шљунка и песка (деградација земљишта), 
воде - подземне (висок ниво подземних вода, 
алтернативно извориште) и површинске (плавне 
површине, позајмишта песка, непречишћене отпадне 
воде), индустријска зона и пољопривреда (употреба 
хербицида и препарата) и војни комплекс Равњак. 

Заштита животне средине поред основних 
елемената заштите, подразумева и континуирано 
праћење стања животне средине - мониторинг и 
извештавање јавности о утицају и измереним граничним 
вредностима. 

У циљу заштите, очувања и унапређења животне 
средине, у складу са Законом о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09), при 
реализацији планских решења обавезна је примена 
одговарајућих мера у складу са посебним прописима.  

Обавезне мере заштите еколошке потцелине 
„Запад 2”: 

 Све активности подлежу поступку процене 
утицаја на животну средину пред надлежним органом за 
послове животне средине и доношење одлуке о изради 
/неизради Студије о процени утицаја на животну 
средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (Службени гласник РС, бр.114/2008), 
за потенцијално значајне изворе загађивања; 

 Обавезно је поштовање прописаних правила 
уређења и правила грађења; 

 Потпуно комунално и инфраструктурно опре-
мање, у циљу спречавања потенцијално негативних 
утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и 
здравље становништва; 

 Рационално коришћење енергије, већа употреба 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности; 

 Заштита предеоних, пејзажних вредности и 
укупног диверзитета; 
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 Адекватно управљање отпадом, отпадним водама 
и обавезан предтретман технолошких отпадних вода, до 
захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент; 

 Рационално коришћење и заштита пољо-
привредног земљишта и контролисана употреба 
препарата за заштиту биља у циљу очувања плодности и 
заштите земљишта од загађивања; 

 Повећање зелених површина и формирање 
заштитног зеленила у циљу очувања квалитета ваздуха, 
заштите од буке и заштите здравља становништва.  

Обавезне мере заштите у еколошким појасевима 
водотока Западна Морава: 

 Обавезно је уређење форланда Западне Мораве у 
складу са водним условима надлежног јавног 
водопривредног предузећа и спровођење радова на 
регулацији водотока у циљу заштите од бујичних и 
поплавних вода; 

 обале и водотокове уредити „натуралним“ 
начином, што подразумева употребу природних 
материјала, као камен, земљани затрављени насипи и 
зелени појасеви високе вегетације;  

 обавезан је третман свих отпадних вода 
(комуналних, технолошких, атмосферских – потенци-
јално зауљених) до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијенте; 

 заштита природних компоненети окружења и 
очување природне стабилности и равнотеже и 
максимално уклапање планираних садржаја у специ-
фични контекст окружења и функционално и пејзажно 
повезивање са еколошким потцелинама непосредног 
окружења.  

На простору плана нису планирани објекти и 
постројења, односно делатности које угрожавају 
квалитет појединих чинилаца животне средине (воде, 
ваздух, земља) изнад дозвољеног нивоа и прописаних 
граничних вредности, постројења за која се издаје 
интегрисана дозвола, као ни SEVESO постројења.    

У радним зонама пожељно је стимулисати развој 
грана заснованих на чистим технологијама, из сектора 
прераде пољопривредних производа и производње 
хране и није дозвољено лоцирати међусобно некомпа-
тибилне технологије.  

У зонама становања,  према нивоу еколошког 
оптерећења могу бити лоцирана мања предузећа 
(трговина, услуге, технички сервиси, занатска произво-
дња у функцији туризма и др.).  Такође, у стамбеним 
зонама могу бити лоцирана мала и средња предузећа, 
тако да њихове функције не изазивају непријатности 
суседству (радионице, складишта грађевинског матери-
јала, примарна прерада и складиштење пољопривредних 
производа и друго). 

Правно или физичко лице које деградира животну 
средину, дужно је да изврши ремедијацију или на други 
начин санира деградирану животну средину, у складу са 
пројектима санације и ремедијације.  

 
Земљиште  
 
У рубним зонама и насељима, земљиште и подземне 

воде се загађују услед испуштања загађених и 
комуналних отпадних вода из домаћинстава, као и услед 
постојања бројних дивљих депонија. Изражено је 

неадекватно коришћење пољопривредног земљишта и 
неконтролисана примена хемијских препарата у пољо-
привредној производњи што представља потенцијалне 
изворе загађења земљишта у области пољопривреде и 
фактор загађења животне средине.  

Мере заштите квалитета пољопривредног земљишта:  
 смањење утицаја ерозионих процеса на обалама 

водотока и подручјима угроженим поплавама, 
 рационално коришћење и максимално очување 

пољопривредног земљишта, 
 рекултивација и санација деградираног земљи-

шта и предела, посебно у напуштеним меандрима и 
позајмиштима шљунка у алувијалној долини Западне 
Мораве,  

 контролисана употреба пестицида и ограни-
чавање употребе хербицида и вештачких ђубрива, 

 мониторинг или систематско праћење квалитета 
земљишта: праћење концентрације тешких метала у 
земљишту и праћење концентрације азота у земљишту, 

 подстицање традиционалних пољопривредних 
грана које имају повољне услове за развој и доприносе 
очувању структуре предела (баште, расади и виногради) 
и пажљив избор одговарајућих култура, 

 припреме превентивних и оперативних мера 
заштите, реаговања и поступака санације земљишта у 
случају хаваријског изливања опасних материја у 
околину у зони планираног аутопута и железничке 
пруге. 

Остале мере заштите земљишта: 
 забрањено је депоновање отпада и изливање 

отпадних вода ван места одређених за ту намену од 
стране надлежног органа; 

 рационално коришћење грађевинског земљишта у 
складу са дефинисаном претежном наменом и 
урбанистичким параметрима. 

 
Површинске и подземне воде  
 
За насеља рубне зоне карактеристична је пољо-

привредна производња па је и њен утицај најизраженији 
по питању загађења површинских и подземних бода. 
Заштита вода на подручју плана обухвата: 

 заштиту изворишта водоснабдевања, 
дефинисањем санитарне зоне заштите (извориште поред 
Западне Мораве, које је затворено и конзервирано, као 
алтернативно извориште); 

 заштиту река Западна Морава и Пепељуша и 
осталих водотокова на подручју ПГР-а, као и заштиту 
подземних вода од загађивања забраном испуштања 
отпадних вода и депоновања отпада на обале река и 
потока;  

 обавезу прикључења свих објеката на кана-
лизациону мрежу и изградњу система за пречишћавање 
отпадних вода, као и обавезу предтретмана техно-
лошких или термичких отпадних вода и атмосферских 
вода оптерећених уљима и мастима, пре упуштања у 
канализациону мрежу.   

У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 
30/10), саставни део насипа за одбрану од поплава 
сматра се и заштитни појас са шумом и заштитним 
зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју, 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        127 

 

 

у ширини 50м поред насипа, као и сервисни путеви у 
брањеном подручју за спровођење одбране од поплава.  

Када су у питању заштићене зоне, извођење водних 
објеката мора бити у потпуности у складу са 
прописаним законским смерницама за ова подручја. То 
значи, да се сви радови морају ускладити са прописаним 
нормама, које не нарушавају природни амбијент, 
историјско културне садржаје и остало, зависно од 
прописаног степена заштите.  

Потребно је дефинисати заштитне санитарне зоне 
око изворишта, како би се спречило њихово загађење. 

Сви објекти у којима се обавља производња и 
постоје технолошке отпадне воде (нпр. кланице, 
млекаре, хладњаче) морају имати посебно издата водна 
акта (услови, сагласности и дозволе) којима се регулишу 
услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у 
канализацију или природни реципијент.  

У зони водотока, тамо где постоје задовољавајући 
услови, може се планирати изградња, спортско 
рекреационих комплекса и других објеката, али увек уз 
посебно издата водна акта, што је дефинисано Законом 
о водама и сходно Водопривредној основи РС.  

Није дозвољено неконтролисано уклањање веге-
тације са обала водотока. Није дозвољено формирање 
депонија ни депоновање било каквог материјала на 
обалама водотока. 

На свим катастарским парцелама, чији је корисник 
ЈВП „Србијаводе“ није дозвољена градња, а за вођење 
разних инсталација (вода, канализација, ТТ, електро 
инсталације и сл.) мора се прибавити посебно одобрење 
од надлежног ЈВП.  

За укрштање наведених водотока са саобраћа-
јницама, спровести хидраулички прорачун за велике 
воде и предвидети потребан зазор (од коте велике воде 
до доње ивице конструкције).  

 
Заштита од буке и вибрација  
 
Комунална бука у насељима периурбаног типа 

највећим делом потиче од саобраћаја, док су индустрија, 
занатска делатност, грађевинска оператива и друге 
делатности од мањег значаја. У циљу заштите од буке 
планирати делатности које су комплементарне са 
становањем уз примену одговарајућих мера. Подизати 
дрвореде и уређивати планиране зелене површине према 
решењима из овог ПГР-а. 

У зони планираног аутопута узимајући у обзир 
положај планиране трасе и насеља (посебно насеље 
Читлук), која могу бити изложена прекомерним нивоима 
саобраћајне буке, где се планира конструкција за 
заштиту од буке (зидови) у попречном профилу пута на 
дефинисаним деоницама у ППППН инфраструктурног 
коридора. Такође, предложене су и пасивне мере 
заштите (атестирана столарија на фасадама објеката, 
заштитни зелени појасеви и сл.). 

Урбанистичке мере подразумевају формирање 
линијског зеленила и бициклистичких стаза, где 
регулациони услови то дозвољавају и озелењавање 
слободних и паркинг површина.  

У стамбеној зони није дозвољено повећање нивоа 
буке у животној средини, обављањем делатности или 
другим активностима. У том случају, обавезно је 

спровођење адекватних мера звучне заштите при 
пројектовању, грађењу или реконструкцији објеката.  

Сви извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке).  

Обавезно је мерење нивоа буке у животној средини 
и праћење утицаја појединих делатности на интензитет 
буке, преко надлежних органа и информисање јавности 
о стању и утицају буке. 

 
Управљање отпадом  
 
Управљање отпадом у циљу заштите животне 

средине, подразумева решавање комуналних проблема и 
унапређења квалитета становања и рада, са прио-
ритетима: формирање регионалне санитарне депоније 
комуналног отпада и санирање постојећих неуређених 
(„дивљих“) депонија, нарочито дуж корита Западне 
Мораве, реке Пепељуше и потока.   

Регионални споразум о сарадњи у обезбеђивању и 
спровођењу управљања комуналним отпадом између 
општина у региону је основни документ у успостављању 
и реализацији концепта управљања отпадом на нацио-
налном нивоу. 

Поступање са отпадом у складу са Законом, 
прописима и Локалним планом управљања отпадом, 
постављањем одговарајућег броја судова на адекватним 
локацијама и сакупљање, транспорт и одлагање отпада 
организовано преко надлежног комуналног предузећа. 

Обавезно је обезбедити простор за постављање 
судова (контејнер или канта) за сакупљање отпада, који 
треба да задовоље санитарно-хигијенске услове, 
естетске захтеве и приступ возилима и радницима 
комуналног предузећа.  

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина (папир, картон, стакло, пластика) рецикла-
билни отпад, прикупља се у посебним контејнерима 
(жичани за папир, картон, пластику, затворени 
контејнери за стакло и сл.).  

 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућег зрачења  
 
Заштиту од могућих јонизујућих и нејонизујућих 

зрачења, спроводити сталним праћењем и информи-
сањем становништва о њиховом штетном утицају. У 
току редовног рада, у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном), постоје 
електрична и магнетна поља, као вид нејонизујућег 
зрачења, а зависе од висине напона, јачине струје и 
растојања. На простору плана, то је постојеће 
електроенергетско постројење ТС „Крушевац 1“ и 
припадајући водови са уцртаним заштитним зонама, где 
је обавезна примена свих техничких мера заштите, у 
складу са прописима из ове области.      

Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским 
стубовима и репетиторима мобилне телефоније. 
Приликом избора локације и технологије ових објеката, 
потребно је евентуално нејонизујуће (електрормагнетно 
зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и 
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најсавременијих технологија и  у складу са прописима и 
међународним стандардима. 

Посебне мере заштите од нејонизујућег зрачења:  
 За објекте трафостаница и преносне мреже који 

представљају изворе нејонизујућег зрачења ниско-
фрекветног електромагнетног поља од посебног 
интереса, као и изворе високофреквентног електро-
магнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења 
изложености становништва, електричним, магнетским и 
електромагнетским пољима, према Правилнику о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима.  

 У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није 
дозвољено планирање и постављање уређаја и при-
падајућег антенског система базних станица мобилне 
телефоније на објектима: болница, породилишта, 
дечијих вртића, школа, јавних простора и дечијих 
игралишта, а минимална удаљеност од  ивице парцеле, 
не може бити мања од 50m.  

 При избору локације за постављање антенских 
система базних станица мобилне телефоније неопходно 
је поштовање постојећих природних обележја локација 
и пејзажа, избегавати просторе излетишта, заштићена 
природна добра, заштићене културно историјске целине, 
парковске површине и сл. Инвеститор је дужан да се 
обрати надлежном органу за заштиту животне средине 
који ће утврдити потребу израде Студије о процени 
утицаја у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (Службени гласник РС, бр.114/08). 

 
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 слободних и уређених зелених површина 
одговарајуће процентуалне заступљености, у складу са 
планираном наменом; 

 у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање грађе-
винског 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 радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петро-
графског 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.   

 
Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 

горивом - бензинске пумпе: 
 
На локацијама постојећих и планираних објеката, 

обавезно је: 
 у сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу са 
претходно прибављеним условима надлежног органа; 

 предвидети уградњу система за одси-савање 
бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање 
горива, као и на заједничком утакачком шахту; 

 предвидети сепаратор масти и уља за пречи-
шћавање зауљених отпадних вода из пратећих објеката 
(евентуална перионица, радионица за сервисирање возила) 
пре упуштања у канализацију или одређени реципијент; 

 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

 спроводити претходно наведене опште и посебне 
мере заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите земљишта, вода и управљања отпадом; 

 спроводити неопходне мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње горива и 
др.), као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту 
и др) и прибавити сагласност надлежног органа на 
предвиђене мере заштите од пожара; 

 израдити и спровести програм праћења утицаја 
пројекта на животну средину, који обухвата праћење 
квалитета подземних вода. 

 
Прехрамбена производња 
 
Применити опште и посебне санитарне мере и 

услове предвиђене законом и другим прописима којима 
се уређују послови санитарног надзора, као и 
прибављене дозвола надлежних органа и организација. 

Чврст органски отпад који има употребну вредност 
прописно одлагати у посебне наменске посуде - металне 
контејнере са поклопцима који ће ван употребе бити 
затворени, а по пражњењу садржаја обавезно вршити 
прање и дезинфекцију посуда. Контејнере празнити по 
устаљеној динамици и садржај предавати установи или 
лицу које је регистровано или има дозволу за транспорт 
ових материја наменским возилима, односно за 
сакупљање и нешкодљиво уклањање сировина анима-
лног и биљног порекла. 

Спроводити претходно наведене опште мере 
заштите животне средине које се односе на заштиту од 
буке и управљање насталим отпадом.  

Предузети потребне мере заштите од цурења 
расхладног флуида из система за хлађење и обезбедити 
одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних 
мириса. 
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2.7.4. 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 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 становништва и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

 
Да би се 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 хидрантсkу 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. 217-332/18 од 28.08.2018 год.  

 
2.7.5. 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. 

 
2.7.6. 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 
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подразумева обавезну примену техничких прописа за 
изградњу на сеизмичким подручјима при пројектовању 
и грађењу. 

 
2.7.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
У складу са условима Министарства Одбране, 

Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфра-
структуру, бр. 6083 од 20.9.2018.г. постављени су услови 
и захтеви за прилагођавање предметног Плана 
потребама одбране. 

Границом плана обухваћен је део заштитне зоне око 
перпективног војног комплекса „Равњак“. Планом је 
дефинисана зона забрањене изградње од 50м од границе 
војног комплекса.  

Планом је утврђено, у складу са условима, 
обезбеђење неповредивости војне имовине, проходност 
свих комуникација, као и ненерушавање постојећих 
прилазних путева војом комплексу у оквиру предметног 
Плана. 

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. 

 
2.7.8. 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 стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката којим се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, бр. 22/15) и и уз поштовање одредби 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигурати 
услове за несметано кретање 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. 

 
2.8. 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, 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 прила-
годити принципима пројектовања енергетски ефикасних 
зграда, у складу са микроклиматским условима. Најпо-
годнији 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 приро-
дних 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; 
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 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

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

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

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

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

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

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

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

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

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Зоне за које се обавезно доноси план 

детаљне регулације 
 
Планом генералне регулације нису одређене зоне за 

које је обавезна израда Планова детаљне регулације. 
Планови детаљне регулације се могу радити ради 

уређења и изградње површина јавне намене и то: 
 свих саобраћајница у обухвату плана за које се 

укаже потреба промене регулације; 
 пружног земљишта у обухвату плана уколико се 

укаже потреба промене регулације;  
 водно земљиште у обухвату плана: део корита 

реке Пепељуше, као и све потоке, канале или насипе у 
обухвату плана у делу који се регулише. 

 за све остале површине јавне намене уколико 
долази до промене планом утврђене регулације. 

 
 
 
 
 
 

3.2. Локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко 
архитектонског конкурса 

 
Планом се одређује израда урбанистичких про-

јеката за: 
 површине јавне намене, што укључује: рејонски 

парк, школу и друге јавне објекте, као и за објекте 
комуналних делатности; 

 локације православних храмова због уређења 
комплекса или нове изградње; 

 све локације планиране за намену комерцијалних 
и привредних делатности које су дозвољене у оквиру 
преовлађујуће намене, као ближа разрада локације; 

 све саобраћајнице у обухвату плана за које се 
укаже потреба за ближе и детаљне уређење 
саобраћајнице (профил саобраћајнице, уређење 
заштитног појаса, евентуално партерно уређење и др,); 

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

 локације са објектима јавне намене (јавне 
функције, комуналне делатности и др.) по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

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

Планом нису одређене локације за израду урба-
нистичко архитектонског конкурса. 

 
3.3. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају: 
општа правила грађења за појединачне грађевинске 

парцеле за делове подручја плана за које није 
предвиђена израда планова детаљне регулације; 

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 државни пут првог реда (двотрачни пут)…12м  
 државни пут другог реда...11,5м 
 општински пут...8м 
 некатегорисани пут...5м 
 примарна саобраћајница...10м 
 секундарна саобраћајница...8,5м 
 терцијална саобраћајница...6м 
 општински пут…8м 
 колски пролази...5м 
 приватни пролази…2,5м 
 пешачке стазе…1,5м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфра-

структуре поставља се у појасу регулације. 
Постојећи приступни путеви који се користе као 

приватни колски прилази парцелама и нису опредељени 
као јавне површине задржавају своју ширину утврђену 
катастарском границом, с тим што у случају било каквих 
измена, ширина не може бити мања од 2,5м. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се грађе-

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

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

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

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

парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

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

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

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

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 претежних намена: 
 становање 

o породично становање - типови: ПС-01,  
           ПС-02, ПС-03 
 комерцијалне делатности – типови: КД-02,  КД-03 
 привредне делатности – тип ПД-03 
 јавне функције, 
 комуналне делатности, 
 зеленило, 
 спорт и рекреација – типови СР-02, СР-03. 
 
У плану генералне регулације је приказана пре-

тежна намена земљишта кроз преовлађујуће, допунске и 
пратеће намене. 

Преовлађујућа намена простора, одређена је 
наменом чија је заступљеност у одређеном простору 
преовлађујућа. 

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

Пратећа намена простора, подразумева намену која 
прати одређену преовлађујућу и/или допунску намену. 
Пратећа намена се односи и на формиране засебне 
просторе одређених намена у оквиру урбанистичких 
целина (објекти јавне намене, верски објекти, комуналне 
делатности, зеленило и остало одређено овим планским 
документом).  

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

Претежне намене (51-100%); 
Допунске намене (31 - 49%); 
Пратеће намене (0 - 30%). 
Јавне функције у овом Плану представљају намену 

површина које је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни, објектима који су за јавно коришћење 
намењени већем броју корисника и сл., и не предста-
вљају нужно површину јавне намене. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се 

могу градити у појединачним зонама 
 
У оквиру рубне зоне, у планом опредељеним 

урбанистичким целинама, у оквиру сваке грађевинске 
парцеле, а у оквиру дозвољеног индекса заузетости 
парцеле, дозвољава се на грађевинској парцели 
компатибилна намена, у оквиру објекта или као 
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самосталног објекта на парцели, као и пратећи и 
помоћни објекти који су у функцији коришћења главног 
објекта, чија намена не угрожава главни објекат и 
суседне објекте. 

На грађевинским парцелама са привредним 
делатностима или комерцијалним делатностима у 
привредно радној зони и делу рубне зоне, дозвољена је 
изградња помоћних објеката: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

На грађевинским парцелама са породичним 
становањем у рубнoj зонi, 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 на парцели. 

Уз стамбени објекат периурбаног становања могу се 
градити помоћни објекти: летња кухиња, пушница, 
гаража, остава, бунари, ограде, санитарни пропусник, 
магацин хране за сопствену потребу и др. који могу 
појединачно бити површине до 30м². 

Могу се градити и помоћни објекти за производњу 
и прераду пољопривредних производа, стакленици и 
објекти за складиштење пољопривредних производа 
(пушнице, сушаре, кошеви, амбари), надстрешнице за 
машине и пољопривредна возила, магацини сточне 
хране и објекти намењени исхрани стоке и сл., као и 
гараже и надстрешнице за пољопривредну меха-
низацију, машине и возила, који могу појединачно бити 
површине веће од 30м². 

На грађевинским парцелама са затвореним 
објектима намењеним спорту и рекреацији, дозвољена је 
изградња помоћних објеката: гараже, пратећи садржаји 
и сл., максималне висине 5м и максималне спратности 
П, чија површина улази у максимални индекс заузетости 
на парцели. 

На грађевинским парцелама са отвореним 
објектима намењеним спорту и рекреацији у привредно 
радној зони, дозвољена је изградња објеката пратећих 
садржаја (свлачионице, остава за реквизите, санитарни 
чвор и сл.) спратности П. 

На парцелама са наменом привредних делатности 
дозвољена је изградња компатибилних намена, и то:  

 комерцијалних делатности, које подразумевају: 
пословање, трговину, угоститељство, занатство, услуге 
и сл., као и објекте у функцији саобраћаја –  бензинске и 
гасне пумпе, гараже, радионице, полигоне, 
паркиралишта и сл. 

 становања, изузетно у деловима који се ослањају 
на постојећу намену становања.  

На парцелама са наменом комерцијалних 
делатности дозвољена је изградња компатибилних 
намена, и то:  

 привредних делатности, које подразумевају 
дозвољене типове привредних делазности у оквиру 
плана, и то: сервисе, складишта, занатску производњу и 
сл., као и мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, радионице и сл. 

 становања, изузетно у деловима који се ослањају 
на постојећу намену становања. 

На површини основне претежне намене становања 
дозвољена је изградња компатибилних намена, и то: 

 комерцијалних делатности које подразумевају: 
пословање, трговину, угоститељство, занатство, услуге 
и сл. 

 привредних делатности која подразумева занатску 
производњу мањег капацитета, радионице и сл. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

Однос становања према пословању: до 60% : 40%. 
За изградњу самосталног објекта користе се 

урбанистички параметри дефинисани за основну 
претежну намену. 

Становање се може организовати у оквиру објекта 
комерцијалних делатности или у оквиру самосталног 
објекта на истој парцели. 

Однос пословања према становању: до 80% : 20%. 
У оквиру грађевинских парцела са објектима 

комерцијалних делатности, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Компатибилне намене у оквиру основне претежне 
намене, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила 
грађења дефинисана за основну претежну, одн. 
преовлађујућу намену у оквиру урбанистичких целина, 
одн. потцелина. 

Промена намене површина мора бити у складу са 
планом и показатељима који опредељују заступљеност 
намена у простору. 

 
Зеленило 

 

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

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

 
Изградња у односу на инфраструктурне коридоре 
 
У свему се придржавати услова надлежних 

институција којима је одређена могућност изградње. 
 
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 
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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. 

 
Број стамбених јединица 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 

највише три стамбене јединице. 
 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

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

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

Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте однос 
бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле. 

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

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

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује 

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

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

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

 као полуатријумски (објекат додирује три границе 
грађевинске парцеле). 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог објекта, 
више од половине трајања његовог директног осунчања. 

 
Грађевинска линија 

 

Грађевинска линија у односу на јавну железничку 
инфраструктуру за све типове објеката 

 

Растојање између осе крајњих колосека железничке 
пруге и грађевинске линије за нове објекте је минимално 
25м. 

У заштитном пружном појасу (земљишни појас са обе 
стране пруге, у ширини од 100м, на удаљености 50м од осе 
крајњих колосека предметне пруге, или другој удаљености 

у складу са посебним прописом, не могу се планирати 
објекти индустрије хемијских и експлозивних производа, 
постројења и други слични објекти. 

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

Планирани објекти не смеју својом изградњом или 
експлоатацијом угрозити безбедност одвијања железни-
чког саобраћаја. 

Изузетно се могу планирати објекти који нису у фун-
кцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагла-
сности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми 
решења уколико је изградња предвиђена урба-нистичким 
планом где локална самоурава прописује заштиту тих 
објеката и о свом трошку спроводи мере заштите. 

Уколико се због просторних ограничења планира 
изградња објеката на растојању мањем од 25м, изузетно 
се ради омогућавања приступа железничкој инфра-
структури, објекти могу планирати на следећи начин: 

Ако се железничка пруга налази на нивоу терена, 
растојање између осе најближег колосека железничке 
пруге и грађевинске линије за нове објекте је минимално 
13м, али не на мање од 5м од стабилних постројење 
електричну вуче. 

Ако се железничка пруга налази на насипу, 
растојање између осе најближег колосека железничке 
пруге и грађевинске линије за нове објекте је минимално 
12м, али не на мање од 6м од ножице насипа. 

 
Грађевинска линија у односу на регулацију 

друмских саобраћајница 
 

Грађевинска линија породичних стамбених објеката 

- тип ПС-01, ПС-02, ПС-03 
 
Растојање између регулационе и грађевинске линије 

за нове објекте, одн. ширина заштитног појаса, у 
зависности од ранга саобраћајнице минимално износи: 

 за државне путеве I реда 20м 
 за државне путеве II реда 10м 
 за општинске путева 5м 
 за примарне, секундарне и остале саобраћајнице 
нижег ранга 3м 
У зонама са изграђеним стамбеним објектима уз 

терцијалне саобраћајнице, као и уз приступне путеве у 
оквиру грађевинског земљишта, растојање између 
регулационе и грађевинске линије се утврђује на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%), али не 
може бити мање од 1,5м.  

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности – тип КД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске линије 

за нове објекте, одн. ширина заштитног појаса, у 
зависности од ранга саобраћајнице износи: 

 за државне путеве I реда 20м 
 за државне путеве II реда 10м 
 за општинске путева 5м 
 за примарне, секундарне и остале саобраћајнице 
нижег ранга 5м 
 изузетно удаљење од секундарних и осталих 

саобраћајница нижег ранга може бити и 3м, уколико 
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нема  просторних могућности, с тим да планирани 
објекти не смеју својом изградњом или експлоатацијом 
угрозити безбедност одвијања друмског саобраћаја. 

У простору између регулационе и грађевинске линије 
могу се поставити од објеката: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса и сл., као и површине 
намењене паркирању као отворени паркинг простори. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02, ПС -03 
 
Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
северне оријентације је 1,5м (дозвољени су само отвори 
помоћних просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м) 

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

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
северне оријентације је 1м (дозвољени су само отвори 
помоћних просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м) 

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
јужне оријентације је 3м 

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

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

Ови параметри се користе и за објекте комерци-
јалних делатности КД-02 и привредних делатности ПД-
03 који се граде у оквиру парцела где постоје објекти 
породичног становања. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 и привредних делатности – тип 

ПД-03  
 
Уколико се објекти граде на посебним парцелама 

као самостални објекти минимално растојање новог 
објекта од бочних и задње границе грађевинске парцеле 
је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 3,5м. 

Међусобно растојање између објеката је минимално 
1/3 висине вишег објекта. 

 
 
 

Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 

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

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

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

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

Релативна висина је: 
 на релативно равном терену – растојање од нулте 

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

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

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

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

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

 висина венца новог објекта са венцем усклађује се 
по правилу са венцем суседног објекта, 

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

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

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

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

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

 кота приземља може бити највише 1,2м виша од 
нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута, 
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 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. 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за боље функционисање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

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. 

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. 

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. 

Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хори-
зонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3м (испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу), 

 транспарентне браварске конзолне надстрешни-це 
у зони приземне етаже – максимално 2м по целој 
ширини објекта са висином изнад 3м, односно 1м од спо-
љне ивице тротоара, 

 платнене надстрешнице са масивном браварском 
конструкцијом – 1м од спољне ивице тротоара на висини 
изнад 3м, 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3м, 
односно 1м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,6м, 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. 3м и ако савладавају висину од 
0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 

Уколико парцела нема директан приступ на пут или 
другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је 
формирање приватног пролаза; 
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 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 3,5м. 

 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. садржа-
јима на парцели морају бити организовани тако да не 
ометају функцију становања. 

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

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
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 обезбе-
ђују 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; 

 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 намењене спорту 
и рекреацији број паркинг места за сопствене потребе и 
за кориснике обезбеђује се на грађевинској парцели и то: 
за спортску халу 1 ПМ на користан простор за 40 
гледалаца за путничка возила. У складу са могућностима 
локације и потребама обезбедити 1ПМ за аутобусе. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (Из). Подземне гараже 
се не урачунавају у индекс заузетости. 

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

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским парце-
лама, већ према улици, односно регулисаној атмосфер-
ској канализацији. 

 

Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити у складу са 

функцијом и наменом објеката, прилагођена месту на 
ком се налази и окружењу. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Кровове је могуће извести као равне или као косе, 

једноводне или вишеводне максималног нагиба 45°. 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
 
Уређење тргова и скверова 
 
На трговима и скверовима није дозвољена изградња 

спортско - рекреативних садржаја. 
Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
 
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 за то не постоји 
потреба из безбедносних разлога. Комплекси се могу 
оградити транспарентном оградом или изузетно 
зиданом оградом висине до 2,2м. 

Грађевинске парцеле за објекте привредних 
делатности се ограђују, како из безбедоносних разлога, 
тако и уколико је ограђивање неопходно због 
технологије производног процеса. Комплекси се могу 
оградити транспарентном оградом или изузетно 
зиданом оградом висине 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 парцеле, 
у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, а у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат 
о геотехничким условима изградње. 
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Процена утицаја на животну средину 
 
За објекте за које је то прописано законом, а у 

обухвату су овог Плана израдити Елаборат процене 
утицаја на животну средину. 

 
Изградња у односу на инфраструктурне коридоре 
 
У свему се придржавати услова надлежних 

институција којима је одређена могућност изградње. 
 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.2 

Општа правила уређења простора, 2.2.2. Услови за 
уређење инфраструктуре и условима надлежних 
институција. 

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по урбанистичким целинама 
за које није предвиђено доношење планова детаљне 
регулације 

 

Урбанистички услови представљају: 
 
посебна правила грађења за планиране намене 

површина по урбанистичким целинама која се односе на 
појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.4.1. Урбанистичка потцелина 10.5 
 
3.4.1.1 Преовлађујућа намена: породично 

становање ПС-01, ПС-02 
 

Урб. целина 10.5 - Урбанистички параметри ПС-01.02 
 

Тип 
Спрат- 
ност 

Тип  
објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

 
Мин. 

ширина 
фронта 
парц.  
(м) 

 

ПС-01 

ПС-02 

 П+1+Пк 

П+2 

Слободно- 

стојећи 50 
300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 

Нова изградња, односно реконструкција треба да 
настави започети концепт изградње. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 

индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 5 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама. 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене 
планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  

 
3.4.1.2 Преовлађујућа намена: периурбано 

становање ПС-03 
 
Као посебан тип породичног становања издваја се 

периурбано становање. У урбанистичкој целини 10.5. 
преовлађујући тип домаћинства периурбаног становања 
је непољоприврени и мешовити тип, док је могући и тип 
пољопривредног домаћинства. 

 
Урб. целина 10.5.  – Урбанистички параметри ПС-03 
 

Тип 

Спратност 
Врста  

домаћин-
ства 

Макс. 
ИЗ (%) 

Стам- 
бени 

Еконо-
мски  

и помо-
ћни 

стам. 
део 

екон. 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

Непољо-
привредно 

50 - - 

мешовито 40 50 

Пољо- 
привредно 

40 50 

 
На грађевинској парцели чија је површина или 

ширина парцеле мања од дефинисане, може се утврдити 
изградња или реконструкција стамбеног објекта спра-
тности П+1, индекса заузетости до 40%. 

Приликом организације дворишта потребно је 
задржати традиционалну поделу и организацију на 
кућно двориште, економско двориште и башту. 
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У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће 
је на делу окућнице, организовати мање економске 
садржаје. 
 

Урб. целина 10,5.  – Величина парцеле Периурбаног 

становања према врсти домаћинства 
 

Тип 
Спрат-
ност 

Врста 
дома- 

ћинства 

Мин. површина 
парцеле 

Мин. 
шир. 

парцеле 
Стам- 

бени део 
мин. 

Економски 
део 

мин. 

ПС-03 

До 
П+1+Пк 

Непољо-
привредно 

400 

- - 15 

мешовито 200 15 

Пољопри-
вредно 

800 20 

П+2  
П+2+Пк 

 
Непољо-

привредно 

600 

- - 15 

мешовито 200 15 

 
Пољопри-

вредно 
800 20 

 

Периурбано становање подразумева изградњу 
стамбених, економских и помоћних објеката. При 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
заузетости грађевинске парцеле, урачунава се површина 
свих објеката. 

Максимална површина стамбеног дела парцеле за 
све врсте домаћинства је 600м2. 

 
Стамбени објекти периурбаног становања 
 
Стамбени објекти су породични са највише три 

стамбене јединице. 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру другог објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
По типу изградње, стамбени објекти могу бити 

слободностојећи или двојни. 
Уз стамбени објекат могу се градити помоћни 

објекти: летња кухиња, пушница, гаража, остава, 
бунари, ограде, санитарни пропусник, магацин хране за 
сопствену потребу и др. који могу појединачно бити 
површине до 30м². 

 
Економски објекти 
 
Економски објекти се могу градити у мешовитом 

или пољопривредном типу домаћинства. 

Максимална површина економског дела парцеле за 
мешовити тип домаћинства је 800м2, док је за 
пољопривредно домаћинсво општег типа производње 
1200м2, док је за пољопривредно домаћинство 
специјализоване производње 2000м2. 

У економске објекте спадају објекти за гајење 
животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Економски објекти могу се градити самостално или 
повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

Положај, локацију и габарит економског објекта, 
као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагодити просторним могућностима економског 
дворишта. При томе обезбедити лак приступ и добру 
организацију економског простора и везу са другим 
објектима. Прљаве садржаје лоцирати на удаљенијим 
деловима економског дворишта и низ ветар у односу на 
стамбени део дворишта. 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је најмање 1м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
најмање 15м. Удаљеност ђубришта и пољског клозета од 
стамбеног објекта мора бити најмање 20м. 

Ширина приступног економског пута у оквиру 
парцеле је најмање 3м. Изузетно, може бити и мања, ако 
је то затечено стање. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
3.4.1.3. Допунска намена: комерцијалне делатности 
             КД-02 
 
У оквиру породичног становања, могу бити заступљене 

и друге компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и др.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели који подразумевају 
пословнe објектe, различите услужне објекте, сервисe и 
сл. мањег капацитета и обима, користе се следећи 
урбанистички параметри: 
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Урб. целина 10.5 – Урбанистички параметри КД-02 
 

Тип 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина  

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-02 П+1 40% 800 16 

 
Комерцијалне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
У оквиру намене комерцијалних делатности могућа 

је привредна делатност као компатибилна, уколико се за 
тим укаже потреба власника комплекса. За привредне 
делатности се користе урбанистички параметри 
дефинисани за комерцијалне делатности. 

На парцели је могућа изградња и помоћних објеката: 
гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., чија површина 
улази у максимални индекс заузетости на парцели. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката у односу на јавну 

железничку инфраструктуру и саобраћајнице у 
зависности од ранга саобраћајнице је дата у графичком 
прилогу бр. 5 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама и у поглављу плана 3.3. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, 3.3.3. 
Општи услови изградње.  

Изграђени објекти који су ван утврђене грађевинске 
линије се, као такви, могу инвестиционо одржавати у 
постојећим габаритима. 

Међусобна удаљеност објеката и удаљеност од 
граница у случају нове изградње дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Остали део парцеле чине уређене слободне повр-

шине и зеленило. 
 
Остало 
 
Није дозвољено складиштење материјала и робе на 

отвореном делу парцеле. 
 
3.4.1.4. Допунска намена: привредне делатности 

ПД-03 
 
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање (мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл.). 

Уколико се објекат гради на парцели на којој постоје 
објекти са наменом породичног становања, користе се 
урбанистички параметри дефинисани за     ПС-02. 

Уколико се објекат гради на посебној парцели 
користе се урбанистички параметри за изградњу 
самосталног објекта комерцијалних делатности на 
посебној парцели. 

 

3.4.2. Урбанистичка потцелина 10.6 
 
3.4.2.1. Преовлађујућа намена: породично 

становање ПС-01,02 
 

Урб. целина 10.6 - Урбанистички параметри  

ПС-01.02 
 

Тип Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц.  

(м) 

ПС-01 

ПС-02 

 П+1+Пк 

П+2 

слободно-

стојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Нова изградња, односно реконструкција треба да 

настави започети концепт изградње. 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

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

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 5 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене 
планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 

регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 

плана 3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  
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Стамбени објекти у зони инвестиционог 

одржавања 

 
У овој урбанистичкој целини у зони између улице 

Цара Лазара и железничке пруге постоје објекти 
породичног становања на којима је дозвољено инве-
стиционо одржавање. На парцелама у овом потезу није 
планирана нова изградња, обзиром да парцеле улазе у 
заштитни појас пута и пруге. 

 

3.4.2.2. Преовлађујућа намена: периурбано 

становање ПС-03 

 

Као посебан тип породичног становања издваја се 

периурбано становање. У урбанистичкој целини 10.6. 

преовлађујући тип домаћинства периурбаног становања 

је непољоприврени тип, док је могући и тип мешовитог 

домаћинства. 

 

Урб. целина 10.6.  – Урбанистички параметри ПС-03 

 

Тип 

Спратност 

Врста 
домаћинства 

Макс. 
ИЗ (%) 

Стам-
бени 

Еконо
мски 

и 
помо-
ћни 

стам. 
део 

екон. 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - - 

мешовито 40 50 

пољопривредно 40 50 

 

На грађевинској парцели чија је површина или 

ширина мања од дефинисане, може се утврдити 

изградња или реконструкција стамбеног објекта спра-

тности П+1, индекса заузетости до 40%. 

Приликом организације дворишта потребно је 

задржати традиционалну поделу и организацију на 

кућно двориште, економско двориште и башту. 

У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће 

је на делу окућнице, организовати мање економске 

садржаје. 
 
Урб. целина 10,6.  – Величина парцеле Периурбаног 

становања према врсти домаћинства 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Врста 

домаћинства 

Мин. површина 

парцеле Мин. 

шир. 

парцеле 

Стамбени 
део 
мин. 

Економски 
део 
мин. 

ПС-03 
До 

П+1+Пк 

 

Непољо-

привредно 
400 

- - 15 

мешовито 200 15 

Пољопри- 

вредно 
800 20 

П+2  

П+2+Пк 

 

Непољо-

привредно 

600 

- - 15 

мешовито 200 15 

 

Пољопри- 

вредно 

 

800 20 

 

Периурбано становање подразумева изградњу 
стамбених, економских и помоћних објеката. При 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
заузетости грађевинске парцеле, урачунава се површина 
свих објеката. 

 
Максималма површина стамбеног дела парцеле за  

све врсте домаћинства је 600м2. 
Стамбени објекти периурбаног становања 
 
Стамбени објекти су породични са највише три 

стамбене јединице. 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру другог објекта на истој парцели. 

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

По типу изградње, стамбени објекти могу бити 
слободностојећи или двојни. 

Уз стамбени објекат могу се градити помоћни 
објекти: летња кухиња, пушница, гаража, остава, 
бунари, ограде, санитарни пропусник, магацин хране за 
сопствену потребу и др. који могу појединачно бити 
површине до 30м². 

 
Економски објекти 
 
Економски објекти се могу градити у мешовитом и 

пољопривредном типу домаћинства. 
Максимална површина економског дела парцеле за 

мешовити тип домаћинства је 800м2, док је за 
пољопривредно домаћинсво општег типа производње 
1200м2, док је за пољопривредно домаћинство 
специјализоване производње 2000м2. 

У економске објекте спадају објекти за гајење 
животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Економски објекти могу се градити самостално или 
повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

Положај, локацију и габарит економског објекта, 
као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагодити просторним могућностима економског 
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дворишта. При томе обезбедити лак приступ и добру 
организацију економског простора и везу са другим 
објектима. Прљаве садржаје лоцирати на удаљенијим 
деловима економског дворишта и низ ветар у односу на 
стамбени део дворишта. 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је најмање 1м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
најмање 15м. Удаљеност ђубришта и пољског клозета од 
стамбеног објекта мора бити најмање 20м. 

Ширина приступног економског пута је најмање 3м. 
Изузетно, може бити и мања, ако је то затечено стање. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
3.4.2.4. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге 
и др.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели који подразумевају 
пословнe објектe, различите услужне објекте, сервисe и 
сл. мањег капацитета и обима, користе се следећи 
урбанистички параметри: 
 

Урб. целина 7.2 – Урбанистички параметри КД – 02 
 

Тип 
Спрат-

ност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина парцеле 

(м) 

КД-02 П+1 40% 800 16 

 
Комерцијалне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
У оквиру намене комерцијалних делатности могућа 

је привредна делатност као компатибилна, уколико се за 
тим укаже потреба власника комплекса. За привредне 
делатности се користе урбанистички параметри дефини-
сани за комерцијалне делатности. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката у односу на јавну 

железничку инфраструктуру и саобраћајнице у 
зависности од ранга саобраћајнице је дата у графичком 
прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама и у поглављу плана 3.3. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, 3.3.3. 
Општи услови изградње.  

Изграђени објекти који су ван утврђене грађевинске 
линије се, као такви, могу инвестиционо одржавати у 
постојећим габаритима. 

Међусобна удаљеност објеката и удаљеност од 
граница у случају нове изградње дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Остали део парцеле чине уређене слободне 

површине и зеленило. 
 
Остало 
 
Није дозвољено складиштење материјала и робе на 

отвореном делу парцеле. 
 
3.4.2.5. Допунска намена: привредне делатности 

ПД-03 
 
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање (мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл.). 

Уколико се објекат гради на парцели на којој постоје 
објекти са наменом породичног становања, користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ПС-02. 

Уколико се објекат гради на посебној парцели 
користе се урбанистички параметри за изградњу са-
мосталног објекта комерцијалних делатности на посе-
бној парцели.  

 
3.4.2.6. Допунска намена: рејонски парк 
 
За рејонски парк користити услове дате у поглављу 

плана 2.2. Општа правила уређења простора, 2.2.4. 
Услови за уређење зеленила.  

Дозвољене намене у оквиру рејонског парка су 
садржаји спорта и рекреације СР-02 и СР-03. као и 
комерцијалне делатности КД-03. 

 
3.4.2.7. Пратећа намена: спорт и рекреација СР-02  
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју кори-
сника различитих категорија, и ту спадају: спортске сале 
са мањим трибинама са теренима за различите врсте 
спортова, отворени терени за различите врсте спортова 
и остали могући спортски садржаји на отвореном. 

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

40%  
 

Тип објекта 

Слободностојећи. 
 

Положај објекта 

Mинимално удаљење објеката од граница парцеле 

се утврђује на 5м. 
 

Спратност објеката 

П 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбеђен је паркинг простор 

уз саобраћајницу у зони рејонског парка, гда је планиран 
паркинг простор за 50 возила. 

Урбанистичким пројектом је могуће планирати и 
додатни паркинг простор и приступне саобраћајнице у 
зависности од планираних садржаја у оквиру парка. 

 
3.4.2.8. Пратећа намена: спорт и рекреација СР-03  
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена, фитнес справе на отвореном, терени 
за мини голф и др.  

Основни услови које је потребно испунити су раван 
терен, заветрина, оријентација север -  североисток. 

Могући су следећи спортско рекреативни садржаји: 
 
Тениски терен  
 
Потребна површина 800м2 (20/40м), - за поједи-

начну игру 8,23/23,77м, за игру парова 10,97/23,77м. 
Ограђивање жичаном оградом - за један терен 

36,6м/18,3м, (бочно обезбедити слободну траку од 
3,65м), обрада терена: трава, бетон, асфалт, шљака. 

Терен за кошарку 
 
Потребна површина 480м2 (26/14м). 
Oбрада терена: земља, шљака, асфалт. 
 
Терен за одбојку 
 
Потребна површина 242м2 (18/9м), обрада терена: 

земља, шљака, асфалт. 
 
Универзални терен  
 
Kомплексно игралиште за мали фудбал, одбојку, 

кошарку и рукомет потребна површина 800м2 или 
1250м2 (40/20м или 25/50м), обрада терена: земља, 
шљака, асфалт. 

 
 
 

Терен за бадминтон 
 
Потребна површина око 120м2 (за појединачну игру 

5,18/13,40м, за игру парова 6,10/13,40м), обрада терена: 
трава, бетон, асфалт, шљака. 

 
Групација игралишта за стони-тенис  
 
Потребна површина око 40м2 (један сто 2,74/1,52м) 
 
Wellness справе на отвореном  
 
Минимална површина није утврђена, може бити 

различита, обрада терена: шљака. 
Могући су и други рекреативни садржаји. 
Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња обје-

ката пратећих садржаја (свлачионице, остава за рекви-
зите, санитарни чвор и сл.) спратности П, површине до 
30м2. 

Паркирање 
 
За паркирање возила потребно је обезбедити 

простор на сопственој парцели.  
Број паркинг места се утврђује као 1ПМ на 10 

посетилаца. 
 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Остатак парцеле уредити као слободну и зелену 

површину. 
Зелене и слободне површине у оквиру парцеле, 

функционално и естетски уредити у складу са потребама 
простора. 

 
Грађевинска парцела 
 
Минимална величина парцеле зависи од врсте и 

броја терена који се на парцели гради. 
 
3.4.2.9. Пратећа намена: комерцијалне делатности 

КД:03 
 
Комерцијалне делатности подразумевају делатно-

сти које је могуће органитовати у оквиру рјеонског 
парка (трговину, угоститељство, објекте у функцији 
туризма и сл.), уз намену спорт и рекреација. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Максимални ИЗ (%) 
 
15% у односу на укупну површину парка. 
 
Тип објекта 
 
Слободностојећи. 
 
Положај објекта 
 
Mинимално удаљење објеката од граница парцеле 

се утврђује на 5м. 
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Спратност објеката 

П+1 

 

Паркирање 
 
За паркирање возила обезбедити простор у оквиру 

површине опредељене за рејонски парк, према 
критеријумима за паркирање комерцијалних делатности. 

 
Грађевинска парцела 
 
Пројектом препарцелације могуће је формирати 

јединствену грађевинску парцелу. 
Грађевинска парцела имати приступ са јавне 

површине. 
 
3.4.2.10. Пратећа намена: комуналне делатности – 

гробље (Г) 
 
Правила се односе на гробље у Читлуку и гробље на 

Беговом брду, у оквиру ове урбанистичке целине. Ове 
локације су опредељене за разраду урбанистичким 
пројектом. 

 
Објекти у оквиру гробља 
 
Постојећи објекти који су у функцији основне 

намене, у оквиру комплекса гробља се задржавају. 
На објектима су дозвољене интервенције у складу 

са потребама корисника простора. 
Изградња нових објеката, спратности П, а у 

функцији основне намене простора је дозвољена. 
 
Простор за сахрањивање 
 
Oднос једноструких, двоструких и троструких 

гробних места планирати у приближном односу за 
једноструко гробно место од 8-10%, за двоструко гробно 
место од 75-80%, за троструко гробно место од 12-15%.  

Стазе које повезују гробове, унутар гробних поља, 
планирати минималне ширине 1м, а главне пешачке 
стазе минималне ширине 2м.  

Бочни размак између гробова планирати минималне 
ширине 0,5м а размак између редова гробова минималне 
ширине 0,6м.  

Колско-пешачке стазе које повезују гробна поља 
планирати минималне ширине 3м.  

Стазе планирати од тврдог материјала, без препрека 
у кретању и уздужног нагиба који дозвољава кретање 
колица за превоз покојника. 

Попречни нагиб пешачких стаза планирати 
максимално 2%.  

На стазама не смеју постојати било какве просторне 
баријере за кретање особа са инвалидитетом.  

 
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи 110 x 

240цм.  
Димензија двоструког гробног места износи 200 x 

240цм.  

Димензија троструког гробног места износи 270 x 
240цм.  

Дно гроба мора бити најмање 50цм изнад највише 
тачке подземне воде.  

Дубина гробног места у земљаним гробовима за 
један ниво сахрањивања не може бити мања од 150цм.  

За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места 
се повећава за 60цм. 

Код земљаних гробова треба осигурати најмање 
80цм земље изнад сандука са покојником. 

Нето димензија гроба представља величину саме 
укопне јаме и износи 80 x 200цм.  

 
Димензије гробница 
 
Величина породичне гробнице утврђује се 

техничком документацијом, која мора бити у складу са 
урбанистичким планом гробља. 

 
Уређење гробних места 
 
Гробно место се уоквирује оквиром у димензијама 

датим у овим правилима. 
На гробним местима је забрањена изградња капела 

или сличних објеката. 
Споменици и надгробне плоче могу се постављати 

у складу са Градском одлуком која регулише ову 
материју. 

 
Опрема слободних површина  
 
У оквиру гробног поља, нарочито уз стазе са 

зеленилом или на мањим поплочаним проширењима, 
планирати потребан мобилијар (клупе, корпе за увело 
цвеће и друге отпатке и сл.). 

На проширеном делу гробног поља планирати чесме.  
Опрема слободних површина детаљно ће се 

разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља. 

 
Зеленило у оквиру простора за сахрањивање 
 
Зеленило у оквиру простора за сахрањивање је 

обрађено у поглављу плана 2.2. Општа правила уређења 
простора, Услови за уређење зеленила.   

 
Величина парцеле 
 
Планом је опредељена је парцела за објекат јавне 

намене у поглављу плана 2.2 Општа правила уређења 
простора, 2.2.1 Услови за уређење и изградњу површина 
јавне намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама за делове плана за директну 
примену. 

 
Ограђивање гробља 
 
На прилазима планирати капије које се могу 

закључавати. Ограда може бити жичана са зеленилом, 
или са зиданим парапетом и стубовима, обликована 
према традиционалним елементима локалне архитектуре.  
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Паркирање 
 
У оквиру комплекса гробља могућа је изградња 

отвореног паркинг простора за паркирање путничких 
возила. 

 
3.4.2.11. Пратећа намена: јавне функције - основна 

школа (Ш) 
 
Правила се односе на комплекс основне школе у 

Читлуку. Локација је опредељене за разраду урба-
нистичким пројектом. 

У оквиру школског комплекса налази се објекат 
школе и остали садржаји у функцији основне намене. 

Постојећи објекти се задржавају.  
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

У оквиру комплекса дозвољена је изградња и других 
објеката који су у функцији основне намене, неопходни 
за унапређење и даље функционисање школе. 

На делу комплекса који представља приступ школи 
(к.п.бр. 1697 и 1695/2 обе КО Читлук) није дозвољена 
било какава изградња. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Максимални ИЗ (%) 
 
25% (постојећи ИЗ = 7%) 
 
Тип објекта 
 
Слободностојећи. 
Даља изградња, односно реконструкција и 

доградња треба да настави започети концепт изградње.  
 
Положај објекта 
 
Mинимално удаљење објекта од граница парцеле са 

западне, јужне, источне и делом северне стране (до 
приступа школи) се утврђује на 5м. 

Изградњом се не сме угрозити приступ комплексу 
школе. 

 
Спратност објеката 
 
Објекат школе - П+2 
Остали објекти - П+1 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбеђен је простор на 

сопственој парцели.  
 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Постојећи комплекс је партерно уређен и озелењен 

са садржајима који су у функцији основне намене. 
Зелене и слободне површине у оквиру парцеле се 

даље могу уредити у складу са потребама корисника 
простора. 

Грађевинска парцела 
 
Пројектом препарцелације могуће је формирати 

јединствену грађевинску парцелу. 
Планом је опредељена парцела за објекат јавне 

намена у поглављу плана 2.2 Општа правила уређења 
простора, 2.2.1 Услови за уређење и изградњу површина 
јавне намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама за делове плана за директну 
примену. 

 
Ширина фронта парцеле 
 
Задржава се постојећа ширина фронта парцеле 

према улици Цара Лазара. 
 
3.4.2.12. Пратећа намена: јавне функције – верски 

објекат (ЦР)  
 

Постојећи верски објекти на две локације у овој 
урбанистичкој целини се задржавају. 

На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање и 
унапређење објеката.  

У оквиру комплекса дозвољена је изградња и 
других објеката који су у функцији основне намене. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Максимални ИЗ (%) 
30% 
 
Тип објекта 
Слободностојећи. 
 
Положај објекта 
 
Mинимално удаљење објеката од граница парцеле 

се утврђује на 5м. 
 
Спратност објеката 
 
Објекти уз објекат цркве – П+1 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила уз комплекс цркве који се 

налази у јужном делу подручја плана обезбеђен је 
паркинг простор уз саобраћајницу, гда је планиран 
паркинг простор за 17 возила. 

Могуће је обезбедити и паркинг простор на 
сопственој парцели.  

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Најмање 30% верског комплекса мора бити 

хортикултурно уређен. 
Простор за окупљање верника обезбедити у оквиру 

грађевинске парцеле. 
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Грађевинска парцела 
 
Пројектом препарцелације могуће је формирати 

јединствену грађевинску парцелу. 
Грађевинска парцела имати приступ са јавне 

површине. 
 
3.4.2.13. Допунска намена: заштитно зеленило 
 
За заштитно зеленило користити услове дате у 

поглављу плана 2.2. Општа правила уређења простора, 
2.2.4. Услови за уређење зеленила.  

 
3.4.3. Урбанистичка потцелина 10.7. 
 

3.4.3.1. Преовлађујућа намена: комуналне 
делатности; ЕЕ постројење (ЕЛП) 

 

Изграђени објекти у оквиру постројења се задржа-
вају. На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање, унапре-
ђење и осавремењавање објеката.  

Свака даља интервенција је могућа у складу са 
условима који се утврђују од стране надлежних 
институција. 

За ЕЕ постројење користити услове дате у поглављу 
плана 2.2. Општа правила уређења простора, 2.2.2. 
Услови за уређење инфраструктуре.  

 
3.4.2.1. Преовлађујућа намена: породично 

становање ПС-01,02 
 

Урб. целина 10.6 - Урбанистички параметри 

 ПС-01.02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  
(м) 

ПС-01 

ПС-02 

 П+1+Пк 

П+2 

слободностојећи 

50 

300 12 

двојни 
500 

(2х250) 
20 (2х10) 

 

Нова изградња, односно реконструкција треба да 
настави започети концепт изградње. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката је дата у графичком 

прилогу бр. 5 Урбанистичка регулација са грађевинским 
линијама 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

Нису дозвољени испади на објектима изван 
регулационе линије. 

Међусобна удаљеност објеката дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  

 
3.4.1.3. Допунска намена: комерцијалне делатности 

КД-02 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге 
и др.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели који подразумевају 
пословнe објектe, различите услужне објекте, сервисe и 
сл. мањег капацитета и обима, користе се следећи 
урбанистички параметри: 
 

Урб. целина 10.5 – Урбанистички параметри КД-02 
 

Тип 
Спрат-
ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-02 П+1 40% 800 16 

 
Комерцијалне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
У оквиру намене комерцијалних делатности могућа 

је привредна делатност као компатибилна, уколико се за 
тим укаже потреба власника комплекса. За привредне 
делатности се користе урбанистички параметри 
дефинисани за комерцијалне делатности. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гаража, остава, надстрешница, тремова и сл., 
чија површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

 
 
 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        147 

 

 

Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката у односу на 

саобраћајнице у зависности од ранга саобраћајнице је 
дата у графичком прилогу бр. 5 Урбанистичка 
регулација са грађевинским линијама и у поглављу плана 
3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  

Међусобна удаљеност објеката и удаљеност од 
граница у случају нове изградње дата је у поглављу 
плана 3.3. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу, 3.3.3. Општи услови изградње.  

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Остали део парцеле чине уређене слободне повр-

шине и зеленило. 
 
Остало 
 
Није дозвољено складиштење материјала и робе на 

отвореном делу парцеле. 
 
3.4.4. Урбанистичка потцелина 10.8. 
 
3.4.4.1. Преовлађујућа намена: комуналне 

делатности: Извориште Читлук 
 

За извориште Читлук користити услове дате у 
поглављу плана 2.2. Општа правила уређења простора, 
2.2.2. Услови за уређење инфраструктуре, 2.2.3.2. 
Хидротехничке инсталације   

 
3.4.4.2. Допунска намена: заштитно зеленило 
 
За заштитно зеленило користити услове дате у 

поглављу плана 2.2. Општа правила уређења простора, 
2.2.4. Услови за уређење зеленила.  

 
3.4.5. Урбанистичка потцелина 10.9. 
 
3.4.5.1. Преовлађујућа намена: парк шума 
 
За парк шуму користити услове дате у поглављу 

плана 2.2. Општа правила уређења простора, 2.2.4. 
Услови за уређење зеленила.  

 

3.4.5.2. Допунска намена: верски објекат (ЦР) 
 
Постојећи верски објекат у овој урбанистичкој 

целини се задржава, као и објекат у функцији основног 
објекта. 

На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање и уна-
пређење објеката.  

У оквиру комплекса није дозвољена изградња нових 
објеката, нити нових етажа постојећих објеката. 

 
Максимални ИЗ (%) 
 
Задржава се постојећи индекс заузетости (ИЗ~15%) 
 

Тип објекта 
 
Слободностојећи. 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели.  
 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Најмање 30% верског комплекса мора бити хорти-

културно уређен. 
 
Грађевинска парцела 
 
Пројектом препарцелације могуће је формирати 

јединствену грађевинску парцелу. 
Грађевинска парцела мора имати приступ са јавне 

површине. 
 
3.4.5.3. Пратећа намена: комуналне делатности – 

пумпна станица (ПСТ) 
 
За пумпну станицу користити услове дате у 

поглављу плана 2.2. Општа правила уређења простора, 
2.2.2. Услови за уређење инфраструктуре.  

 
3.4.5.4. Пратећа намена: привредне делатности       

ПД - 03 
 
Постојећи објекат у овој урбанистичкој целини се 

задржава.  
На објекту се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање и 
унапређење објекта.  

У оквиру комплекса није дозвољена изградња нових 
објеката, нити нових етажа над постојећим објектом. 

 
Максимални ИЗ (%) 
 
Задржава се постојећи индекс заузетости (ИЗ~5%) 
 

Тип објекта 

Слободностојећи. 
 

Спратност објекта 

П 
 
Паркирање 
 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели.  
 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
На парцели је могуће организовати саобраћајне и 

манипулативне површине. 
Минимални проценат зеленила је 30%. 
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Грађевинска парцела 
 
Пројектом препарцелације могуће је формирати 

јединствену грађевинску парцелу. 
Грађевинска парцела мора имати приступ са јавне 

површине. 
 
3.4.6. Енклаве (10Г, 10Д, 10Ђ, 10Е, 10Ж). 
 
За планирану намену у енклавама користити услове 

дате у поглављу плана 3.4.1.1. Преовлађујућа намена: 
породично становање ПС-01, ПС-02 и у поглављу 3.3. 
Општи урбанистички услови за парцелацију, регулацију 
и изградњу који се односе на ову намену.  

 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

    ПЛАНА 
 
4.1. Подручја за директну примену 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. 

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. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС“ бр.22/15) је једино могућа за параметре који 
планом нису одређени. 

 
4.2. Подручја за које је одређена израда планова 

детаљне регулације 
 
Овим Планом нису одређене зоне за које се 

обавезно доноси план детаљне регулације. 
Изузетно, планови детаљне регулације могу се 

радити ради уређења и изградње површина јавне намене 
што је дато у делу плана 3.1. Зоне за које се обавезно 
доноси план детаљне регулације.  

План детаљне регулације се може донети и на 
основу одлуке надлежног органа у складу са законом. 

 
 

4.3. Израда урбанистичких пројеката 
 
Овим планом је предвиђена израда урбанистичких 

пројеката за локације дате у делу плана 3.2. Локације за 
које је обавезна израда урбанистичког пројекта и 
пројеката парцелације, одн. препарцелације.  

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

 
4.4. 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. 

Израда пројекта парцелације и препарцелације, у 
складу са условима из плана, могућа је за потребе 
формирања приватних колских и пешачких прилаза, као 
и ради постизања општег квалитета коришћења 
простора и решавања имовинских односа на земљишту. 

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

Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 
у складу са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбани-
стичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/15) ради 
дефинисања парцеле за редовну употребу објекта и 
образовање грађевинских парцела.  

 
4.5. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

 
4.6. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози, 

у размери 1:5000 
1. Постојећа намена површина 

2. Планирана претежна намена површина 

3. План саобраћајница и регулационо нивелациони 

план 

4. План површина јавне намене 

5. Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама  

6. План водовода 

7. План фекалне канализације 

8. План уређења водотокова и атмосферске 

канализације 

9. План електроенергетике 

10. План телекомуникација 
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11. План гасификације 

12. Синхрон план инфраструктуре 
 
Анекс: Геодетске скице аналитичко графичких 

елемената нових тачака регулационих линија, у размери 
1:1000. 

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-190/2019           ПРЕДСЕДНИК  
    Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
522 
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, 145/14 и 83/18), члана 32. 
Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
град Крушевац“, бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
П Л А Н    

 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 5“  

У  КРУШЕВЦУ 

 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана генералне 

регулације: 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- 
Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13- Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018); 

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

 Одлука о изради Плана генералне регулације 
Исток 5 у Крушевцу, I  бр.350-845/2017 од 25.12.2017.г. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 3/18. 

 
Плански основ за израду Плана генералне 

 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15“). 

 

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

 
Подручје Плана генералне регулације у Генералном 

урбанистичком плану Крушевац 2025, („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 3/15), обухвата  део просторне рубне 
зоне „Исток“, који чине целине  8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. и 
енклаве 8.Г., 8.Д. и 8.В. односно приградска насеља 
Паруновац, Капиџија, Добромир и део насеља Дедина. 

 
Генерални урбанистички план Крушевца 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15“). 
 
1.2.1. Рубна зона ИСТОК 
 
„До источне границе обухвата плана (ГУП) налази 

се рубна зона коју чине насеља: Капиџија ..., ка југу 
Паруновац, и ка северу насеља Дедина..., са претежном 
наменом периурбаног становања које карактеришу 
ниски индекси изграђености и заузетости. Од јавних 
функција постоје објекти основних школа и верски 
објекти.“ 

„Као посебна целина издваја се аеродром Росуље у 
изградњи и војни комплекс „Росуље“, који је са статусом 
„Мастер план“, односно који након решавања 
својинских односа може променити намену. Планирана 
намена овог војног комплекса мора бити компатибилна 
са аеродромом са којим је у непосредном контакту“. 

„У оквиру ове зоне планиран је окружни затвор на 
локацији на којој је планиран и ранијом планском 
документацијом“. 

„Веће површине намењене спорту и рекреацији 
планиране су на локацијама у Паруновцу и Капиџији“. 

Значајне површине ове зоне су ван граница грађе-
винског подручја чија је основна намена пољопривредно 
и шумско земљиште.“ 

 
1.2.2. Општи урбанистички услови по наменама 

површина са типовима објеката 
 
У обухвату плана генералне регулације примењују 

се општи урбанистички услови за планиране намене са 
типовима објеката, дефинисане у ГУП-у Крушевац 2025, 
дате кроз извод из овог планског документа. 

 
Становање 
 
Породично становање  
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 

највише три стамбене јединице. 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
Дозвољена је изградња помоћних објеката максима-

лне спратности „П“. 
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Урбанистички параметри породичног становања типа ПС-01 и ПС-02 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. ИЗ 

(%) 
Мин. П парц. 

(м2) 

 
Мин. ширина 
 фронта парц.  

(м) 
 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 
П+2  

П+2+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 

 

Периурбано становање 
 
Као посебан тип породичног становања издваја се 

периурбано становање. Карактеришу га три врсте 
домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно, у зависности да ли се уз становање 
обавља и пољопривредна делатност и у коликој мери. 

Периурбано становање подразумева изградњу 
стамбених, економских и помоћних објеката.  

Стамбени објекти су породични са највише три 
стамбене јединице. 

У оквиру периурбаног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

Уз стамбени објекат могу се градити помоћни 
објекти: летња кухиња, пушница, гаража, остава, 
бунари, ограде, санитарни пропусник, магацин хране за 
сопствену потребу и др. који могу појединачно бити 
површине до 30м². 

 
 

 

Урбанистички параметри периурбаног становања према врсти домаћинства 

 

Тип 
Спратност 

Врста  
домаћинства 

Макс. 
ИЗ (%) 

стамбени 
економски и 

помоћни 
стам. 
део 

екон. 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 
непољопривредно 50 - 

мешовито 40 50 

пољопривредно 40 50 

 

Приликом, организације дворишта потребно је 
задржати традиционалну поделу и организацију на 
кућно двориште, економско двориште и башту. 

У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће 
је на делу окућнице, организовати мање економске 
садржаје. 

Економски објекти могу се градити самостално или 
повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

У економске објекате спадају објекти за гајење 
животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописаној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
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стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 

пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

Ширина приступног економског пута је најмање 
3,0м. 

 

 

Величина парцеле периурбаног становања према врсти домаћинства 

 

Тип Спратност Врста домаћинства 

Површина парцеле 

 Мин. шир. 
парцеле Стамбени 

део 
мин. 

Економски 
део 

мин. 

ПС-03 

До П+1+Пк 

непољопривредно 

400 

- 15 

мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

П+2  
П+2+Пк 

непољопривредно 

600 

- 15 

мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

 

 

Комерцијалне делатности 
 
Тип КД-02 - Подразумева комерцијалне делатности 

(трговину, угоститељство, објекте у функцији туризма, 
пословање и сл.) у функцији компатибилне и пратеће 
намене у оквиру становања. У оквиру објеката 
комерцијалних делатности, може бити заступљено и 
становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

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

 
Тип КД-03 - Подразумева комерцијалне делатности 

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

Максимална дозвољена спратност је П+1. 
Остале урбанистичке параметре одредити 

приликом даље планске разраде. 
 
Тип КД-04 (КД-042)  - Подразумева комерцијалне 

делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
коначишта, виле, апартмане и сл. За овај тип, у 
зависности од локације, дефинисани су подтипови са 
урбанистичким параметрима. 

 
 

урбанистички параметри Комерцијалних 
делатности подтипа КД-042 

 

тип диспо- 
зиција 

макс. 
спратност 

тип објекта 
макс. 
ИЗ % 

КД-042 рубне  
зоне 

П+3 
- слободностојећи 
- прекинути низ 
- непрекинути низ 

60% 

 
Привредне делатности 
 
Привредне делатности подразумевају: индустри-

јску и занатску производњу, део објеката саобраћајне 
привреде (гараже и радионице, путне базе), сервисе, 
складишта и слично. 

 
Тип ПД-01- Подразумева привредне делатности у 

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

 
урбанистички параметри привредних делатности 

типа ПД-01 
 

тип макс. 

спратност 

макс. 
ИЗ  
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 

парцеле 
(м) 

ПД-01 П+2, до 18м 40% 1.500 30 
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Тип ПД-02- Подразумева привредне делатности у 
функцији пратеће намене ван привредно – радних зона, 
које се организују на нивоу блока или дела блока и чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

 
урбанистички параметри привредних делатности 

типа ПД-02,  
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. ИЗ 

(%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Тип ПД-03- Подразумева привредне делатности у 

функцији, компатибилне намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање (мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл.). 
За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

 
Јавне функције 
 
У овом Плану под јавним функцијама подразумева 

се: здравство, образовање и дечја заштита, верски 
објекти, као и објекти за које ће урбанистички услови за 
изградњу бити дефинисани даљом планском разрадом. 

 
Аеродром 
 
Планира се даљи развој локације аеродрома уз 

додатно комунално и инфраструктурно опремање и 
реализацију садржаја по предходно донетом планском 
документу и издатим дозволама.  

Површина посебне намене која се налази уз комлекс 
ареодрома у складу са  условима Министарстава  
одбране, даљом планском разрадом може се дефинисати 
друга намена за комплексе са статусом Мастер плана, 
након регулисања својинских односа у складу са 
Законом. 

Локација посебне намене пружа могућност за 
формирање компатибилних намена, након испуњавања 
услова за промену намене. 

Војни комплекс Росуље са локацијом уз планирани 
аеродром, може добити намену која би била  допуна 
основној планираној намени - аеродром.“ 

 
Основне школе 
 
Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт.  
Површина земљишта под објектом је најмање 7,5м2 

по једном ученику у једној смени, за потпуне основне 
школе… Максимална спратност објеката је П+2. 

 
Дечија заштита 
 
За објекте дечије заштите применити следеће 

нормативе: обухват деце (број корисника) 25-30% 

популације узраста до 6 година, површина дечје 
установе – 8м2/кориснику, површина земљишта – 
30м2/кориснику, максимална спратност објеката П+1. 

 
Верски објекти 
 
Индекс изграђености грађевинске парцеле износи 

0,5, максимални индекс заузетости грађевинске парцеле 
износи 30%. 

Простор за окупљање верника и потребан број 
паркинг места обезбедити у оквиру грађевинске парцеле. 
У комплексу се поред верског објекта, могу градити и 
други објекти који су у функцији верског објекта. 

 
Остали објекти 
 
Објекти из области јавних функција су заступљени 

на подручју плана и у великој мери представљају 
изграђене, реализоване целине. Планом се дозвољавају 
интервенције на објектима и урбанистички услови ће се 
утврђивати на основу  критеријума и норматива за 
одређену врсту објекта (објекти Месне заједнице у 
Капиџији и Паруновцу и Дом културе у Паруновцу). 

 
Комуналне делатности  
 
Објекти и површине немењене овим делатностима 

су: гробља, пијаце, рециклажна дворишта, резервоари за 
водоснабдевање, електроенергетска постројења као и 
објекти за које ће урбанистички услови за изградњу бити 
дефинисани даљом планском разрадом: резервоари за 
водоснабдевање, електроенергетска постројења, сл. 

 
Гробља 
 
У приградским насељима послове управљања и 

одржавања гробљима обављају месне заједнице, до 
преузимања послова од стране ЈКП Крушевац. 

 
Постојећа и планирана површина приградских гробаља 

 

 
Постојеће 

(ха) 

Планирано 
проширење 

(ха) 

Укупно 
(ха) 

Читлук 1,05 0,88 1,93 

....... --- --- --- 

Паруновац 1,87 0,60 2,47 

Капиџија 0,25 0 0,25 

 
Ромско гробље није планирано за проширење. 
 
Посебна намена 
 
„Посебна намена односно објекти и површине 

посебне намене, обрађени овим планом су: војни 
комплекси, окружни затвор..,“ 

 
Војни комплекс  
 
„У складу са условима Министарства Одбране, 

Управе за инфраструктуру, бр. 2545-4 од 8.10.2013.г. 
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дефинисан је статус војних комплекса и заштитне зоне 
на подручју града. 

“Клуб Војске Србије и комплекс Росуље су са 
статусом Мастер плана.“ 

„Према условима Министарства одбране, даљом 
планском разрадом може се дефинисати друга намена за 
комплексе са статусом Мастер плана, након регулисања 
својинских односа у складу са Законом. 

Локације војних комплекса пружају могућност за 
формирање привредно – радних, комерцијалних или стам-
бених зона, након испуњавања услова за промену намене. 

Војни комплекс Росуље са локацијом уз планирани 
аеродром, може добити намену која би била компатибилна 
и допуна основној планираној намени - аеродром.“ 

„Израдом плана детаљне регулације могућа је даља 
разрада ових локација без промене генералног плана уз 
поштовање општих урбанистичких начела“. 

 
Окружни затвор  
 
„Претходним Генералним планом предложено је 

измештање Окружног затвора на нову локацију, у 
близини насеља Текије, али предложена локација није 
реализована. Неопходност изградње новог комплекса 
затвора је и даље присутна, тако да се задржава 
предложена локација и планира измештање постојећег 
затвора“. 

 
Спорт и рекреација 
 
Сви постојећи објекти и површине намењени 

садржајима спорта и рекреације се задржавају. Оставља 
се могућност ревитализације, реконструкције, доградње, 
инфраструктурног опремања, изградње објеката 
пратећих садржаја и сл., са циљем осавремењавања и 
подизања нивоа услуга. 

Поред наведеног, садржаји спорта и рекреације, 
третираће се као компатибилна намена привредним и 
комерцијалним делатностима и становању.  

Садржаји спорта и рекреације могу бити орга-
низовани у објектима затвореног или отвореног типа и 
намењени су корисницима различитих категорија. 

Тип СР-02 - Садржаји спорта и рекреације остварују 
се у затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: спортске 
сале без трибинама и теренима за различите врсте 
спортова. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације 

типа СР-02 
 
Тип  

објекта 
Спра-
тност 

Макс. ИЗ  
(%) 

Број паркинг места 

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

 
Тип СР-03 - Садржаји спорта и рекреације остварују 

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

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

 
Зеленило 
 
Зеленило јавног коришћења 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

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

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

Зелене површине су планиране као специфичан 
систем од изузетног значаја за функционисање и 
обезбеђење здравије животне средине. Концепција 
планираног система зеленила је формирање: 

 зеленила са превасходно санитарно-хигијен-
ском улогом (заштитно зеленило) између извора 
загађења, односно зона рада и зона становања, на 
евидентираним и потенцијалним клизиштима и 
ерозивним површинама, као и у оквиру дефинисаних 
зона или целина као пратећа намена,... 

 зеленила у приградским зонама (већи рејонски 
паркови); 

У оквиру система зеленила  јавног коришћења 
планиране су следеће категорије зеленила. 

Реjонски парк - Реjонски паркови су вишефункцио-
нални паркови који се планирају на новим локацијама у 
оквиру насеља Пањевац,..., Паруновац, Капиџија,..као 
паркови којима гравитирају наведена насеља“.  

„Уређују се у складу са општим урбанистичким 
условима, а могу се градити и већи спортски терени на 
отвореном или у затвореним објектима, уколико 
просторне могућности парка то дозвољавају.“ 

Парк – шуме - обезбеђују се две основне 
функционалне целине: зона масовнох активности 
(шетња, бављење спортом, и другим врстама активног 
одмора), која се лоцира поред главних саобраћајница и 
зона мирног одмора и шетње која заузима главни део 
територије парк шуме. 

Паркови суседства - Паркови суседства су мање 
парковске површине у оквиру стамбеног насеља. 
Намењени су пре свега становницима самог насеља за 
свакодневно коришћење. 

Заштитно зеленило - Према насељима Капиџија, 
Паруновац и Дедина, не постоји могућност формирања 
тампона зеленила између зона становања и индустрије 
па се препоручује формирање зеленила веће 
покривености са функцијом заштитног зеленила у 
оквиру комплекса индустрије. 

Формира се око и у самим индустријским обје-
ктима, дуж саобраћајница, .... на клизиштима и теренима 
за рекултивацију, као и у рубним зонама града. 

Зеленило гробља је значајан елемент...... јер гробља 
заузимају знатне   површине.....и својим размештајем 
утичу на повећање фонда зеленила .. 

Зелене површине ван грађевинског подручја - У ову 
катаегорију зеленила спадају пољопривредне површине, 
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шуме и површине са самониклом вегетацијом. За систем 
градског зеленила су значајне, јер обезбеђују додатне 
површине под зеленилом, које позитивно утичу на 
микроклиматске услове града. Планом се задржавају 
све, а нарочито зелене површине у рубним зонама. 

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
У категорији зеленила ограниченог коришћења 

планирају се зеленило индустријских објеката, школа и 
дечјих вртића, спортских центара,.... и зеленило 
индивидуалног становања. 

Зеленило индустријских објеката и зеленило 
објеката јавне немене - Планира се као важан елемент 
архитектонске композиције простора чији је саставни 
део и у складу наменом објеката. 

Зеленило стамбених зона (окућнице у оквиру 
индивидуалног становања) - Узимајући у обзир 
чињеницу да окућнице чине значајну површину на којој 
је могуће подизање зеленила, њих такође треба 
посматрати као један од елемената система зеленила. 
.....могућност квалитетног подизања и неговања и 
утилитарних и декоративних врста у индивидуалним 
двориштима. 

1.2.3. Преглед претежних, допунских и пратећих 
намена по урбанистичким    целинама 

 
“За сваку урбанистичку целину дефинисана је 

претежна намена, а уколико постоје и допунска 
(компатибилна) и пратећа намене. 

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

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

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

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

 Претежне намене (51-100%); 

 Допунске намене (31 - 49%); 

 Пратеће намене (0 - 30%). 

 Претежне, допунске и пратеће намене за 

обухват плана, дате у ГУП-у Крушевца 2025 приказана 

су табеларно.“ 
 

 
 

Просторна зона 8 – Рубна зона «ИСТОК» 
 

 

Ознака 
урб. 

целине 

Претежна намена 

 
Допунска 

/компатибилна/ намена 
 

Пратећа намена 

Намена тип намена тип намена тип 

 

8.3. 

 

становање 
густине до 
100ст/ха 

 

ПС-01 

ПС-02 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 јавне функције школство (Ш) 

привредне 
делатности 

ПД-03 комуналне 
делатности 

гробље (Г)  

парк рејонски парк 
спорт и рекреација СР-02 

СР-03 
заштитно 
зеленило 

-- 

парк парк шума   
8.4. становање 

густине до 
100ст/ха 

ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 јавне функције верски објекти 
(ЦР) 

привредне 
делатности  

ПД-03 спорт и рекреација СР-02 
СР-03 

8.5. посебна 
намена 

окружни 
затвор 
(ОЗ) 

  заштитно зеленило -- 

8.6. јавне 
функције 

аеродром 
(А) 

комерцијалне 
делатности 

КД-03 посебна намена војни комплекс 
(ВК) 

привредне 
делатности 

ПД-02 

8.7. привредне 
делатности 

ПД-01 
ПД-02 

   -- 

 
У оквиру просторне зоне су и грађевинска подручја у виду енклава (8В, 8Г и 8Д). 
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Генералним урбанистичким планом за све 

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

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

 
1.3.  Планска документација од значаја за 

израду плана 
 
За подручје Плана генералне регулације у ранијем 

периоду урађени су Регулациони план за локацију 
Аеродрома Росуље и Детаљни урбанистички план за 
индустријски комплекс „Јасиковац“ који је у саставу 
индустрије „Трајал“. Ово су Плански докуменати на 
основу којих је спроведена изградња поменутих 
локација у обухвату Плана генералне регулације.  

 Регулациони план Аеродром Росуље у 
Крушевцу (Сл. лист општине Крушевац, бр.7/96, 5/03) је 
преиспитан и примењује се. 

На основу РП Аеродром Росуље у Крушевцу 
извршена је комплетна експропријација земљита, 
решени правно-имовински односи и земљиште је у 
својини Града Крушевца.  

Изменом Закона о планирању и изградњи из 2003, 
односно обавезом преиспитивања планске документа-
ције која је урађена у предходним периодима Детаљни 
урбанистички план локације „Јасиковац“ стављен је ван 
снаге. У тренутку преиспитивања планских докумената 
предметна локација и ако је била реализована са 
планираним садржајима (по ДУП-у) била је напуштена, 
а даљи развој локације као и нови садржаји који би били 
у функцији нове прозводње нису били познати. 

 
1.4.  Остала документација значајна за израду 

плана  
 
1. Безбедносна документација за  „Аеродром 

Росуље“у Крушевцу - прва и друга фаза изградње 
(референтни положај, референтна висина, подаци о 
аеродрому, физичке карактеристике аеродрома, 
површи за ограничење препрека) 

За потребе изградње локације Аеродрома Росуље 
урађена је Безбедносна документација (бр.3333 од 
05.08.2015) за коју је Директорат цивилног 
ваздухопловства Републоке Србије издало позитивно 
Решење  бр.5/3-10-0015/2015-006 од 12.08.2015. 

 
2. Локацијски услови за прву фазу изградње 

„Аеродрома Росуље“ кодне ознаке 1Б на  (категорије 
објекта Г, класификационе ознаке 213001), под бројем 
350-371/2015 од 07.10.2015. 

 
3. Геодетски елаборат исправка граница и 

спајање суседних катастарских парцела истог 
власника за комплекс аеродрома „Росуље“ у Крушевцу 

 

4. Решење о грађевинској дозволи за прву фазу 
изградње „Аеродрома Росуље“ кодне ознаке 1Б 
(категорије објекта Г, класификационе ознаке 
213001),  под бројем  ROP-KRU- 323333-CPI-1/2016 

Решење о грађевинској дозволи издато је за 
изградњу: травнате полотно-слетне стазе (ПСС), рулне 
стазе и платформе (стајанке), хидротехничких, 
електроенергетских, телекомуникационих и сигналних 
инсталација, за изградњу хангара са пратећим 
садржајима спратности П и изградњу саобраћјница са 
паркинг простором. 

 
1.5. Опис границе обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног ПГР-ом "Исток 5" 

(у даљем тексту граница плана) почиње у 
северозападном делу комплекса кроз КО Текије, од 
тромеђе к.п.бр.: 4151/2, 4155 и 4154 и иде према истоку, 
у смеру казаљке на сату, обухватајући следеће 
катастарске парцеле: 4155, 4156, 4150/2, 4150/1, 4149, 
4201(пут-део), 4103, 4104, 4105, 4106/2, 4106/1, према 
западу: 4131(део), према северу: 4131(део), 4129(део), 
4108(део), 4109/2, 4110, 4111/1, 4111/2, 4112, 4113/1, 
4113/2, 4114 и 4115/1. Код те парцеле граница плана иде 
кроз исту катастарску општинуобухватајући к.п.бр. 
4115/1, као и следеће катастарске парцеле: 879/1, 874, 
872, 873, 868(део), па према северу западном границом 
к.п.бр. 865 до границе КО Текије и КО Дедина. Све 
парцеле у опису припадају КО Текије. 

На том месту граница скреће према истоку 
поклапајући се са границама КО Текија и КО Дедина, 
све до границе Плана Генералне Регулације (у даљем 
тексту граница ГУП-а) до к.п.бр. 1028 КО Текије. 

Скрећући према југу граница плана се поклапа са 
границом ГУП-а до пута к.п.бр. 4199, и даље у истом 
правцу поклапајући се са границом ГУП-а до к.п.бр. 
441/3 КО Капиџија, одакле скреће према југозападу и 
даље се поклапајући са границом ГУП-а и границом 
катастарских општина КО Капиџија и КО Текија до 
к.п.бр. 486/2 КО Капиџија. На том месту граница према 
југу, а затим према истоку улази у КО Капиџија и 
оставља са десне стране у комплексу ПГР-е следеће 
катастарске парцеле: 486/2, 1496(део-пут), 467/2, 466/2, 
1505(пут-део), 630/4, 630/3, 629, 602/1, 600/3, 600/2, 
600/1, 592, 591/3, 591/1, 591/2, 585/1, 585/2, 584, 583, 582, 
581/2, 581/1, 568/1, 567, 566, 561, 551/1, 560, 1506(пут-
део), 545/1 и 545/2 до границе КО Капиџија и КО 
Гаглово, тј. границе ГУП-а.  

Граница плана скреће према југу поклапајући се са 
границом КО Капиџија и КО Гаглово, тј. границом ГУП-
а све до тромеђе катастарских општина: КО Капиџија, 
КО Гаглово и КО Паруновац. Обухватајући КО 
Паруновац граница скреће према западу такође се 
поклапајући са границом ГУП-а све до границе КО 
Паруновац и КО Велико Головоде и даље у истом 
правцу такође се поклапајући са границо ГУП-а, 
односно границом КО Паруновац до тромеђе: КО 
Паруновац, КО Велико Головоде и КО Мало Головоде. 
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Наставља у истом правцу границом КО Мало 
Головоде и КО Велико Головоде и такође се 
поклапајући са границом ГУП-а обухвата следеће 
катастарске парцеле у КО Мало Головоде: 282, 281, 278, 
277, 276/1, 275/3, 275/2, 275/1, 274/1, 273/1, 272/2, 272/1, 
271/1, 270/1, 267/2, 267/1 и 266/2. 

Граница плана напушта границу ГУП-а и скреће 
кроз КО Мало Головоде према североистоку границом 
експропријације источне обилазнице обухватајући и 
к.п.бр.: 260(део), 253/13 и 252/3 до границе КО Мало 
Головоде и КО Паруновац.  

Кроз КО Паруновац граница плана наставља према 
северу линијом експропријације будуће источне 
обилазнице остављајући са десне стране у обухвату 
плана следеће катастарске парцеле: 2086/1, 2087/1, 
2088/1, 2089/1, 2085/1, 3120/7(канал), 2103/1, 2102/1, 
2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2109/1, 2110/1, 2116/2, 
2117/2,  2118/4, 2118/5, 2118/6, 1660/5, 1660/4, 1660/3, 
1667/1, 3120/1(канал), 2064/1, 2065/4, 2065/7, 2065/2, 
2068/1, 2067/1, 2066/1, 2061/1, 2060/1, 2059/1, 2058/1, 
2056/5, 2056/4, 2022/1, 2021/1, 2020/1, 2019/1, 2017/1, 
2015/1, 2013/1, 2014/1, 2010(део), 1999/3(пут), 1995/2, 
1995/3, 1997/2, 1997/3, 1997/7, 1997/1, 1990/1, 1989/1, 
1988/1, 1987/1, 1986/1, 1986/2, 1985/1, 1985/2, 1983 и 
1981. 

Северном границом исте граница плана се ломи 
према истоку пресецајући пут к.п.бр. 3138 и скрећући 
према југу оставља један његов део у обухвату плана до 
тромеђе к.п.бр.:3138, 1732 и 1730. Од те тромеђе граница 
се ломи према истоку остављајући са десне стране у 
обухвату плана следеће катастарске парцеле: 1730, 
1720/2, 1720/1, 1712/1(део), 1711/1 (део), 1708/2, 1708/1, 
1707/2(део), 1707/4(део), 1707/3(део), 3138(пут-део), 
1295/2(део), 1294, 1291/1, 1290(део), 1289(део), 1288, 
3120/4(канал-део) и 1317/1, и пресецајући пут к.п.бр. 
3138 долази до тромеђе.  

Од тог места граница плана иде према северу, 
остављајући у обухвату плана са десне стране следеће 
катастарске парцеле: 1275/5, 1275/1, 1275/6, 1275/4 и 
1274(пут), па пресецајући к.п.бр. 3121(поток) наставља 
у истом правцу обухватајући део к.п.бр. 3135/1 до 
тромеђе  к.п.бр.: 3135/1, 863 и 864. Пресецајући к.п.бр. 
3135/1 граница плана наставља у истом правцу, 
остављаћи са десне стране у обухвату плана следеће 
катастарске парцеле: 884, 886, 893, 895, 896/3, 897/1, 
897/2, 902/3, 902/1, 898(део), 859, 858/1, 858/2(део), 856, 
851/2, 848/1, 848/2, 850, 849/1, 847/1, 846, 845/1(део), 
842/3, 842/2, 842/4, 842/5 и 842/6 до пута к.п.бр. 3126. 
Граница плана наставља у истом правцу пресецајући пут 
к.п.бр. 3126 остављајући у обухвату плана следеће 
катастарске парцеле: 99/5, 99/4, 99/1, 826/3, 825/1, 824/1, 
823/7, 823/6, 823/5, 823/4, 823/3, 823/1, 823/2, 90/3, па 
према западу к.п.бр.: 95 и 94 до пута к.п.бр. 3126, и 
пресецајући исти у истом правцу ломи се према северу 
обухватајући један његов део до Гагловске реке к.п.бр. 
3122 коју обухвата. Наставља у истом правцу 
обухватајући пут к.п.бр. 3125 и долази до границе КО 
Паруновац и КО Капиџија, тј. пута Крушевац-Ђунис, 

односно улице Паруновачке. Све наведене парцеле 
припадају КО Паруновац. 

Кроз КО Капиџија граница плана обухвата улицу 
Паруновачку к.п.бр. 1498, поклапајући се са границом 
катастарских општина, па напуштајући границу 
катастарске општине скреће према истоку северном 
границом улице Паруновачке,  до раскрснице исте са 
улицом Сибињанин Јанка. Од те раскрснице граница 
плана иде према северу пресецајући к.п.бр. 1/1, у зони 
проширења улице Сибињанин Јанка до границе КО 
Капиџија и КО Текија. Све наведене парцеле припадају 
КО Капиџија. 

Кроз КО Текије граница плана, у зони проширења 
улице Сибињанин Јанка пресеца према северозападу 
следеће катастарске парцеле: 4187, 4190/1 и 4190/3 до 
пута к.п.бр. 4225 чијом се јужном границом, 
остављајући га ван обухвату плана, и иде према истоку 
обухватајући следеће катастарске парцеле: 4226 (улица 
Сибињанин Јанка), 4190/2, 4190/4 4152, 4153 и 4154 до 
места одакле је и почела. Све наведене парцеле 
припадају КО Текије. 

Површина обухвата плана је приближно 1358 ха. 
ПГР Исток 5 обухвата урбанистичке целине: 8.3., 

8.4., 8.5., 8.6., 8.7. и енклаве 8.Г., 8.Д. и 8.Р. и делове КО 
Текије, КО Капиџија, КО Паруновац. 

 
1.6. Опис постојећег стања 
 
ПГР Исток 5 обухвата грађевинско подручје насеља 

Паруновац и Капиџија, као и значајне површине 
пољопривредног и шумског земљишта, односно 
приградска насеља Паруновац, Капиџија, и веома мали 
део насеља Дедина и Добромир, северно и јужно од 
државног пута IIА реда бр.215.  

Са западне стране, планско подручје тангира 
привредни комплекс „Трајал“ и трасу државног пута IБ 
бр. 38 - Источна обилазница. 

На истоку и југу планско подручје се пружа до 
граница ГУП-а. 

Инфраструктурну окосницу планског подручја 
чине: државни пут IIА реда бр.215, четири општинска 
пута којима су насеља повезана са општинским центром, 
као и саобраћајнице терцијалног ранга. 

 
1.6.1. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке карактеристике - грађевинско 

подручје Крушевца већим делом је формирано на трећој 
(најстаријој) моравској тераси, која је у геолошком 
погледу најстабилнија. 

Рељеф - основне карактеристике рељефа на 
подручју плана одређује ток Гагловске реке, који је и 
најизраженији геоморфолошки облик. Гагловска река је 
десна притока Расине, правац тока је од истока према 
западу, у дужини од око 5км на подручју ГУП-а. 
Планско подручје обухвата део ниже и најмлађе речне 
терасе, која је најраспрострањенија дуж десне обале 
Расине. 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        157 

 

 

Терен - у обухвату плана је релативно раван и благо 
заталасан, са нагибом од истока ка западу, односно 
надморска висина се креће од 150м у југозападном делу 
до 280м у југоисточном делу плана. План обухвата зону 
са просечном надморском висином од око180м, где су се 
углавном развијала насеља. Све речне терасе су у 
неогеним седиментима, који пружају различите 
погодности за изградњу. Положај ширег подручја у 
долини река, условљава релативно раван терен, као и то 
да је више неекспонираних површина, тако да су 
природни услови у односу на осунчаност веома 
повољни. Такође, нагиб терена на подручју плана је 3-
5%, тако да су ово повољни или оптимално повољни 
терени. Делови приградских насеља припадају зони са 
нивоима подземних вода већим од 10м.  

Геолошке карактеристике - на подручју плана 
заступљене су фације корита, представљене 
шљунковима и песковима и лесне терасе (20-30м) и 
алевритима, а источни део чине класичне пелитске 
карбонатне формације.   

Педолошки састав земљишта  - на подручју плана 
распрострањено је земљиште треће до шесте бонитетне 
класе. Значајне површине пољопривредног земљишта 
обухватају земљиште бонитетне класе (до  4. класе). 
Заступљене су и значајне површине под шумама, које се 
простиру на земљишту пете и шесте бонитетне класе. 

Заступљена су земљишта врло слабе површинске 
ерозије, углавном под окућницама и баштама на ободу 
насеља, али и средња и средње јака ерозија на 
површинама око насеља Капиџија, у виду јаруга или 
вододерина. Регистрованих или потенцијалних 
клизишта нема. 

Ерозија - од ерозионих процеса, најзаступљенија је 
акумулација наноса и захвата највећу површину на 
подручја плана. Заступљена су и земљишта врло слабе 
површинске ерозије, углавном под окућницама и 
баштама изнад насеља, али и средња и средње јака 
ерозија на површинама око насеља Капиџија, у виду 
јаруга или вододерина, док регистрованих или 
потенцијалних клизишта нема. 

Сеизмика - на основу досадашње сеизмичке 
активности и доступних карата сеизмичких хазарда 
објављених од стране Републичког сеизмолошког 
завода (РСЗ), територија града Крушевца у целини 
припада зони 80MCS, што означава условну повољност 
са аспекта сеизмичности, односно Крушевац је у зони са 
умереним условно повољним степеном угрожености 
земљотресом, са средњом вероватноћом појаве. 

У инжењерско-геолошком смислу и процене 
погодности за изградњу у односу на природне 
карактеристике у обухвату предметног плана, може се 
рећи да су грађевинска подручја насеља у зони 
повољних и условно повољних карактеристика, али је 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, приликом планирања и пројектовања 
објеката неопходна примена важећих прописа 
противсеизмичке градње. 

 

Опште климатске карактеристике 
 
Клима Крушевца има обележја умерено 

континенталног типа, са израженим годишњим добима. 
Према доступним подацима за метеоролошку станицу 
Крушевац, просечна годишња температура ваздуха 
износи око 11,4°С, најхладнији месец је јануар са 
средњом температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 
21,8°С.  

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

Највећу честину јављања годишње имају тишине, а 
најчешће заступљен ветар је из правца југа. 

Средња годишња сума осунчавања је 1826,7 сати, 
просечно трајање је највеће у јулу и августу. 

Становништво 
 
Подаци Пописа 2011. године, за насеља у обухвату 

плана: 
Насеље Паруновац има преко 2026 становника и око 

658 домаћинства, односно просечно 3,2 члана по 
домаћинству, апросечна старост становника је 42 година.  

Насеље Капиџија има око 1500 становника и око 
492 домаћинстава, односно просечно 3 члана по 
домаћинству, а просечна старост становника је 42 
године. 

У поређењу са подацима ранијих пописа исказан је 
негативан тренд кретања броја становника, као и у 
већини приградских насеља, што је последица слабљења 
укупне економске моћи града и измењених миграторних 
кретања. 

 
кретање броја становникапо у пописним 

периодима 1991. до 2011. 
 

Насеље 1991. 2002. 2011. 

Паруновац 2.136 2.179 2.026 
Капиџија 1.523 1.485 1.563 
Укупно 3.659 3.664 3.589 

 
1.6.2. Начин коришћења простора 
 
Основне намене земљишта у оквиру обухвата 

Плана, у постојећем стању су: грађевинско земљиште, 
пољопривредно земљиште, шумско земљиште и водно 
земљиште. 

 
Грађевинско земљиште 
 
У односу на укупну површину Плана, грађевинско 

земљиште заузима око 212,2 ха, односно 15,6% укупне 
површине. 

Коришћење грађевинског земљишта у постојећем 
стању обухвата следеће претежне намене: становање 
густине до 100ст/ха, посебна намена (војни комплекс уз 
аеродром), привредне делатности (комплекс „Јасиковац“), 
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јавне функције (основна школа, дом културе, аеродром 
„Росуље“),спорт и рекреација, комуналне делатности, 
саобраћајна инфраструктура: делови траса државних 
путева IIA бр.215, општински путеви, као и остала 
инфраструктура (делови трасе далековода и др.). 

У оквиру грађевинског земљита уочљиве су знатне 
неизграђене и неуређене површине. 

Граница постојећег грађевинског подручја дата је у 
граф.прилогу бр. 1 – Постојеће стање. 

 
Пољопривредно земљиште 
 
Пољопривредно земљиште заузима велику 

површину обухвата Плана. У односу на укупну 
површину од 1358ха површина под пољопривредним 
земљиштем износи 891.5 ха, више од половине обухвата 
плана  односно 65.7% укупне површине. 

Пољопривредно земљиште заступљено је у 
северном, југо-источном, јужном и југо-западном делу  
подручја у обухвату плана, и користи се за пољо-
привредну производњу. 

Пољопривредно земљиште карактерише велика 
уситњеност парцела, често су неправилног облика и без 
адекватних прилаза у индивидуалном сектору.  

 
Шумско земљиште 
 
У односу на укупну површину Плана, шуме и 

шумско земљиште заузимају око 247,5ха, односно 18.2% 
укупне површине. 

Делови подручја са наменом шумског земљишта 
налазе се у источном и југоисточном делу планског 
подручја. 

 
Водно земљиште 
 
Водно земљиште чини део корита Гагловске реке 

(првац исток –запад)  и Кобиљске реке (правац југ-
север), и обе чине водотокове другог реда. Кроз северни 
део плана је део корита Добромирског потока који је 
десна притока Гагловске реке. 

Воде и водно земљиште са приобалним земљиштем 
заузимају површину од 6.8 ха, односно 0.5% укупне 
површине Плана.  

 
Преглед површина основних намена земљишта – 

постојеће стање 
 

 
Основна намена 
земљишта 
 

Површина 
(ха) 

Заступљеност 
(%) 

Грађевинско 
земљиште 

212.2 15.6% 

Пољопривредно 
земљиште 

891.5 65.7% 

Шумско земљиште 247.50 18.2% 

Водно земљиште 6.8 0.5 % 

Укупно 1358.0 100% 

1.6.3. Претежна намена површина  
 
Становање 
 
Простор је само делимично плански изграђен у 

процесу формирања, односно трансформације насеља 
Паруновац и Капиџија из сеоског у приградска насеља. 

Највећи број изграђених објеката потичу из друге 
половине 20. века, и  намењени су становању са 
пратећим економским објектима. Од 70-тих година 
прошлог века, посебно са експанзијом локалне 
индустрије  (Трајал, ШИК „Савремени дом“, Мерима) и 
упошљавањем становништва, ова насеља се развијају 
као претежно стамбено. 

У оквиру грађевинског подручја најзаступљеније је 
становање малих густина до 100ст/ха и  ниске 
спратности, са карактеристикама породичног и 
периурбаног становања. У највећој мери периурбано 
становање  је развијено кроз непољопривредна и 
мешовита домаћинства. У рубним деловима целина, у 
највећој мери се издваја периурбано становање 
организавоно у виду пољопривредних домаћинстава.  

Породично становање се издваја уз главне путне 
правце (државни пут IIА реда бр.215- Ул.Капиџијска, 
Ул.Димитрија Туцовића  и Ртањска). 

Обухваћена насеља су делимично инфраструктурно 
опремљена и делимично  урбанистички  уређена. 
Планира се даље уређивање ових подручја кроз 
побољшање услова становања и опремљености 
инфраструктуром. 

У оквиру стамбених објеката (уз главне 
саобраћајнице) заступљена је и комерцијална делатност. 

Изграђени стамбени фонд карактерише добар 
бонитет објеката и уједначена физичка структура. 
Наиме, објекти су спратности од П до П+1+Пк, са 
појединачним случајевима спратности П+2. 

Периурбано становање са карактеристикама 
мешовитих или пољопривредних домаћинстава 
заступљено је у унутрашности грађевинског подручја 
ван главних саобраћајница и у насељу Добромир.  

 
Комерцијалне делатности 
 
Комерцијалне делатности су углавном 

организоване у оквиру становања уз главне путне 
правце кроз насеља Паруновац и Капиџија. 

 
Јавне функције 
 
Аеродром Росуље – Извршена је комплетна 

експропријација земљишта, решени су правно-
имовински односи и земљиште је у својини Града 
Крушевца.  

Такође, реализована је саобраћајница у оквиру 
комплекса и изведени земљани радови за прву и другу 
фазу изградње (за травнату полетно-слетну стазу, за 
полетно-слетну стазу са вештачким застором, рулну 
стазу и стајанку).  

 
Образовање и дечија заштита - Основна школа 

„Владислав Савић-Јан“ у Паруновцу са предшколском 
групом 
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Административни објекти и објекти културе - 
Објекат Месне заједнице у Капиџији и Паруновцу и Дом 
културе у Паруновцу  

 
Верски објекти 
 
Црквени комплекс (црква, парохијски дом и звоник) 

у Паруновцу и Црква у Капиџији 
 
Привредне делатности 
 
У оквиру стамбеног ткива организоване су разне 

привредне делатности мањег обима (мање производне 
јединице, мања занатска производња и сл.).  

Изузетак чини комплекс „Јасиковац“ који је у 
саставу Корпорације „Трајал“ који је у потпуности 
издвојен од насеља. Раније је био у функцији наменске 
производње, а сад се користи као складишни простор. 

 
Спорт и рекреација 
 
У обухвату плана постоје површине на којима су 

изграђени објекти намењени спорту и рекреацији.  
Реализована су  и два делимично уређена простора 

за спорт и рекреацију (фудбалски терени са 
свлачионицама у Паруновцу и Капиџији) 

У оквиру школског објеката и дворишта постоје и 
други спортски терени, углавном за мале спортове. 

 
Комуналне делатности 
 
Гробља - На простору плана постоје два гробља: за 

насеља Паруновац и Капиџију недовољног капацитета, 
(планирано за проширење) и ромско гробље уз Ул. 
Капиџијску. 

 
Резервоари - На узвишењу изнад Капиџијског 

гробља и у близини локације „Јасиковац“ реализовани 
су резервоари за технолошку воду за потребе 
корпорације „Трајал“ и за локацију „Јасиковац“. 

 
Посебна намена 
 
Земљиште војске Републике Србије (уз комплекс 

аеродрома Росуље) је неизграђено и неуређено. Војни 
комплекс Росуље је са статусом Мастер плана. 

Према условима Министарства одбране, даљом 
планском разрадом може се дефинисати друга намена за 
комплексе са статусом Мастер плана, након регулисања 
својинских односа у складу са Законом. 

 
Приказ површина грађевинског земљишта 
 

Претежна намена 
простора 

Површина 
(ха) 

Заступље-
ност (%) 

Становање, до 100 ст/ха  114.69 54,05 

Јавне функције  43.76 20,62 

Привредне делатности 21.56 10.16 

Спорт и рекреација 2.23 1.05 

Комуналне делатности 2.67 1.26 

Саобраћајнице 16.38 7.72 

Неизграђено грађевинско 
земљиште 

10.91 5.14 

Укупно 212.2 100.00 

 
1.6.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.6.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом генералне регулације 

оивичен једелом планиране Источне обилазнице и 
делом општинског путаО24 (Паруновац – Дедина). 

На подручју Плана генералне регулације налази се 
државни пут IIА реда број 215 Крушевац – Ђунис–
Делиград (од стационаже КМ 0+835 до стационаже КМ 
4+236). 

Такође на подручју Плана генералне регулације 
налазе се следећи општински путеви: општински пут 
број О25 (Капиџија – Паруновац – Велико Головоде), 
општински пут број О26 (Дедина – Текије – Капиџија), 
општински пут број О27 (Регионални пут 221 б – 
Добромир) и општински пут број О37 (Мали 
Шиљеговац – Бован – Пасјак – Паруновац). 

 
Елементи из Генералног урбанистичког Плана 

Крушевац 2025 
 
Генералним урбанистичким планом нема 

дефинисаних примарних и секундарних саобраћајница, 
осим деонице државног пута IIА реда број 215 Крушевац 
– Ђунис – Делиград и деоница општинских путева: 
општински пут О24 (Паруновац – Дедина), општински 
пут број О25 (Капиџија – Паруновац – Велико 
Головоде), општински пут број О26 (Дедина – Текије – 
Капиџија), општински пут број О27 (Регионални пут 221 
б – Добромир) и општински пут број О37 (Мали 
Шиљеговац – Бован – Пасјак – Паруновац). 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај се одвија трасом коју чини 

државни пут IIА реда број 215 Крушевац – Ђунис – 
Делиград и општинским путевима који се налазе на 
подручју Плана. 

Сви наведени путеви служе како за одвијање 
транзитног саобраћаја, тако и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

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

“Исток5 “ за подручје града Крушевца постојеће 
нивелационо решење постојеће саобраћајне инфра-
структуре у највећој мери детерминише природна 
набореност и конфигурација терена. 

Гледајући са севера према југу комплекса простор 
Плана тангирају и пресецају поток Дединац, Гагловска, 
Кобиљска и Добромирска река. Све оне се на истоку 
уливају у реку Расину која тече од југа ка северу. 
Саобраћајнице генерално прате овакву набораност терена 
што се да закључити на основу постојећих кота нивелете. 

Одступање од правила стриктног праћења терена 
једино је уочљиво на саобраћајницама вишег реда као 
што је: Државни пут IIА реда бр. 215 (улица 
Паруновачка), општрински пут Паруновац-Пасјак, 
општински пут Капиџија -Текије и планирана траса 
државног пута IБ реда бр. 38 (источна обилазница). Из 
разлога минималних услова које ове саобраћајнице 
сразмерно свом рангу морају да испуне са аспекта 
безбедности и максималних подужних нагиба оне су у 
насипу, усеку или засеку у зависности од корелације 
нивелете пута и конфигурације терена. 

 
1.6.4.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоснабдевање 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља део 

регионалног система водоснабдевања са језера Ћелије. 
Потрошачи обухваћени овим планом везани су на 

резервоар Липовац.  Запремина резервоара је 5.000м3 
са котом дна - 210мнм и котом прелива – 215мнм. 
Резервоар у Липовцу је са директним доводом са 
магистралног цевовода Мајдево - Крушевац димензија ДН 
1000мм и независним одводом. Дуж дела реализоване, као 
и дуж дела планиране Источне обилазнице око Крушевца 
је изграђен магистрални цевовод Ø 1000мм (Липовац - 
Ћићевац-Варварин) до комлекса предузећа ХЕНКЕЛ 
Србија, где прелази на пречник Ø600мм,  пресеца државни 
пут I Б реда у Дедини (ул. Савска) и иде даље према 
Ћићевцу и Варварину. У зони реализоване источне 
обилазнице овај магистрални цевовод Ø1000мм се грана на 
магистрални цевовод  Ø 500мм који иде према северу и 
преставља ободни прстен северне индустријске зоне, чиме 
се обезбеђује квалитетније водоснабдевање Крушевца 
водом. 

У свим осталим саобраћајницама је изграђена 
секундарна водоводна мрежа која формира хидрауличке 
прстенове и снабдева водом све објекте у обухвату 
планске документације. 

У делу насеља Паруновац и Капиџија, као и у 
засеоцима Прештип и Добромир изграђена је водоводна 
мрежа у већини улица и највећи број домаћинстава са 
овог простора прикључен је ову мрежу.  

Најважнији правци постојеће водоводне мреже су: 
 Улица Капиџијска: Постојећа водоводна мрежа 

ПВЦ Ø150мм 
 Улица Источна обиланица: Магистрални 

цевовод пијаће воде Ø1000мм (Липовац - Ћићевац - 
Варварин) 

 Улица Димитрија Туцовића: Постојећа 
водоводна мрежа АЦЦØ125мм, АЦЦØ80мм 

 Улица Ртањска: Постојећа водоводна мрежа 
ТПЕ Ø110мм и ТПЕ Ø90мм до резервоара и црпне 
станице. 

Најчешће коришћени материјал за цевоводе је:   
 ТПЕ профила Ø110, Ø90, Ø63 и Ø50, 
 ПВЦ профила Ø150 и  
 АЦЦ за профиле Ø125 мм и Ø80 мм, као и 

поцинковане цеви за мање пречнике.  
Све АЦ и поцинковане цеви су у функцији од 1970 

год.  
У појединим деловима водоводна мрежа је 

изграђена цевима недовољног капацитета. 
Развод водова по улицама дат је у графичком 

прилогу бр.8. и Предходним условима издатих од стране 
ЈКП „Водовод“ Крушевац. 

 
Одпадне воде 
 
Систем за одвођење отпадних вода града Крушевца 

је сепаратан, независно одвођење отпадних вода из 
домаћинстава и индустрије од атмосферских вода. 
Тренутно се отпадне воде Крушевца директно упуштају 
у Западну Мораву и Расину. Концепција одвођења 
отпадних санитарних вода града Крушевца је према 
централном постројењу за пречишћавање отпадних вода 
(ЦППОВ) чија се изградња планира уз реку Западну 
Мораву. Постојећи примарни колектори Паруновачки 
(ул. Паруновачка) који пролазе кроз подручје плана  се 
уливају у реку Расину, без третмана.  

У току је  изградња делова примарног колектора 
Б . Траса колектора Б полази од улива у колектор 
А скреће на исток, пресеца водоток Расину и креће се 
дуж источне обилазнице (подручје плана). Овим 
колектором се планира одвођење отпадних вода 
индустрије стациониране дуж десне обале Расине као и 
оближњих насеља: Дедина, Макршане, Паруновац, 
Капиџија. Повољна теренска конфигурација омогућава 
наставак изградње овог колектора према насељима која 
се налазе на десној обали Расине, чиме он прераста у 
Деснообални расински колектор. 

Секундарна канализациона мрежа је у оквиру 
граница плана највећим делом изграђена и прикључена 
на постојећи систем примарних колектора. 

Део домаћинстава насеља Паруновац и Капиџија 
смештених непосредно уз реку Гагловку своје отпадне 
воде одводи директно у водоток 

 
Атмосферске воде 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу реке Расине са својим подсливовима кога чине: 
Гагловска река, Кобиљска река, поток Бунарац и 
Добромирски поток.  

На простору ПГР „Исток 5“  не постоји изграђена 
атмосферска канализација као целовит систем. Постоје 
само делимично изграђени атмосферски колектори у 
улици Димитрија Туцовића (зона ОШ) и Норвешкој 
улици у Паруновцу. У осталим улицама у насељима  
Паруновац и Капиџија, као и у засеоцима Прештип и 
Добромир атмосферске воде се прикупљају земљаним и 
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бетонским каналима и одводе у реципијенте (поток 
Бунарац, Гагловска река и Кобиљска река)  

Насеље Паруновац је посебно угрожено од полава, 
јер до реципијента, Кобиљске реке, коме гравитирају 
скоро све сливне површине не постоје изграђени канали 
довољне пропусне моћи, тако да су плављења честа. 

Једини постојећи елементи за одвод атмосферских 
вода су пар пропуста испод коловоза који су углавном у 
лошем стању и са смањеном пропусном моћи, због 
лошег одржавања. 

У пролеће после топљења снега и лети током олуја, 
већина од тих природних потока и јаруга, добије 
карактер бујичних токова са свим последицама које они 
имају на околину.  

Постоји и реални проблем затрпаних канала, 
односно ригола  дуж постојећих саобраћајница.  

 
Постојећа водопривредна инфраструктура 
 
Упркос до сада изведеним радовима на заштити од 

поплава и уређењу водених токова велики део 
територије Града Крушевца је још увек реално или 
потенцијално угрожен поплавама, последицама 
деформације речног корита, као и другим неповољним 
утицајима водених токова. 

Генерална оцена стања водопривредне инфра-
струцтуре у зони ПГР „Исток 5“ је незадовољавајућа, 
наиме на простору плана скоро да и не постоје 
хидротехнички објекти.  

Све реке и потоци на подручју плана гравитирају 
сливу реке Расине, која је уједно и рецепијент свих 
бујичних притока. 

У обухвату плана генералне регулације „Исток 5“се 
налазе следећи водотоци: 

 Кобиљска река је сврстана у водоток другог реда 
са површином слива 39,0км2  и израженим бујичним 
карактером са западне стране пресеца насеље 
Паруновац. Водоток у обухвату плана је нерегулицан. 

 Гагловска река је водоток другог реда, тече 
паралелно са Капоџијском улицом и пресеца насеља 
Капиџија и Паруновац. Корито реке се значајно укопало 
са великим бројем кривина малог радијуса што 
представља велику препреку нормалном протицању 
боде. Посебан проблем представљају нестручно 
изграђени мостови недовољног протицајног профила, 
који су чест узрок плављења. Овај водоток је 
нерегулисан, а изразито је бујичног карактера.  

 Поток Бунарац је водоток другог реда и само се 
у свом изворишном делу налази на простору плана. 
Поток има површину слива 2,14км2  и није регулисан, 
осим кроз фабрички круг ШИК “Савремени Дом”. 
Поток је изразито бујичаст. 

 Добромирски поток је десна притока Гагловске 
реке и у зони плана протиче уз приступни пут за засеок 
Добромир. Поток је нерегулисан и угрожава пут. 

Хидролошки подаци за Гагловску и Кобиљску реку 
преузети су из Водних услова бр.1840/1 од 10.01.2019 
год. Издати од стране ЈВП “Србијабоде“ Београд, ВПЦ 
„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак са следећим 
карактеристичним протицајима. 

Гагловска река на месту улива Кобиљске реке: 

Q0,1%=87m3/s; Q1%=62m3/s;  

Кобиљскa реке на месту улива у Гагловску реку: 

Q0,1%=82m3/s; Q1%=59m3/s;  
 
Стање ерозије на простору Плана указује на 

значајан интезитет ерозионих процеса. Ова констатација 
се првенствено односи на Гагловску река, Кобиљску 
реку и Добромирски поток. 

 
1.6.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: далековод 110 kV 
бр. 114/1 ТС Крушевац 1 – ЕВП Ђунис, далековод 35 kV 
ТС Крушевац 2 – ТС Велики Шиљеговац, далековод 35 
kV ТС Милоје Закић – ТС Модрица, као и ТС 10/0,4кV и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у Претходним 
условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, огранак 
Електродистрибуција Крушевац, бр. 0911-54745/2 од 
03.03.2018., који су саставни део овог плана. 

Постојећи, далеководи 110 kV, далеководи 35kV 
далеководи 10kV, кабловски водови 10kV, су приказани 
у оној мери у којој је предметна мрежа уцртана у 
графичком прилогу на дигиталном катастарском плану 
преузетог од надлежне Службе за катастар и 
непокретности. 

 
1.6.4.4. Телекомуникације 
 
На подручју ПГР, телекомуникационе услуге се у 

фиксној телефонији реализују преко комутационог 
центра Паруновац. Комутациони центар је дигитална 
телефонска централа. 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је којој је предметна мрежа уцртана у графичком 
прилогу на дигиталном катастарском плану преузетог од 
надлежне Службе за катастар и непокретности. 

 
1.6.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПГР-а „Исток 5“ не постоји изграђена 

инсталација градског топлификационог система 
(дистрибутивни топловод).  

 
Гасификација 
  
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПГР-а, за потребе гасификације потенцијалних 
потрошача, изграђена је дистибутивна гасоводна мрежа 
(ДГМ). Дистрибутивна гасоводна мрежа изграђена је од 
полиетиленских цеви притиска до 4 бара. Трасе 
постојеће дистрибутивне гасоводне мреже приказане су 
у графичком прилогу. 

1.6.5. Зеленило 
 
Највеће површине под зеленилом, у оквиру Плана, 

чини шумско и пољопривредно земљиште. Пољо-
привредно земљиште окружује стамбене зоне на јужној 
и северној страни, док је шумско, углавном, 
концентрисано у југоисточном делу. Велики значај ових 
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површина је у томе што чине везу са ванградским 
зеленилом и  повећавају еколошки капацитет града.  

Зеленило у грађевинском подручју заступљено је у  
објектима комерцијалних, привредних, спортско-
рекреативних и објеката јавне намене, као и у стамбеним 
зонама. Присуство зеленила на јавним  површинама и у 
објектима јавне намене је важно у смислу побољшања 
микроклиматских услова и естетике амбијента, па је 
неопходно радити на његовој ревитализацији и 
оплемењивању одговарајућим врстама. 

У окућницама је заступљено углавном декоративно 
партерно зеленило, чији се значај огледа у великој 
заступљености.  

 
1.6.6. Евидентирани и заштићени објекти, 

амбијенталне целине и споменици културе и 
природе 

 
У оквиру плана на локацији комплекса „Јасиковац“ 

у Паруновцу евидентиран је арехеолошки локалитет 
„Крушак“ којије у режиму предходне заштите. 

Локација археолошког локалитета преузета је из  
„Елабората заштите културног и градитељског наслеђа“, 
који је израдио надлежни Завод за заштиту споменика 
културе Краљево, за потребе ГУП-а, јануара 2014.г. и 
допуна издатих услова бр.1268/2 од 20.10.2014.г,  који чини 
саставни део Плана (дата у документационој основи). 

 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. Правила уређења 
 
2.1. Концепција уређења  
 
Становање густине до 100ст/ха је претежна 

планирана намена у оквиру грађевинског подручја у 
виду породичног и периурбаног становања. Развој 
становања се остварује кроз: 

-  повећање комфора, односно површине стамбеног 
простора по становнику, путем изградње, реконстру-
кције и унапређењем постојећег грађевинског фонда 

- повезивање издвојених стамбених енклава из 
насеља у јединствену целину. 

Планом се такође омогућава изградња објеката 
допунских, компатибилних намена из области 
комерцијалних и привредних делатности, садржаја 
спорта и рекреације, односно остварује се  могућност да 
се основне животне потребе, како становника тако и 
посетиоца, могу задовољити на квалитетан начин.  

Најзначајнија промена у планском подручју је 
стварање услова за измештање Окружног затвора из 
центра града који по капацитету, површини и 
садржајима не одговара намени и рангу по организацији 
Управе за извршење кривичних санкција. Из тих разлога 
локација за измештање затвора планирана је ван 
градског језгра и опредељена је ГУП-ом Крушевац 2025. 
у северном рубном делу ПГР-а „Исток 5“ (уз 
Ул.Ртањску-општински пут). Проширењем капацитета 
са новопланираним садржајима, променом ранга и 
увођењем другачијег третмана комплекс добија статус 
Казнено поправног завода (КПЗ) 

Аеродром „Росуље“ Генералним планом мастер 
саобраћаја у Србији, планиран је као део терцијалне 
мреже аеродома Србије. 

Планиран је наставак већ започете реализације 
Аеродрома „Росуље“ уз стварање услова за реализацију 
недостајућих садржаја у контакним зонама. Развој 
планираних намена у зони аеродрома  усмерен је на 
уређење простора који је неизграђен, запуштен и 
неодговарајуће намене. 

Планирано је да ће Аеродром „Росуље“ пружати 
аеродромске услуге за спортске, туристичке и 
привредне потребе, као и услуге превоза путника и робе 
у ваздушном и друмском саобраћају. 

Из тих разлога планиране су површине привредних 
делатности, спорта и рекреације које су у директном 
контакту са аеродромом. 

Превасходно је потребно остварити  функционално 
повезивање аеродрома  у циљу његовог одрживог 
развоја  са планираним  садржајима на површинама 
опредељеним за привредне делатности. На овај начин се 
омогућује изузетна  профитабилност у промету 
производа, робе и услуга, како везано за најближе 
локације у непосредној околини, тако и за локације у 
ширем окружењу, па и регионално. 

Аеродром „Росуље“ имаће велики значај за град у 
погледу учешћа у ванредним ситуацијама са 
могућностима врло брзих интервенција у случају 
елементарних непогода (пожари, поплаве), хитних 
медицинских интервенција, епидемија и др. 

Планским решењем за реализацију намена 
предложених Мастер планом (Министарство одбране) 
неизграђени војни комплекс (Росуље) са локацијом уз 
аеродром који је у изградањи, добија намену која би 
била компатибилна и допуна намени аеродрома. 

Позиција локације војног комплекса „Росуље“ (са 
статусом Мастер плана) према условима Министарства 
одбране пружа могућност за формирање привредне и 
комерцијалне зоне. Имајући у виду диспозицију ове 
локације, сматра се најрацоналнијом промена намене у 
комерцијалну  делатност која би била компатибилна и 
допуна основној планираној намени аеродрома, након 
регулисања својинских односа у складу са Законом. 

Постојећи објекти и површине намењени спорту и 
рекреацији у границама плана се задржавају, уз 
могућност  њиховог проширења, као и ревитализације, 
реконструкције, доградње, инфраструктурног опремања 
и изградње објеката пратећих садржаја са циљем осавре-
мењавања и подизања нивоа услуга. 

Планирано је проширење постојећег гробља у 
Паруновцу и Капиџији. Постојеће ромско гробље (уз Ул. 
Капиџијску) није планирано за проширење. 

Планско решење ПГР-а наставља реализацију 
саобраћајног решења датог ГУП-ом  којим се у основи 
радијални систем друмских градских саобраћајница  
претвара у радијално - прстенасти. У том смислу 
планирана је траса општинског пута са циљем спајања 
локације Аеродрома Росуље  са источном обилазницом  
(која је део радијалног-прстенастог система) 

Такође је планирано и измештање незнатног дела 
трасе општинског пута (пут за Пасјак) ради стварања 
услова за проширење заштитне зоне травнате писте, 
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односно стварање услова за прелазак травнато-полетне 
стазе из кодне ознаке 1Б у кодну ознаку 2Б. 

Као предуслов за реализацију планираних садржаја, 
предвиђено је опремање недостајућом комуналном 
инфраструктуром.  

Концепт уређења зеленила заснива се на очувању и 
унапређењу, пре свега, шумског земљишта као значајног 
еколошког чиниоца, као и декоративног зеленила у 
објектима комерцијалних, привредних, спортско-
рекреативних објеката, објеката јавне намене и у 
стамбеним зонама.  

Нарочито је значајна планирана парковска повр-шина – 
рејонски парк којом се надокнађује недостатак садржаја за 
спорт, рекреацију, одмор, забаву и сл. активности. 

Такође се планирају паркови суседства, као 
површине за одмор и дечју игру у оквиру саме стамбене 
зоне, парк шума у контакту са постојећим гробљем и 
заштитно зеленило као заштита речног тока и визуелана 
баријера објеката специфичне намене. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена  
 

2.2.1. Подела на карактеристичне урбанистичке 
целине 
 

Сагледавањем потенцијала простора за даљи развој, 
планираних интервенција и дефинисане намене ГУП-ом 

Крушевац 2025, простор плана подељен је у пет 
урбанистичких целина: 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. и 8.7. и три 
енклаве 8В, 8Д и 8Р које су у оквиру рубне стамбене зоне 
„Исток“. 

 
2.2.2. Планирана намена површина 

карактеристичних  урбанистичких целина  
 
Претежна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору преовла-
ђујућа. 

Компатибилана /допунска/ намена простора, 
подразумева намену која допуњује претежну намену са 
којом је компатибилна. 

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

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

 Претежне намене (51-100%); 
 Компатибилне (допунске) намене (31 - 49%); 
 Пратеће намене    (0 - 30%). 
 
Зеленило као намена сматра се компатибилном 

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

 
 

Збирни приказ планираних намена по урбанистичким целинама у ПГР-у „Исток 5“ 
 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена Компатибилна (допунска) 

намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3. становање  ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 јавне функције 
 

школство (Ш) 
верски објекти 
(ЦР) 
дом културе ДК 

привредне 
делатности 

ПД-03 

комуналне 
делатности 

гробље (Г)  
резервоари (Р) 

парк рејонски парк 

парк суседства 

парк шуме 

спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 

8.4. становање 
густине  

ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 јавне функције верски објекти 
(ЦР) 

месна заједница 
(МЗ) 

привредне 
делатности 

ПД-02, ПД-3 

спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 

парк парк суседства 

заштитно 
зеленило 

/ 
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8.5. посебна 
намена 

казнено 
поправнаи 
завод 
(КПЗ) 

  заштитно 
зеленило 

/ 

8.6. Јавне 
функције 

аеродром 
(А) 

привредне 
делатности 

ПД-02 посебна 
намена 

војни комплекс 
(ВК) 

становање  ПС-03 

заштитно 
зеленило 

/ 

8.7. привредне 
делатности 

ПД-01   заштитно 
зеленило 

/ 

 
У оквиру граница ПГР-а, грађевинска подручја у виду енклава, чине и енклаве 8В, 8Д и 8Р 

 
 
 
За зоне за које није предвиђена израда Планова 

детаљне регулације, важи: 
 
- На нивоу појединачне парцеле, уз претежну могу 

бити заступљене планом дефинисане и/или компа-
тибилне и/или пратеће намене, уз примену урбани-
стичких параметара одређених за претежну намену. 

- На нивоу појединачних парцела, у оквиру урба-
нистичке подцелине, намена дефинисана као компа-
тибилана или пратећа може бити доминантна или једина. 

 
2.2.2.1. Урбанистичка целина 8.3. 
 
Површине од око 109.8 ха и ограничена је Ул. 

Сибињанин Јанка, Паруновачком, комплексом корпо-

рације, „Трајал“, пољопривредним земљиштем (на југу) 
и границом урб. целине 8.4. 

 
Претежна намена: становање 
 
Компатибилна (допунска) намена: комерцијалне 

делатности 
 
Пратећа намена: привредне и комуналне 

делатности, јавне функције, спорт и рекреација, паркови 
Ова убанистича целина подељена је на 6 урба-

нистичких подцелина: 
 

 
 
 

приказ планираних намена подцелина  у оквиру урбанистичке целине 8.3. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 

 
Компатибилна 

(допунска) намена 
 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.1. ПДР становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
привредне 
делатности 

ПД-03 

8.3.2. 
директна 
примена 

становање 
ПС-01 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03 

комуналне 
делатности 

гробље 

јавне функције 
школа, дом 
културе 

рејонски парк         / 

8.3.3. ПДР становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 

привредне 
делатности 

ПД-03 

спорт и рекреација 
СР-02,             
СР-03 

јавне функције верски објекат 
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8.3.4. ПДР становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 
привредне 
делатности 

ПД-03 

комуналне 
делатности 

резервоари 

8.3.5. 
 

ПДР 
комуналне 
делатности 

гробље / / парк шума / 

8.3.6. ПДР становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03 

парк суседства / 

 

 
2.2.2.2. Урбанистичка целина 8.4. 
 
Површине од око 104.0 ха и ограничена је Ул. Ртањском, пољопривредним земљиштем (на северу), границом 

ГУП-а, пољопривредним и шумским земљиштем (на североистоку), пољопривредним земљиштем  (на југу) и 
границом урбанистичке целине 8,3. (на западу).  

 
Претежна намена: становање 
 

Компатибилна (допунска) намена: комерцијалне делатности 

Пратећа намена: привредне делатности, јавне функције, спорт и рекреација, парк, заштитно зеленило 
Ова убанистича целина подељена је на 4 урбанистичке подцелине: 
 

приказ планираних намена подцелина у оквиру урбанистичке целине 8.4. 

 

Ознака урб. 

подцелине / 

спровођење 

Претежна намена 

 

Компатибилна 

(допунска) намена 

 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.1. 
директна 

примена 
становање 

ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03, 

ПД-02 

спорт и 
рекреација 

СР-02, 

СР-03 

јавне функције црква, МЗ 

8.4.2. 
директна 

примена 
становање 

ПС-03 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

 

ПД-03 

заштитно 
зеленило 

         / 

8.4.3. ПДР становање ПС-03 
привредне 
делатности 

ПД-03 

 
парк суседства           / 

8.4.4. ПДР становање ПС-03 
привредне 
делатности 

ПД-03 

 

заштитно 
зеленило 

          / 
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2.2.2.3. Урбанистичка целина 8.5. 
 

Површине од око 28.12 ха и ограничена је пољопривредним земљиштем и Ул. Ртањском (на југу).  

Претежна намена: посебна намена – Казнено поправни завод (КПЗ) 

Компатибилна (допунска) намена: нису планиране 

Пратећа намена: заштитно зеленило 

 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке целине 8.5. 
 

Ознака урб.  

целине/спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска)  
намена 

Пратећа намена 

намена 

 
намена намена 

8.5. 
директна 
примена 

посебна намена – казнено 
поправни завод (КПЗ) 

 

/ 

 

заштитно зеленило 

 
 
2.2.2.4. Урбанистичка целина 8.6. 

 

Површине од око 60.7 ха и ограничена је Ул. Димитрија Туцовића, саобраћајницом за локацију „Јасиковац“ и  

пољопривредним земљиштем.  
Претежна намена: јавне функције (Аеродром „Росуље“) 

Компатибилна (допунска) намена: привредне и комерцијалне делатности 

Пратећа намена: посебна намена, становање, заштитно зеленило 

Ова убанистича целина подељена је на 5 урбанистичких подцелина: 
 
 
 

Приказ планираних намена подцелина у оквиру урбанистичке целине 8.6. 
 

Ознака урб.  

подцелине/спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.6.1. 
важећа планска 
документација 

јавне 
функције- 

аеродром 

     /            /       /          /       / 

8.6.2. ПДР 
посебна 
намена 

     / 

комерцијалне 
делатности 

КД-042 
 

         /       / 
привредне 
делатности 

ПД-02 

8.6.3. 
директна 
примена 

заштитно 
зеленило 

     /            /       /         /       / 

8.6.4. 
директна 
примена 

привредне 
делатности 

ПД-02 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
 

спорт и 
рекреација 

СР-03 

8.6.5 
директна 
примена 

становање ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02          /       / 

привредне 
делатности 

ПД-03          /       / 
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2.2.2.5. Урбанистичка целина 8.7. 
 
Површине од око 22.20ха и ограничена је пољопривредним земљиштем.  

Претежна намена: привредне делатности (локација „Јасиковац“) 

Компатибилна (допунска) намена: није планирана 

Пратећа намена: заштитно зеленило 
 
 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке целине 8.7. 
 

Ознака урб.  

целине/спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.7. 
директна 
примена 

привредне 
делатности 

ПД-01 / / 
заштитно 
зеленило 

/ 

 
 
2.2.2.6. Урбанистичке енклаве 8В, 8Д и 8Р 
 

Површине енклаве 8В је око 0.12ха и ограничена је пољопривредним земљиштем.  

Површине енклаве 8Д је око 0.07ха и ограничена је пољопривредним земљиштем.  

Површине енклаве 8Г је око 0.20 ха и ограничена је шумским земљиштем.  
 
 

приказ планираних намена у оквиру енклава 
 

Ознака урб.  

енклаве/спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.В. 
директна 
примена 

становање ПС-03 
     
домерцијалне 
делатности 

КД-02 
привредне 
делатности 

ПД-03 

8.Д. 
директна 
примена 

становање ПС-03 / / / / 

8.Р. 
директна 

примена 

комунална 

делатност 

резервоари 

за тех.воду 
/ / / / 

 
2.3. Претежна намена земљишта  

 

Земљиште у обухвату Плана подељено је на земљиште у:  

 грађевинском подручју (површине јавне и површине за остале намене)  

  земљиште ван границе грађевинског подручја (пољопривредно, шумско и водно). 

 

претежна намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

грађевинско подручје (јавне и 
остале намене) 

244.97 18.04 330.1 24.31 +85.13 +6.27 

земљиште ван граница 
грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско, 
водно) 

1113.03 81.96 1027.29 75.69 -85.13 -6.27 

УКУПНО 1358.0 100 1358.0 100  
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2.3.1. Грађевинско земљиште 

 

Грађевинско земљиште у обухвату Плана, одређено 
је границом грађевинског подручја и уређује се према 
планираној претежној намени земљишта. 

Граница грађевинског подручја опредељена је са 
циљем заштите пољопривредног, водног и шумског 
земљишта, као и природних ресурса, уз максимално 
уважавање постојеће изграђености и поштовање 
особености насеља (начин градње, тенденције ширења 
насеља, садржаји које је потребно планирати и сл.). 

Поштован је и принцип развоја и унапређења 
грађевинског земљишта дуж праваца државних и 
општинскох путева,  уз главне насељске саобраћајнице 
и специфичне локације (Окружни затвор, локација 
Јасиковац, локација аеродрома Росуље) уз дефинисане 
услове ограничења. 

Планирану претежну намену земљишта у 
грађевинском подручју чине површине јавне и 
површине за остале намене.  

 
Опис границе грађевинског подручја: 
 
Граница грађевинског подручија (у даљем тексту 

комплекс) дефинисаног ПГР-е "Исток 5" (у даљем 
тексту граница) почиње, у смеру казаљке на сату, у 
северозападном делу комплекса од тромеђе к.п.бр.: 
4151/2, 4155 и 4154, тј. границе плана и иде према југу 
источном границом к.п. бр. 4154 до места где се ломи 
према истоку пресецајући следеће катастарске парцеле: 
4155 и 4156 па се ломи источном границом према југу 
до тромеђе к.п.бр.: 4156, 4157 и 4163. Граница наставља 
у истом правцу пресецајући следеће катастарске 
парцеле: 4163, 4164, 4165, 4172/1, 4172/2, 4173/1, 4173/2, 
4174, 4176, 4177/1, 4177/2, 4177/3, 4178, 4179, 4180 и 
4181 до северне границе к.п.бр. 4182 којом се ломи 
према истоку том границом катастарске парцеле до 
места где пресеца исту и к.п.бр. 4183/1 до границе КО 
Текија и КО Капиџија. Све наведене парцеле припадају 
КО Текије. 

Кроз КО Капиџија граница иде према југу 
границама следећих катастарских парцела које остају у 
комплексу са десне стране границе и то к.п.бр.: 13/6, 
14/4, 14/1, 14/3, 14/2 и 16/2, па према истоку границама 
к.п.бр.: 39/4, 39/6, 39/7 и 39/8, па према северу границама 
к.п.бр.: 34/1, 34/2, 35, 37(део), 36/3, 36/2, 36/1, 42/3, 42/2, 
42/5, 42/4, 42/6 и 42/1. Код те парцеле граница се ломи 
према истоку њеном северном границом, обухватајући 
исту као и к.п.бр.: 43 (пут) и 50, па скреће према југу 
обухватајући исту и пресецајући следеће катастарске 
парцеле: 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 
62/10, 62/2, 62/1, 62/4 и 62/5 до северне границе к.п.бр.: 
62/6 где се ломи према истоку и северу остављајући у 
комплексу следеће катастарске парцеле: 62/6, 69/2, 
69/1(део-пут), 77, 75/3, 75/4, 75/2, 74/4, 74/2, 74/3, 74/1 и 
73 до пута к.п.бр. 1511 тј. до границе КО Капиџија и КО 
Текија. Све наведене парцеле припадају КО Капиџија. 

Граница поново улази у КО Текије пресецајући пут 
к.п.бр. 4224 и ломи се према истоку његовом северном 
границом до тромеђе истог и к.п.бр.: 4025/1 и 4025/2. 
Граница наставља према истоку обухватајући следеће 
катастарске парцеле: 4025/2, 4026/2, 4026/1, 3880, 3881, 
3882, 3883, 3884/2, 3884/3, 3885 и 3886 где се ломи према 
југу источном границом исте до пута  к.п.бр. 4202 и 
пресецајући исти ломи се према западу јужном 
границом истог до тромеђе тог пута и к.п.бр.: 3875/1 и 
3876/1. Скрећући према југу граница обухвата следеће 
катастарске парцеле: 3876/1, 3877/1, 3878/1, 3879/2, 
3879/3, 3871/4, 3871/5, 3871/3, 3871/6, 3871/9, 3871/8, 
3872/2 и 3872/1. Граница се ломи према истоку 
границама следећих катастарских парцела које остају у 
комплексу и то: 3870/1, 3870/3, 3870/2, 3869/1, 3869/2, 
3859(део), 3869/3, 3849/1, 3852(део), 3851/1(део), 
3850(део), 3849/2, 3847, 3829/4 и 3829/1, па према северу 
обухватајући к.п.бр.: 3823/3, 3823/5, 3823/6, 3823/4, 
3823/1, 3823/7, 3822/2 и 3822/1. Граница, према истоку и 
према југу обухвата к.п.бр.: 3822/1 и 3819 па 
пресецајући према истоку к.п.бр.: 3818/1 и 3818/2 иде до 
тромеђе к.п.бр.: 3818/2, 3817/3 и 3817/4. Граница, скреће 
према северу обухватајући следеће катастарске парцеле: 
3817/4, 3817/5, 3817/6, 3817/8, 3817/9, 3817/10 и 3817/1 
којом се обухватајући је враћа према југу источном 
границом к.п.бр.: 3817/1, 3817/11(пут) и 3817/7 и даље у 
истом правцу обухватајући к.п.бр.: 3817/2, 3817/13 и 
3817/12 до пута к.п.бр. 4199 тј. тромеђе истог и к.п.бр.: 
3817/12 и 3816. Граница се затим ломи према 
североистоку северозападном границом пута к.п.бр. 
4199 до тромеђе к.п.бр.: 3795/3, 3795/4 и 3795/2.  

Од те тромеђе граница се ломи према северозападу 
обухватајући следеће катастарске парцеле (комплекс 
предвиђен за изградњу затвора): 3795/2, 3803, 4202(део-
пут), 3962/1(део), 3962/2(део), 3961(део) и 3979(део), па 
према истоку остављајући у комплексу следеће парцеле: 
3979, 3975, 3974, 3973/2(део), 3973/1(део), 3972, 3971, 
3969(део), 3968(део), 3967(део), 3966/2(део), 
3966/1(део), 3965(део), 3964 и 3963(део) и у истом 
правцу северном границом исте до пута к.п.бр. 4202 који 
пресецајући и даље у истом правцу обухвата к.п.бр.: 
932/1, 931, 940(део), 941(део), 942(део) и 943/2(део) до 
места где скреће према југу обухватајући део к.п.бр. 
943/2 и целе к.п.бр.: 939, 3739 и 3740 долази до тромеђе 
к.п.бр.: 3740, 3738 и 4199(пут) где се завршава комплекс 
предвиђен за изградњу затвора.  

Граница даље обухвата део пута к.п.бр. 4199 до 
границе плана и његовом југоисточном границом иде 
према југозападу све до тромеђе к.п.бр.: 4199(пут), 
3787/7 и 3787/5. Настављајући у истом правцу граница 
обухвата следеће катастарске парцеле: 3787/5, 3787/2, 
3787/6 и 3787/4 до пута к.п.бр. 4209, тј. границе КО 
Текије и КО Капиџије, тј. тромеђе к.п.бр.: 4209, 3787/1 и 
3787/4. Све наведене парцеле припадају КО Текије.    

Кроз КО Капиџија граница наставља према југу и 
западу, пресецајући пут к.п.бр. 1514 и остављајући у 
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комплексу следеће катастарске парцеле: 135, 134, 133/2, 
132/1, 132/2, 131, 130/2, 129, 108/2 и 108/1, и даље 
ломећи се према југу и истоку наставља границама 
следећих катастарских парцела које обухвата: 107/4, 
106/5, 105/5, 104, 103/2, 103/2, 112/1, 111, 110/2, 110/1, 
113/1, 113/4, 113/6, 116(део), 117/1део), 119, 121/1, 121/2, 
123/4, 123/1, 123/2, 123/3 и 123/5. Настављајући у истом 
правцу граница прати границе следећих катастарских 
парцела остављајући их у комплексу: 123/5, 123/3, 123/2, 
123/1, 121/3 и 121/4, па пресецајући пут к.п.бр. 136 
граница наставља према истоку обухватајући к.п.бр. 
190, и пресецајући к.п.бр.: 187 и 189/1, даље обухвата 
к.п.бр.: 171/16, 171/6 (део), 171/17(део), 171/10(део), 
171/5(део), 168/2, 167, 165 и 163 до пута к.п.бр. 1503. 
Граница наставља у истом правцу северном границом 
пута к.п.бр. 1503, и пресецајући исти наставља 
остављајући у комплексу следеће катастарске парцеле: 
376, 377, 378/2, 378/5, 378/6, 379/3, 379/1, 379/7, 382/3, 
382/2, 382/1, 380, 383/2, 383/3 и 383/1.  Од те парцеле 
граница се ломи према северу паралелно са путем к.п.бр. 
399 у зони проширења постојеће саобраћајнице за цркву 
пресецајући следеће катастарске парцеле: 384, 387, 388, 
389, 390, 392 и 393/2, и ломећи се према истоку пресеца 
пут к.п.бр. 399 и обухвата к.п.бр.: 646/1(црква) и 647/4 
до тромеђе исте и к.п.бр.: 644/1 и 639/2. На том месту 
граница се ломи према северу границама следећих 
катастарских парцела које остају у комплексу: 648/3, 
639/2, 639/1, 634, 632/1(део), 459/1, 458/1, 460/2(део) и 
457/2 до пута к.п.бр. 1504/1, чијом југоисточном 
границом наставља према североистоку обухватајући 
следеће катастарске парцеле: 457/2, 457/1, 456/2, 455/6, 
455/5, 455/4, 454/2, 453 и 451/2,  па границом улице 
Добромирске обухвата к.п.бр.: 451/3, 450/5, 450/6, 449/9, 
449/10 и 448/3, поново до пута к.п.бр. 1504/1. 
Пресецајући исти граница наставља у истом правцу 
границама следећих катастарских парцела које остају у 
комплексу: 446/4, 446/6, 446/5, 446/1, 445/1, 444/4, 436/1, 
436/2, 437/1(део), 443/5, 442/3 и 441/4 до границе КО 
Капиџија и КО Текија, тј. границе плана. Поклапајући се 
са границом плана, тј. границом Катастарских Општина, 
граница комплекса обухвата к.п.бр.: 441/4, 441/5, 
441/7(улица Добромирска), 441/8(улица Добромирска) и 
441/3 где се ломи према југозападу такође се 
поклапајући са границом плана и границом КО Капиџија 
и КО Текија остављајући у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 441/3, 441/2,. 442/1, 443/1, 443/3 и 
444/2.  

Настављајући кроз КО Капиџија граница комплекса 
иде према југу западном границом потока Добромир 
(к.п.бр. 1496) остављајући са десне стране у комплексу 
следеће катастарске парцеле: 444/2, 445/2, 1504/2(пут), 
447, 448/1, 449/8, 449/1, 449/7, 449/2, 450/1, 450/2, 451/1, 
452/1, 454/1, 455/3, 455/2, 455/1, 456/1, 457/3 и 457/4, где 
скреће према западу остављајући у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 457/4, а опет према југу 
обухватајући: 457/6, 458/3, 459/3, 632/3, 635/3, 636/4, 
638/3 и 638/2 до западне границе потока Добромир 
(к.п.бр. 1496) и пресецајући исти обухвата његов део и 
даље према југу источном границом к.п.бр.: 462/3 и 461 

(које остају ван комплекса) до тромеђе к.п.бр.: 
1496(поток), 461 и 478/3(пут-део). Обухватајући део 
истог граница се ломи према истоку и од тромеђе истог 
и к.п.бр.: 622/2 и 624 оставља са десне стране, у 
комплексу следеће катастарске парцеле: 627/1, 624, 
621/2, 621/1 и 620/2 до тромеђе исте са к.п.бр.: 622/4 и 
620/1. Од те тромеђе граница се ломи према југу 
источном границом к.п.бр. 620/2, остављајући је у 
комплексу, па се ломи према истоку пресецајући к.п.бр.: 
620/1, 619, обухватајући 618, пресецајући 614/1 и 612/3, 
до западне границе исте , према југу којом се спушта до 
тромеђе к.п.бр.: 612/3, 610/2 и 612/2. Граница даље 
обухвата следеће катастарске парцеле: 612/2, 611/3(део), 
610/3(део), 610/4(део), 609, 603/4(део), 603/3(део), 
603/10(део), 603/9(део), 603/12(део), 597(део), 596/1(део) 
и 596/2(део) до источне границе исте где се ломи према 
југу том границом и пресецајући Гагловску реку ломи се 
према истоку јужном границом Гагловске реке (к.п.бр. 
1495) обухватајући следеће катастарске парцеле: 687, 
688 и 689 до моста на Гагловској реци и пута Крушевац-
Ђунис. Настављајући у истом правцу, према истоку 
граница пресеца Гагловску реку наставља северном 
границом к.п.бр. 1500 (пут Крушевац-Ђунис), 
обухватајући исти у целости кроз КО Капиџија, долази 
до тромеђе к.п.бр.: 1500(пут), 578 и 572/2. Од те тромеђе 
граница се ломи према северу, а затим према истоку 
обухватајући, односно пресецајући следеће катастарске 
парцеле које остају у комплексу: 572/2, 573/4, 571, 
564/2(део), 564/1, 563, 553, 554, 557/4, 557/5, 558/1(део), 
558/2(део), 551/3(део), 551/2(део), 550/5, 550/1, 550/6 и 
550/2 до границе катастарских општина КО Капиџија и 
КО Гаглово, тј. пута Крушевац-Ђунис (к.п.бр. 1500), 
односно границе плана.  

Поклапајући се са границом плана, границом 
катастарских општина и пресецајући пут граница се 
ломи према југу обухватајући  у целости к.п.бр. 775, 
враћа се према северу до јужне границе пута Крушевац-
Ђунис(к.п.бр. 1500) и њом обухватајући исти враћа се 
према западу до моста на Гагловској реци и 
обухватајући к.п.бр. 763, пресеца Гагловску реку(к.п.бр. 
1495), према југу и истоку оставља у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 747, 749/5, 749/4 и 749/1 до границе 
КО Капиџија и КО Гаглово, односно границе плана. 

Ломећи се према западу граница комплекса 
обухвата у целости к.п.бр. 749/1 до пута к.п.бр. 1507, где 
се ломи према северу источном границом истог до места 
где скреће према западу остављајући у комплексу, са 
десне стране целе к.п.бр.: 745, 743/4, 743/3, 743/2, 742, 
741, 739/1, 738, 736 и 733 до пута к.п.бр. 732, који 
пресецајући наставља у истом правцу, остављајући са 
десне стране у комплексу целе к.п.бр.: 713/2, 711, 705, 
704/3, 704/5, 704/2(део), 700/4, 700/6, 700/1(део), 695, 694 
и 692/2 до Гагловске реке(к.п.бр. 1495). Граница 
комплекса, пресецајући исту, према западу обухвата 
к.п.бр.: 371 и 370, пресеца к.п.бр. 369, па према југу 
оставља у комплексу следеће катастарске парцеле: 
368/2, 367/1 и 366/1 до Гагловске реке и скрећући према 
истоку северном границом исте ломи се до места на ком, 
пресецајући Гагловску реку оставља у комплексу 
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следеће катастарске парцеле: 1088/2, 1088/3(део), 
1089/1, 1091, 1093/1, 1116, 1115, 1114/1 и 1117/1(део) до 
места где скреће према истоку остављајући са десне 
стране у комплексу следеће катастарске парцеле: 1120/2, 
1119/3, 1119/4, 1119/2, 1078, 1079, 1080/3 и 1059(пут), 
који обухватајући у целости и ломи се према истоку 
његовом северном границом све до тромеђе истог и 
к.п.бр.: 1067 и 1071. Од те тромеђе граница према 
истоку, и према југу обухвата к.п.бр.: 1071, 1070, 1069 и 
1068 до пута к.п.бр. 1502, који пресеца, и обухватајући 
к.п.бр.: 1127 и 1124 ломи се према западу јужном 
границом пута к.п.бр. 1502 остављајући у комплексу 
његов део до к.п.бр. 1323 (остаје ван комплекса) наспрам 
које скреће према северу обухватајући следеће 
катастарске парцеле: 1326, 1327(део), 1334, 1332/1(део), 
1332/5, 1332/2 и 1332/3 до Гагловске реке коју поново 
пресеца у истом правцу. Са њеном северном границом 
граница комплекса обухвата к.п.бр.: 359/7 и 359/5, па 
скреће према северу обухватајући к.п.бр.: 359/3 и део 
359/4, као и к.п.бр.: 356/3 и 356/2 и долази поново до 
Гагловске реке. Граница комплекса наставља према 
западу, а затим према југу границом следећих 
катастарских парцела: 356/2, 356/1, 355, 354, 353, 352 и 
348, где поново долази до Гагловске реке и пресецајући 
исту ломи се према југу, западу и северу остављајући у 
комплексу следеће катастарске парцеле: 1355/1, 1355/2, 
1366 и 1369/2 где поново пресеца Гагловску реку и 
скрећући према западу оставља у комплексу са десне 
стране следеће катастарске парцеле: 341(део), 343/1, 
340, 337/1, 337/2, 335/2, 335/4, 335/3, 334/4, 334/5, 334/2, 
334/1 и 192, тј. тромеђе к.п.бр.: 334/1, 192 и 333. Од те 
тромеђе граница према југу пресеца поново Гагловску 
реку обухватајући део к.п.бр:.331/3 и 331/2 па према 
западу пресеца к.п.бр.: 330 и 329, скреће према југу 
обухватајући к.п.бр. 326 до пута к.п.бр. 1502, тј. до 
тромеђе к.п.бр.: 1502, 329 и 326. Северном границом 
пута (к.п.бр.1502) граница комплекса иде према западу 
остављајући унутар њега к.п.бр.: 326, 325 и 324, као и 
део пута к.п.бр. 1502 до потока к.п.бр. 1497, који 
пресецајући наставља према југу његовом западном 
границом остављајући у комплексу следеће катастарске 
парцеле: 1497(део), 315, 314, 312, 310, 304/1 и 303 до 
пута к.п.бр. 1447. Пресецајући исти граница иде према 
југу обухватајући к.п.бр. 1455, па према западу пресеца 
к.п.бр.: 1458 и 1457 обухвата следеће катастарске 
парцеле: 1463/3, 1463/2, 1465/3, 1466, 1467/5 и 1467/9. 
Ломи се према северу остављајући у комплексу к.п.бр.: 
1467/9, 1467/8 и 1467/7, па поново скреће према западу 
пресецајући к.п.бр.: 1471, 1472 и 1473 и целу к.п.бр. 1479 
до пута к.п.бр. 1481, који пресецајући наставља у истом 
правцу обухватајући део к.п.бр. 1482, као и целе к.п.бр.: 
1486/2, 1486/5, 1489/2, 1489/1, 1489/6 и 1491/1 чијом 
источном границом скреће према југу до границе КО 
Капиџија и КО Паруновац. Све наведене парцеле 
припадају КО Капиџија. 

Кроз КО Паруновац граница пресеца пут к.п.бр. 
3133 и обухватајући један његов део и даље у истом 
правцу остављајући у комплексу следеће катастарске 
парцеле: 777, па према истоку 757/1 и 756/1, па опет 
према југу 756/1 и 756/2 до пута к.п.бр. 757/3 који 
обухватајући у целости скреће према западу пресецајући 
к.п.бр.: 753/2, 753/1, 758/3 и 758/2 (проширење постојеће 

саобраћајнице) до тромеђе к.п.бр.: 758/2, 758/5 и 
758/4(пут). Од те тромеђе граница се ломи према југу 
обухватајући к.п.бр.: 758/5, 758/1, 752/2(део), 748, 739/1, 
739/2, 732 и 728/1, где скреће према истоку обухватајући 
део пута к.п.бр.: 3131/1, 725, 724(цела), 652/2 и 653(цела) 
и враћа се према западу јужном границом пута к.п.бр. 
3131/1, обухватајући и део к.п.бр. 982 долази до тромеђе 
пута к.п.бр.: 3131/1 и 980 и 979.  Од те тромеђе граница 
се ломи према југу обухватајући к.п.бр.: 979, 977/2, 
977/1, 978/1(део), 978/2 и 989/2(део) до јаруге к.п.бр. 
1024 чијом северном границом обухвата један њен део 
па пресецајући к.п.бр. 1032 се ломи према југу и истоку 
северном границом к.п.бр.3132(пут) обухватајући један 
њен део, као и део к.п.бр. 1032 све до к.п.бр. 1028/4 коју 
обухвата као и к.п.бр.: 1028/3 и 1028/2, враћа се према 
западу пресецајући к.п.бр. 3121 до места на ком скреће 
према југу обухватајући следеће катастарске парцеле: 
1062, 1063(пут-део), 1100, 1096(део), 1095(део), 1093, 
1091/3, 1091/1(део) и 1090 до пута к.п.бр. 1088. 
Пресецајући исти граница наставља према југу 
обухватајући део к.п.бр. 1086, као и следеће катастарске 
парцеле: 1085, 1084, 1083, 3129/1(пут-део), 1492/2, 
1491/1, 1488/1, 1488/2, 1486, 1485(део), 1470, 1469, 1472 
и 1473 до пута к.п.бр. 3163. Пресецајући тај пут граница 
комплекса, према југу и истоку обухвата приступну 
саобраћајницу и комплекс аеродрома“ Росуље“ 
обухватајући делове следећих катастарских парцела: 
1457/1, 1451, 1455/1, 1455/3, 3143(пут) и 1559, као и целе 
к.п.бр.: 1455/2, 1456, 3136, 1457/4, 1454 и 3136(пут).  

Граница комплекса наставља према истоку 
обухватајући комплекс аеродрома „Росуље“ границама 
следећих катастарских парцела: 1495/1, 1492, 1495/2, и 
такође обухватајући главну парцелу аеродрома к.п.бр. 
3177 долази до пута к.п.бр. 3131/2 где скреће према 
истоку остављајући у комплексу катастарске парцеле: 
651, 650 и 649 до к.п.бр. 3129/2, коју пресеца до пута 
к.п.бр. 386, чијом западном границом иде према југу 
остављајући у комплексу к.п.бр. 385 до к.п.бр. 3130/1 где 
скреће према југоистоку североисточном границом исте, 
и даље према истоку северном границом к.п.бр. 3130/2 
која у целости остаје у комплексу, до четворомеђе 
к.п.бр.: 410/2 (остаје у комплексу), 412/1, 3130/2 и 410/1 
(ван комплекса).  

На овом месту граница комплекса обухвата 
комплекс „Јасиковац“ и то скрећући према северу 
оставља са десне стране у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 412/1, 411, 3129/2(део) и даље у 
истом правцу к.п.бр.: 260/2, 260/1, пресеца к.п.бр. 275 и 
обухватајући к.п.бр. 261 долази до тромеђе исте са 
к.п.бр.: 262/1 (ван комплекса) и 245. Од те тромеђе 
граница према северозападу иде југозападном границом 
к.п.бр. 245 до к.п.бр. 239 где се ломи према североистоку 
остављајући исту у комплексу до границе КО Паруновац 
и КО Капиџија.  

На том месту граница комплекса скреће према 
истоку поклапајући се са границом КО Паруновац и КО 
Капиџија, тј. остављајући у комплексу са десне стране 
следеће катастарске парцеле: 239, 238, 236, 235, 233, 232, 
231, 229, 228, 227/3, 227/1, 226, 225, 224/1 и 224/2 до пута 
к.п.бр. 3128, који пресеца и даље у истом правцу 
поклапајући се са границом катастарских општина 
обухвата к.п.бр. 212/1 до к.п.бр. 212/2.  
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Обухватајући исту граница комплекса улази у КО 
Капиџија и обухватајући само к.п.бр. 1179/2 КО 
Капиџија поново се поклапа са границом КО Паруновац 
и КО Капиџија, тј. источне границе исте поново се враћа 
у КО Паруновац. Граница према југоистоку обухвата 
следеће катастарске парцеле: 211, 210, 208, 206, 204, 203, 
202, 201, 200, 199, 198, 436, 435, 437, 441, 442 и 443 до 
тромеђе к.п.бр.: 443, 453 (ван комплекса) и 197 (ван 
комплекса). Од те тромеђе граница скреће према југу 
остављајући у комплексу са десне стране следеће 
катастарске парцеле: 443, 444 и 447, где се јужном 
границом исте ломи према западу обухватајући је у 
целости па према југу до тромеђе исте са к.п.бр.: 450 
(ван комплекса) и 3129/2 (део). Пресецајући од те 
тромеђе к.п.бр. 3129/2 граница комплекса скреће према 
западу јужном границом исте и к.п.бр. 3130/2, 
заоквирујући комплекс „Јасиковац“, и даље према 
југозападу југоисточном границом к.п.бр. 3130/2 
обухватајући је у целости све до к.п.бр. 3163, тј. тромеђе 
к.п.бр.: 3163, 3130/2 и 2904/1 (ван комплекса). Граница 
обухвата целу к.п.бр. 3163 као и к.п.бр. 2935/2 и делове 
к.п.бр.: 2928, 2930, 2935/1, 2936/2 и 3156 до границе КО 
Паруновац и КО Кобиље, и враћа се, према западу 
поклапајући се са истом, обухватајући делове следећих 
катастарских парцела: 2926, 2925, 2905/2, 2910/1, 2924, 
2923 и 3127, и даље пресеца следеће катастарске парцеле 
према северзааду: 2905/1, 2906/1, 2907/1, 2908/2, 2908/1, 
2908/3, 2844 и 2845 долази до кпбр. 2873/2. Од те 
парцеле граница комплекса иде према северозападу 
југозападном границом исте и к.п.бр. 2872/2. Наставља 
у истом правцу, према северозападу југозападном 
границом к.п.бр. 3163 остављајући је у комплексу као и 
к.п.бр. 1521/2 и 1522/3 све до тромеђе к.п.бр.: 3163, 1523 
(ван комплекса) и 1559 (део у комплексу). На том месту 
заоквирен је комплекс аеродрома „Росуље“. Граница 
наставља према западу обухватајући парцеле већ 
означене за приступну саобраћајницу и наставља у 
истом правцу обухватајући следеће катастарске 
парцеле: 1456, 1450/4, 1450/3, 1450/11, 1450/7, 
1450/9(пут), 1443, 1444, 1415(део-пут), 1420/1, 
1418(део), 1421, 1424, 1427, 1428, 1394, 1391, 1395/1, 
1395/2, 1396(део-пут), 1397, 1398 и 1401/1(део) до пута 
к.п.бр. 3142. Пресецајући исти у правцу северозапада 
граница комплекса обухвата следеће катастарске 
парцеле: 1379, 1380, 1381, 1383(део), 1385, 1386, 1389/1 
и 1389/2 до пута к.п.бр. 3141 који пресеца до тромеђе 
истог и к.п.бр.: 1369/1 и 1369/2 (ван комплекса). Граница 
наставља у истом правцу обухватајући следеће 
катстарске парцеле: 1369/1, 1368/1, 1243/1, 1246/1(део), 
1246/2 и 1248/2 до пута к.п.бр. 3137, тј. новопланиране 
саобраћајнице односно проширења постојеће. 
Пресецајући исту, односно пут к.п.бр. 3137 граница 
комплекса скреће према северу обухватајући делове 
к.п.бр.: 1334, 1332/1, 1332/2 и 1331 до тромеђе к.п.бр.: 
3137, 1331 (ван комплекса) и 1328/1. Од те тромеђе 
граница, према западу, оставља у комплексу к.п.бр. 
1328/1 и у истом правцу пресеца пут к.п.бр. 1337, па 
скрећући према северу западном границом истог 
остављајући његов део у комплексу до пута к.п.бр. 3138, 
чији део такође оставља у комплексу, и пресецајући га 
према северу долази до границе плана.  

Од тог места граница иде према северу, поклапајући 
се са границом плана остављајући у комплексу са десне 
стране следеће катастарске парцеле: 1275/5, 1275/1, 
1275/6, 1275/4 и 1274(пут), па пресецајући к.п.бр. 
3121(поток) наставља у истом правцу обухватајући део 
к.п.бр. 3135/1 до тромеђе к.п.бр.: 3135/1, 863 и 864. 
Пресецајући к.п.бр. 3135/1 граница наставља у истом 
правцу, такође се поклапајући са границом плана, 
оставља са десне стране у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 884, 886, 893, 895, 896/3, 897/1, 
897/2, 902/3, 902/1, 898(део), 859, 858/1, 858/2(део), 856, 
851/2, 848/1, 848/2, 850, 849/1, 847/1, 846, 845/1(део), 
842/3, 842/2, 842/4, 842/5 и 842/6 до пута к.п.бр. 3126. 
Граница наставља у истом правцу такође се поклапајући 
са границом плана, пресецајући пут к.п.бр. 3126 оставља 
у комплексу следеће катастарске парцеле: 99/5, 99/4, 
99/1, 826/3, 825/1, 824/1, 823/7, 823/6, 823/5, 823/4, 823/3, 
823/1, 823/2, 90/3, па према западу к.п.бр.: 95 и 94 до пута 
к.п.бр. 3126, и пресецајући исти у истом правцу ломи се 
према северу обухватајући један његов део до Гагловске 
реке к.п.бр. 3122 коју обухвата. Наставља у истом 
правцу обухватајући пут к.п.бр. 3125 и долази до 
границе КО Паруновац и КО Капиџија, тј. пута 
Крушевац-Ђунис, односно улице Паруновачке. Све 
наведене парцеле припадају КО Паруновац. 

Кроз КО Капиџија граница обухвата улицу 
Паруновачку к.п.бр. 1498, поклапајући се са границом 
катастарских општина и границом плана, па 
напуштајући границу катастарске општине скреће према 
истоку северном границом улице Паруновачке, 
поклапајући се са границом плана до краја, до 
раскрснице исте са улицом Сибињанин Јанка. Од те 
раскрснице граница комплекса иде према северу 
пресецајући к.п.бр. 1/1, у зони проширења улице 
Сибињанин Јанка до границе КО Капиџија и КО Текија. 
Све наведене парцеле припадају КО Капиџија. 

Кроз КО Текије граница комплекса, у зони 
проширења улице Сибињанин Јанка пресеца према 
северозападу следеће катастарске парцеле: 4187, 4190/1 
и 4190/3 до пута к.п.бр. 4225 чијом се јужном границом, 
остављајући га ван комплекса, поклапа са границом 
плана, и иде према истоку обухватајући следеће 
катастарске парцеле: 4226 (улица Сибињанин Јанка), 
4190/2, 4190/4 4152, 4153 и 4154 до места одакле је и 
почела. Све наведене парцеле припадају КО Текије. ИЗ 
грађевинског подручија предвиђеног ПГР „Исток 
5“дефинисаног горе описаном границом изузимају се 
следеће катастарске парцеле:  

 у КО Капиџија: 266(део), 267/5(део), 267/1(део), 
267/2(део), 267/3(део), 270, 271, 275, 276, 277(део), 278, 
287/1, 287/2, 289/1 и 289/2; 

 у КО Паруновац: 1049/1, 1048, 3121(поток-део), 
1119/1(део), 1119/2, 1115, 1052/2, 1051/2, 1052/1, 1051/1, 
1050, 1054, 1110, 1056, 1057 и 1059. 

У грађевинском реону ПГР-а „Исток 5“, 
грађевинским подручјем за новопројектоване саобра-
ћајнице предвиђене су и следеће катастарске парцеле, 
односно њихови делови и то: 

 Приступни пут за аеродром „Росуље“ обухвата 
делове следећих катастарских парцела, у смеру од 
истока према западу, од комплекса аеродрома „Росуље“ 
до трасе будуће Источне обилазнице: 1559, 3163, 
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3143(пут), 1455/3, 1454(цела), 1457/1, 1455/1, 1452, 1453, 
1571, 1574, 1448, 1575, 1411, 1410, 1409, 1576, 1408, 
1407, 1416, 1583, 1585, 1586, 1582/2, 1400, 1399, 
3142(пут), 1376, 1375, 1374, 1591, 1592, 3141(пут), 1370, 
1373, 1371, 1597, 1598, 1599, 1358, 3140(пут), 1357, 1606, 
3119(пток), 1608/1, 1611/1, 1612/1, 1614/1, 1614/2, 1615, 
1616, 1612/2, 1626, 1627, 1617, 1618, 1619, 1620, 
3139(пут), 1651, 1652, 1625, 1654, 1655, 1656, 1671, 1670, 
3120/1(поток), 2062, 2063/2, 2063/1, 2064/1, 2065/4, 
2065/7 и 2065/2. Све наведене парцеле припадају КО 
Паруновац; 

 Проширење постојећег Општинског пута 
(к.п.бр.: 3140 и 3145 које у целости обухвата), између 
насељених места Паруновац и Велико Головоде, у смеру 
од севера према југу, од већ описане границе 
грађевинског подручија, тј. места где иста пресеца 
к.п.бр. 3137 (пут чији део такође обухвата), обухвата 
делове следећих катастарских парцела предвиђених за 
проширење исте: 1336, 1245, 1339, 1244, 1366, 1365, 
1364/1, 1364/2, 1364/3, 1363, 1362/2, 1360, 1359, 1358, 
1599, 1602, 2234, 3119(поток), 2690, 2691, 2692, 2693, 
2694, 2695, 2696, 2697/2, 2697/1, 2698, 2701, 2702/1, 
2702/2, 2703, 2704, 2705, 2180, 2200/1, 2200/2, 2201/2, 
2201/4, 2201/3, 2201/1, 2202, 2203, 2204/1, 2204/2, 2205, 
2210, 2211/1, 2211/2, 2212, 2220, 2221, 2222, 2223, 2226, 
2230, 2231, 2232, 1603, 1604, 1605, 1606, 1357, 1356, 
1355, 1354, 1349, 1348, 1347, 1346/3, 1346/2, 1346/1 и 
1345. Све наведене парцеле припадају КО Паруновац, 
као и делови: 453, 452, 451 и 450 КО Велико Головоде.   

Грађевинском подручију припадају још и следеће 
катастарске парцеле које се односе на посебне енклаве 
ван границе горе дефинисане описом и то: 

 У северозападном делу плана енклава број 8.В 
обухвата следеће катастарске парцеле у КО Текије: 
854/2(пут-цела), 854/1(пут-део), 854/3(цела), 854/4(цела) 
и 854/2(цела); 

 У централном делу плана енклава број 8.Д 
обухвата целу к.п.бр 1004/2 КО Паруновац; 

 У југоисточном делу плана енклава број 8.Р 
обухвата целу к.п.бр. 3115 КО Паруновац. 
 
 
 
 
 

2.3.2. Земљиште ван границе грађевинског 
подручја 

 
Планирана намена земљишта ван граница 

грађевинског подручја обухвата пољопривредно, 
шумско и водно земљиште. 

Површина земљишта ван граница грађевинског 
подручја износи 1027.29 ха.  

 
2.4. Планирана намена површина  
 
2.4.1.Намена површина у грађевинском 

подручју 
 
Површине у обухвату Плана планиране су као 

површине јавне  намене и површине за остале  намене. 
 
Као површине јавне намене дефинисане су: 
 саобраћајне површине, 
 површине за објекте и комплексе комуналних 

делатности, 
 површине за објекте и комплексе јавних 

функција 
 површине комплекса спорта и рекреације 
 површина посебне намене-  комплекс Казнено 

поправног завода 
 зелене површине, 
 водне површине 
 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
 површине за становање, 
 површине за привредне делатности, 
 површине за комерцијалне делатности 
 површине за верске објекте 
 површина посебне намене - војни комплекс 

(статус Мастер план) 
 остале зелене површине 
 
2.4.2. Намена површина ван грађевинског 

подручја 
 
Намена површина ван грађевинског подручја 
 Пољопривредне површине 
 Површине под шумама 
 Водне површине 
 
 

2.5. Биланси површина 
 

Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 
 

Намена земљишта постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) 

становање 133.27 54.4 159.67 48.4 +26.40 

јавне функције 42.61 17.4 42.61 12.9 - 

привредне делатности 22.63 9.2 36.03 10.9 +13.40 

комуналне делатности 2.56 1.0 3.17 0.9 +0.61 

спорт и рекреација 2.12 0.9 5.53 1.7 +3.41 

посебна намена - - 25.89 7.9 +25.85 
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парк суседства - - 0.66 0.2 +0.66 

рејонски парк - - 3.29 1.0 +3.29 

парк-шума  - - 1.2 0.4 +1.20 

заштитно зеленило - - 9.65 2.9 +9.65 

саобраћајне површине 23.51 9.6 42.40 12.8 +18.89 

неизграђено грађевинско  
земљиште 

18.27 7.5 - - -18.27 

УКУПНО 244.97 100 330.1 100 
 

 

 

Биланс површина земљишта ван грађевинског подручја 

 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % 
(ха) 
% 

пољопривредне површине 857.20 77.0 773.29 75.2 -83.91 

шумско 249.03 22.4 247.81 24.1 -1.22 

водно 6.80 0.6 6.80 0.7 - 

УКУПНО 1113.03 100 1027.90 100 -85.13 
 

 

 

2.6. Услови за уређење површина и објеката јавне 
намене  

 
2.6.1. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене, попис парцела и опис 
локација по урбанистичким целинама за делове 
плана за директну примену 

 
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. 

За делове плана за које није предвиђено доношење 
планова детаљне регулације, односно за директну 
примену, површине јавне намене и објекти јавне намене 
дате су кроз урбанистичке целине и подцелине и то: 

 

Урбанистичка подцелина 8.3.2 

 саобраћајне површине  

 образовање и дечија заштита - Основна школа 
„Владислав Савић-Јан“ у Паруновцу са предшколском 
групом 

 административни објекти и објекти културе - 
Дом културе са канцеларијом МЗ у Паруновцу  

 комуналне делатности - ромско гробље уз 
Ул.Капиџијску 

 зелене површине- рејонски парк 

 водне површине -  део корита Гагловске реке 

Урбанистичка подцелина 8.4.1. 
 
 саобраћајне површине  

 административни објекти - канцеларија МЗ у 

Капиџији 

 спорт и рекрација - (терени и пратећи објекти) у 

Капиџији 

 зелене површине - заштитно зеленило  

 водне површине - део корита Гагловске реке 

 

Урбанистичка подцелина 8.4.2. 
 
 саобраћајне површине  

 зелене површине - заштитно зеленило  

 водне површине - део корита Гагловске реке 

 

Урбанистичка целина 8.5. 
 
 саобраћајне површине (део општинског пута – 

Ул. Ртањска) 

 посебна намена – Казнено поправни завод 
 зелене површине - заштитно зеленило  

Урбанистичка подцелина 8.6.1.  
 јавне функције - аеродром Росуље – извршена је 

комплетна експропријација земљишта, решени су 
правно-имовински односи и земљиште је у својини 
Грaда Крушевца.  
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Урбанистичка подцелина 8.6.3. 
 саобраћајне површине (део планиране трасе 

општинског пута, пут за Пасјак) 
 зелене површине - заштитно зеленило  
 
2.6.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
У зонама за које није предвиђена израда планова 

детаљне регулације, површине јавне намене су одређене 
и јасно дефинисане регулационим линијама, елементима 
за пренос површина јавне намене  и пописом парцела. 

Попис парцела опредељених за површине и објекте 
јавне намене дат je табеларно. 

 
Саобраћајнице: 
 
 улица Капиџијска, односно пут Крушевац-

Ђунис обухвата целе к.п.бр.: 57/3, 58/5, 1498, 1495 
(Гагловска река), 1499 и 1500. Све наведене парцеле 
припадају КО Капиџија; 

 улица Петра Прерадовића - део обухвата делове 
к.п.бр.: 17, 28 и 26/2 све КО Капиџија 

 припадајућа улица уз Капиџијску улицу 
обухвата делове к.п.бр.:120, 123/1, 121/1, 121/6 и 121/5 
све КО Капиџија; 

 припадајућа улица уз Капиџијску улицу 
обухвата делове к.п.бр.: 1503(пут), 373/2, 372, 374, 376 и 
373/3 све КО Капиџија; 

 припадајућа улица уз Капиџијску улицу 
обухвата делове к.п.бр.: 399(пут), 653, 655/3, 655/2, 
655/1, 652/3 ,652/7, 651, 646/3, 646/1, 646/2, 393/2, 390, 
389, 388, 387, 384, 383/1 и 383/4 све КО Капиџија; 

 улица Добромирска (пут за Добромир) обухвата 
целе к.п.бр.: 652/8, 663/2, 662/4, 662/3, 661/6, 661/5, 
661/4, 638/3, 636/4, 635/3, 632/3, 459/3, 458/3, 457/6, 
457/5, 456/3, 455/9, 455/8, 455/7, 454/3, 452/3, 451/3, 
450/5, 450/6, 449/9, 449/10, 448/3, 1504/3(пут), 446/3, 
445/3, 444/3, 443/6, 443/7, 442/4, 441/7 и 441/8 све КО 
Капиџија и 3538/3 и 3540/3 обе КО Текије, као и део 
к.п.бр. 660/2 КО Капиџија; 

 припадајућа улица уз Капиџијску улицу обухвата 
делове к.п.бр: 675, 676 и 677(пут) све КО Капиџија; 

 улица Петра Ичка обухвата целу к.п.бр. 360(пут) 
и делове к.п.бр.: 359/7 и 367/2 све КО Капиџија; 

 улица Старине Новака обухвата целу к.п.бр. 
359/6 КО Капиџија; 

 припадајућа улица уз Капиџијску улицу 
обухватацелу к.п.бр. 346/5(пут) КО Капиџија; 

 припадајућа улица уз Капиџијску улицу 
обухвата делове к.п.бр.: 343/1, 343/2, 341 и 
1495(Гагловска река); 

 улица Гледићка обухвата делове к.п.бр.: 191, 
192, 193, 1495(река), 321, 324, 1497(поток), 318/2, 
1510/2, 311, 309, 1510/1(пут), 293, 295/1, 295/2, 295/3 
и1469и целе к.п.бр.: 318/3, 317/4 све КО Капиџија; 

 припадајућа улица уз Гледићку улицу обухвата 
целе к.п.бр.: 256/3 и 254/1 и делове к.п.бр.: 257/1 и 255/3 
све КО Капиџија; 

 улица Радета Драинца обухвата целу к.п.бр. 
228/2 и делове к.п.бр.: 261/12, 265/3, 265/5, 265/4, 262, 
261/, 261/11 и 1495(река) све КО Капиџија; 

 улица Стојана Милошевића обухвата целе 
к.п.бр.: 1490/1 и 189/3 и делове к.п.бр.: 1490/8, 1489/2, 
1486/5, 1486/2 и 1482 све КО Капиџија; 

 улица Бранимира Ћосића обухвата делове 
к.п.бр.: 1481(пут), 1479, 1478, 1477/2, 1477/3, 1477/1, 
1477/6, 1476, 1484, 1483 и 1482 све КО Капиџија; 

 улица Богдана Поповића обухвата целу 
к.п.бр.1467/12(пут) и делове к.п.бр.: 1447(пут), 295/3, 
296, 297, 302, 303, 1455, 1456, 1458, 1457, 1463/3, 1463/2, 
1465/3, 1466, 1467/5, 1467/1, 1467/4, 1467/3, 1467/2, 1468 
и 1463/7 све КО Капиџија; 

 улица Ртањска, односно пут Паруновац-
Капиџија обухвата целе к.п.бр.: 1513КО Капиџија и 4222 
КО Текије и делове к.п.бр.: 1501, 28, 84, 80/12, 80/8, 80/7, 
91, 95/2, 95/3, 107/4, 108/1, 108/2, 130/4, 130/3, 133/2 и 
133/1 све КО Капиџија, као и: 4199, 3870/1, 3870/3, 
3870/2, 3817/3, 3817/7, 3817/11, 3817/12, 3815, 3786, 
3811, 3810, 3809/2, 3794, 3787/6, 3787/2, 3787/7, 3785/2, 
3796/2, 3796/1, 3796/3, 3784, 3710/2, 3710/1, 3710/4, 
3710/3, 3711, 3714, 3715, 3718, 3719, 3781/1, 3768/2, 
3767/2, 3750/3, 3750/2, 3749, 3730/1, 3730/2, 3746, 3745, 
3743, 3683/2, 3682, 3681, 3742, 3741, 3740, 3738, 3736, 
3731, 2241, 2240, 2242, 3674/2, 3674/1, 3659, 3658, 3657, 
3655, 3651/1, 2244, 2245, 2246/2, 2246/1, 2258(пут), 
2259/1, 2260, 3648(пут), 3649/1, 3650 и 3651/3 све КО 
Текије; 

 припадајућа улица уз Ртањску улицу обухвата 
целе к.п.бр.: 3829/5 и 3823/2, и делови к.п.бр.: 3829/2, 
3819 и 3822/1. Све парцеле припадају КО Текије; 

 припадајућа улица уз Ртањску улицу обухвата 
целе к.п.бр.: 3817/7 и 3817/11 обе КО Текије; 

 улица Димитрија Туцовића обухвата делове 
к.п.бр.: 241(пут) и 1518 (Гагловска река) обе КО 
Капиџија, као и целе к.п.бр.: 61/2(пут), 90/2, 89/5(пут), 
86/2, 87/4, 88/2, 823/8(пут) и 831/3 и делове к.п.бр.: 
3158(река), 3134(пут), 813(пут), 3126(пут), 63, 79/1, 78/3, 
78/7, 87/1, 821, 822/1, 824/2, 825/2, 826/2, 800/2, 798/1, 
798/2, 796/1, 797, 794, 793/2, 793/1, 904, 922, 935, 943/1, 
944, 945/2, 945/5, 945/1, 950/2, 951/1, 954, 877, 878, 879/6, 
879/1, 880(пут), 888/1, 889/2, 889/1, 890/1, 891, 885, 892, 
894, 896/3, 896/1, 897/2, 902/2, 902/1, 857, 858/1, 855, 
851/2, 851/1, 849/1, 849/2, 847/2, 822/2, 88/1, 89/2, 90/1, 
77/5, 77/3, 880(пут), 3135/1(пут), 881, 884 и 871/1 све КО 
Паруновац; 

 улица Малог Радојице обухвата целу к.п.бр. 
61/9(пут) и делове к.п.бр.: 61/3 и 3122(река) све КО 
Паруновац, као и део к.п.бр. 3158(река) КО Капиџија; 

 улица Шопенова обухвата целу к.п.бр. 62/8(пут) 
и делове к.п.бр.: 62/4, 62/2, 62/1, 62/5, 62/6, 74/4, 74/1 и 
74/2 све ко Паруновац; 

 улица Кнеза Иве обухвата целе к.п.бр.: 89/3 и 
92/3 и делове к.п.бр.: 91/4, 91/3, 91/2, 90/1, 89/2, 89/4, 
90/3, 93/2, 93/3 и 93/1 све КО Паруновац; 

 улица Коперникова обухвата целе к.п.бр: 841/7 
и 842/7 и делове к.п.бр.: 3126(пут), 841/6, 841/4, 841/3, 
841/2, 842/4 и 842/5све КО Паруновац; 

 део улице Петра Јокића обухвата целу к.п.бр. 
926(пут) и делове к.п.бр.: 947(пут), 916, 917/2, 917/1, 
919, 920, 925 и 924 КО Паруновац; 

 део улице Норвешке обухвата део к.п.бр. 
64(пут) КО Паруновац; 
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 део саобраћајнице – Општински пут (Ул. 
Димитрија Туцовића- пут за Пасјак) обухвата целе 
к.п.бр.: 410/2, 2935/2, 3156(пут), 2873/2, 2872/2, 2851/2, 
2857/4, 1521/2, 1522/3 и 1454  и делове к.п.бр.: 3163, 
1457/4, 1457/1, 3143(пут), 1559, 2858, 2845, 2844, 2908/3, 
2908/1, 2908/2, 2907/1, 2906/1, 2905/1, 2910/1, 2924, 2923, 
2905/2, 2925, 2926, 2928, 2930, 2935/1, 2936/2 и 3130/2 
све КО Паруновац; 

Посебна намена – Казнено Поправни Завод 
(КПЗ): 

 
 комплекс будућег КПЗ-а обухвата целе к.п.бр.: 

3796/1, 3796/3, 3797/2, 3797/1, 3800, 3799, 3798, 3779, 
3778, 3777, 3776, 3775, 3774, 3773, 3772, 3765, 3771, 
3780/1, 3780/2, 3784, 3783, 3782, 3781/2, 3781/1, 3768/2, 
3769, 3770, 3767/1, 3767/2, 3768/1, 3750/1, 3750/3, 3750/2, 
3749, 3751/3, 3751/2, 3751/1, 3748, 3752, 3753/1, 3753/2, 
3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759, 3766, 3763, 
3764, 3760, 3761, 3762, 937/4, 937/3, 938, 3739, 3747, 
3746, 3745, 3743, 3742, 3744/1, 3744/2, 3741 и 3740 све 
КО Текије; 

 заштитно зеленило у оквиру комплекса КПЗ-а 
обухвата целе к.п.бр.: 3795/2, 3795/1, 3796/2, 3803, 3802, 
3801, 3979, 3975, 3974, 3972, 3971, 3964, 932/1, 931, 
932/2, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937/2, 937/1 и 939 и 
делове к.п.бр.: 4202(пут), 3962/1, 3962/2, 3961, 3973/2, 
3973/1, 3969, 3968, 3967, 3966/2, 3966/1, 3965, 3963, 940, 
941, 942 и 943/2 све КО Текије; 

 
Јавне функције - Комплекс аеродрома Росуље:  
 
 комплекс обухвата целе к.п.бр.: 3177 и 1022/6 

обе КО Паруновац; 
 
Објекти јавне намене: 
 
 Канцеларија месне заједнице Капиџија обухвата 

целе к.п.бр.: 373/7 и 378/10 обе КО Капиџија; 
 Основна школа „Владислав Савић- Јан“ 

обухвата део к.п.бр. 63 КО Паруновац; 
 Дом културе у Паруновцу обухвата целе к.п.бр.: 

951/2, 950/2, 951/1 и 950/3 све КО Паруновац; 
 Ромско гробље  обухвата целу к.п.бр. 28 КО 

Капиџија; 
 
Заштитно зеленило: 
 
 заштитно зеленило обухвата целу к.п.бр. 320 и 

делове к.п.бр.: 321, 1497, 192 и 193 КО Капиџија; 
 заштитно зеленило (подцелина 8.6.3 и део 

подцелине 8.6.4.) обухвата целе к.п.бр.: 2872/1, 2873/1, 
2874/1, 2901/1, 2902/1, 2907/2 и 2906/2 и делове к.п.бр.: 
3163(пут), 2845, 2844, 2908/3, 2908/1, 2908/2, 2907/1, 
2906/1 и 2905/1 све КО Паруновац; 
 

Спорт и рекреација: 
 
 спортско рекративни комплекс-Капиџија 

обухвата целе к.п.бр.: 1369/2, 1369/1, 1365, 1364, 1356/2, 
1356/1, 1355/1, 1355/2 и 1366 све КО Капиџија. 

2.6.3. Услови за уређење и изградњу површина и 
објеката јавне намене за делове плана за које се 
обавезно доноси План детаљне регулације 

 
Услови за уређење и изградњу површина јавне 

намене, попис парцела са елементима за пренос 
површина јавне намене и опис локација биће 
дефинисани кроз израду планова детаљне регулације 
чије је доношење предвиђено овим планом.  

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

Као површине јавне намене опредељене су: 
 саобраћајнице у укупном профилу, 
 површине за комуналне делатности (гробље у 

Паруновцу и Капиџији) 
 површине за спорт и рекреацију 
 зелене површине (парк суседства, парк-шума, 

заштитно зеленило), 
 водне површине. 
 
2.6.4. Услови за уређење саобраћајне и 

комуналне  инфраструктуре 
 
2.6.4.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Саобраћајнице које се налазе у деловима плана за 

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

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

 Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним 
тротоаримаминималне ширине по 1,0м. 

 Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м. 

 Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м; 

 Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза 
мин 3,5м. 

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

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

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 4 План саобраћаja и регулационо 
нивелациони план. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза могуће је у 

свим примарними секундарним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
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Посебне обавезе према кретању особа са 
посебним потребама 

 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. Предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

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

Услови паркирања дати су у тачки 3.1.4.Општи 
услови паркирања. 

 
Услови за плански документ (ПГР „Исток 5“) од 

ЈП Путеви Србије 
 
Уколико постоје или се планирају поједине зоне са 

великом фрекфенцијом саобраћаја уз државне путеве 
првог и другог реда, планирати даљу разраду плановима 
нижег реда ради ближег дефинисања прикључака тих зона. 

При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне 
зоне, индустријске зоне и др. на државни пут потрбно је, 
где год је могуће, предвидети паралелну сервисну 
саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију 
дуж путног правца, у циљу безбеднијег одвијања 
саобраћаја на предметном путу и смањења конфликтних 
тачака. 

Повезивање постојећих и нових садржаја планирати 
у складу са чланом 37. и чланом 38 Закона о јавним 
путевима. Повезивање искључиво базирати унутар 
граница плана на већ постојећем, планом 
дефинисаним прикључним местима. Уколико се 
појави тенденција изградње нових објеката повезати их 
путем сервисне саобраћајнице на постојеће прикључке. 
Предвиђено планирати и спроводити уз поштовање и 
примену свих важећих прописа и норматива из 
области саобраћаја и услова ЈП „Путеви Србије“. 

Планом предвидети и обезбедити заштитни појас 
и појас контролисане градње, на основу члана 28. 29 и 
30. Закона о јавним путевима („Сл.гл.РС“ бр.101/2005) 
тако да први садржај објекта високоградње морају бити 
удаљени минимално 20,00м од ивице земљишног појаса 
државног пута првог реда, 10,00м од ивице земљишног 
појаса државног пута другог реда, уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на 
предметним државним путним правцим. 

Изградњу објеката у коридору обилазног пута 
дефинисати у односу на планирану категорију пута. 
Одредбе у погледу ширине заштитног појаса примењују 
се и у насељу, осим ако је другачије одређено 
просторним, односно урбанистичким планом. 

Планском документацијом мора бити адекватно 
решено прихватање и оводњавање површинских вода, уз 
усклађивање са системом одводњавања предметних 
државних путева. 

Сходно члану 31. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гл.РС“ бр.101/2005), ограде и дрвеће поред јавних 
путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног 
пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

Планским документом разрешити проблематику 
постојећег и перспективног пешачког, стационарног, 
бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и 
заштита постојећих и евентуално нових инсталација. 

На основу члана 32. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), забрањено је укрштање 
државног пута I реда са железничком пругом у истом 
нивоу. 

Приликом планирања кружне раскрснице потре-
бно је испунити следеће услове: 

 ширине саобраћајних трака срачунатих према 
криви трагова, 

 спољни радијус и ширину кружног тока 
пројектовати према Правилнику о условима који са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гл.РС“ 
бр. 50/2011), 

 са полупречницима закривљења саобраћајних 
прикључака утврђеним сходно меродавном возилу, 

 за возила која захтевају елементе веће од 
меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), мора 
се извршити додатно проширење кружног коловоза на 
рачун кружног подеоника како би се обезбедила 
проходност таквих возила, 

 коловоз мора бити димензионисан за осовинско 
оптерећење  од 11,50 т, 

 са прописном дужином прегледности имајући у 
виду просторне и урбанистичке карактеристике 
окружења локације у складу са чланом Закона о јавним 
путевима („Сл.гл.РС“ бр.101/2005), уз пуно уважавање 
просторних и урбанистичких карактеристика ширег 
окружења и у свему у складу са тачком 4. Кружне 
раскрснице Правилнику о условима који са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл.гл.РС 
бр.50/2011) и важећим стандардима, 

 обезбедити потребан ниво функције и 
безбедности, који обухвата услове обликовања при-
кључака, уједначени пројектни третман саобраћајних 
струја и релативну хомогеност брзина у подручју 
кружне раскрснице, 

 раскрсница са кружним током саобраћаја треба 
тежити централној симетрији кружне раскрснице 
укључујући и зоне излива/улива како би се обезбедили 
равноправни услови за све токове, 

 обавезно урадити проверу нивоа услуге и 
пропусне моћи кружне раскрснице 

 број уливних трака дефинисати на основу 
провере пропусне моћи док ће величина пречника 
уписане кружне раскрснице зависити од највеће 
вредности брзине раскрснице, 

 уколико се на било ком прикључном правцу 
јавља двотрачни улив, кружни ток се димензионише као 
двотрачни, 

 угао пресецања мора бити приближан правом 
углу, 

 дефинисати елементе ситуационог плана 
кружне раскрснице, где ће бити обухваћено поред 
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пречника уписане кружнице, ширина кружног коловоза 
и елементи улива и излива и елементи обликовања 
прикључних праваца како би се обезбедио простор за 
формирање острва за каналисање токова, 

 при појави аутобуског саобраћаја, стајалишта 
лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза, 

 потребно је обезбедити пешачки и евентуално 
бициклистичке стазе и прелази у зони кружне раскрснице, 

 потребно је дефинисати димензије простора код 
саобраћајне површине за накупљање и кретање пешака, 

 решити прихватање и одводњавање 
површинских вода будуће кружне раскрснице, 

 приликом извођења радова на изградњи кружне 
раскрснице, водити рачуна о заштити постојећих 
инсталација поред и испод наведених државних путева, 

 дефинисати хоризонталну и вертикалну 
сиггнализацију на предметном путу и прикључним 
саобраћајницама у широј зони прикључења, 

 дефинисати стреласте путоказе на сва острва на 
излазу из раскрснице. 

Потребнo је планирати и пројектовати евентуалну 
изградњу бициклистичких и пешачких стаза поред 
предметног пута: 

 са адекватном – стандардима утврђеном грађе-
винском конструкцијом, 

 која задовољава одредбе утврђене тачкама 7.1.2.  
7.4.3. и 7.4.4. Правилника о основним условима које 
јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да 
испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја 
(„Сл.лист СФРЈ“, број 35/81 и 45/81), 

 са удаљењем слободног профила бицикли-
стичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног 
пута од 1,50 м (ширина банкине предметног пута) 

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

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

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

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно 
безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним 
карактеристикама и просторним потребама, у складу са 
чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима (“Сл.гл.РС”, 
број 101/2005), и уз поштовање следећих услова: 

 Почетак, односо крај аутобуских стајалишта 
мора бити удаљен минимално 20,00м од почетка 
односно краја лепеза прикључног пута у зони 
раскрснице. 

 Дужина прегледности на деоници предметног 
пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште 
мора бити најмање 1,50м дужине зауставног возила у 
најнеповољнијим временским условима (снег на путу) 
за рачунску брзину кретања возила од 50,00 км/сат. 

 Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта 
поред јавног пута пројектује се и граде тако да се 

гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са 
леве стране и тада подужно растојање два наспрамна 
аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) 
мора износити минимално 30,0м 

 Изузетно, аутобуска стајалишта се морају 
пројектовати и градити тако да се прво ауобуско 
стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране 
пута и тада међусобни размак крајњих тачака 
аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка 
левог) не сме бити мање од 50,0м, 

 Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред 
предметног пута мора бити 3,50м, 

 Дужина укључне траке са предметног пута 
аутобуских стајалишта мора бити 30,5м, 

 Дужина укључне траке са аутобуских 
стајалишта на предметни пут мора бити 24,8м, 

 Дужина ниша аутобуских стајалишта мора 
износити 13,0м, за један аутобус, односно 26,0м за два 
или зглобни аутобус. 

 Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта 
мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута. 

 Коловозна конструкција аутобуских стајалишта 
мора бити једнаке носивости као и коловозна 
конструкција предметног пута. 

Просторним, односно урбанистичким планом, на 
основу члана 78. Закона о јавним путевима („Сл.гл.РС“ 
бр.101/2005), оређују се деонице јавног пута, односно 
објекта са додатним елементима (шири коловоз, 
тротоар, раскрснице, простор за паркирање, јавна 
расвета, бициклистичке и пешачке стазе, и сл.) објекти и 
опрема која одговара потребама насеља. 

 Приликом изградње напред наведених додатних 
елемената не сме се нарушити континуитет трасе 
државних путева. 

 Да ширина саобраћајних трака буде дефинисана 
у складу са важећим прописима и законима из ове 
области.  

 Трошкови изградње додатних елемената јавног 
пута сноси општина, односно град који је захтевао 
изградњу тих елемената. 

Приликом евентуалнух планирања инсталација 
водити рачуна о следећем: 

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. 
став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС”, бр. 
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 која 
садржи саобраћајно–техничке услове. 

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

 
Општи услови за постављање, укрштање  и 

паралелно вођење инсталација са предметним 
путевима 

 
 предвидети двострано проширење државног 

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

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

 да се укрштање са путем предвиди искључиво 
механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на пут, у прописаној заштитној цеви, 

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

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

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

 предметне инсталације морају бити постављене 
минимално 3,00м 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. 

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

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

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав комплекс је 

условљен котама већ постојеће хидротехничке и 
саобраћајне инфраструктуре. Ту се пре свега мисли на 
друмске комуникације. Све коте постојећих саобра-
ћајница, како саобраћајница вишег реда, тако и 
насељских, приступних, интерних и некатегорисаних се 
Планом у потпуности задржавају уз могућа минимална 
одступања при будућим реконструкцијама. Како су за 
постојеће коте везане и постављене постојеће подземне 
инфраструктуре, улази, коте пода приземља, путни 
објекти као и укрштаји са другим саобраћајницама се не 
мењају овим Планом. Приликом проширења постојећих 
саобраћајних профила задржана је  постојећа нивелета 
саобраћајница, а регулације су планиране за будућу 
реконструкцију. Генералне коте постојећег стања 
постојећих саобраћајница вишег реда и делова где План 
има директну примену дате су на графичком прилогу на 
местима важнијих раскрсница и значајнијих прелома 
нивелете са тачношћу до 1цм. 

Новопланиране саобраћајнице дефинисане су 
апсолутним котама и подужним падовима. 

 
 

2.6.4.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоснабдевање 
 
Неопходно је извршити реконструкцију водоводне 

мреже у улицама где је водоводна мрежа изграђена од 
азбестно-цементних (АЦЦ) цеви, првенствено у насељу 
Паруновац, због дотрајалости мреже. Реконструкцију 
разводне мреже радити по постојећој траси како би се 
оставио простор у профилу улице за друге инсталације 
и избегли додатни трошкови око израде прикључака. 

Планира се изградња нових цевовода у свим 
новоформираним и постојећим улицама где је пречник 
цевовода мањи од ТПЕ Ø 110 мм.  

Пречнике цеви одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде 
за гашење пожара у складу са  противпожарним 
прописима за изградњу спољне хидрантске мреже. 
(Правилник о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара Сл. Гласник РС 
3/2018). 

Минималан пречник цеви је 100 мм.  Трасе цевовода 
планиране су прстенастог типа, што омогућава 
сигурнији и бољи начин водоснабдевања. Код изградње 
нових траа водоводне мреже предвидети довољан број 
затварача и фазонских комада ради исправног 
функционисања. Са реконструкцијом саобраћајница, у 
случају потребе, извршиће се и реконструкција 
водоводних линија.  

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе са минималним 
пречником цеви од Ø100мм. Сваки прикључак на главни 
напојни вод мора се обавити у водоводном шахту са 
вентилима за случај интервенције током одржавања. 

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

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

Минимална дубина укопавања разводних водово-
дних линија је 1,2м а магистралних цевовода 1,8м до 
темена цеви. Приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канакизационих. Појас заштите око 
магистралних цевовода је минимум по 2,5 м са сваке 
стране.  Цеви обавезно поставити на постељици од песка. 
Пошто се водоводна мрежа изводи у саобраћајницама, 
ровове обавезно насипати шљунком до потребне 
збијености како би се спречила накнадна слегања рова. 

Индустрија треба да користи воду из јавног 
градског водовода за санитарне потребе. Уколико је 
опредељење да се снабдевање водом у индустријским 
погонима реши на други начин, неопходно је, уз 
сагласност јавног предузећа, обезбедити снабдевање из 
других ресурса (површинске воде, подземне воде). 

Постојећи магистрални цевовод Ø1000мм(Ø600мм) 
је од виталног значаја за водоснабдевање Општина 
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Ћићевац и Варварин, тако да је приликом извођења 
радова на предметној деоници неопходно водити рачуна 
о заштитнoj зони магистралног цевовода  која износи  3м 
са обе стране цевовода рачунајући од ивице цеви. У овој 
зон неопходно је испоштовати следеће: 

 није дозвољена изградња објекта, ни вршење 
радњи  које могу  загадити воду, или угрозити стабилност 
цевовода, 

 забрањено је кретање, као и маневар моторних 
возила и тешког саобраћаја, забрањено је сађење било 
каквог засада (посебно дрвенасте културе) осим траве, 

 није дозвољена изградња објекта, ни вршење 
било којих радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода,  

 није дозвољено насипање земљом (као ни 
скидање земље) и промена нивелете терена  у циљу 
изградње приступног пута 

Планом генералне регулације „Исток 5“ предвиђа се 
изградња нових улица, које ће довести до повећања 
броја становника на целом подручју урбанистичке зоне. 
У овом случају постојећи цевоводи пречника мањих од 
Ø 110 мм не би могли да задовоље потребе у погледу 
уредног снабдевања становништва као и потребом за 
изгардњу и рад уређаја за гашење пожара. 

Из овог разлога потребно је предвидети радове на 
изградњи будућих цевовода и пратеће опреме. 

 
Одпадне воде 
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

канализације отпадних вода је реализација градских 
примарних колектора централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). 

У току је процедура за добијање грађевинске 
дозволе изградњу  дела колектора Б . По изградњи 
колектора Б, постојеће  колекторе Дедински  и 
Паруновачки  који  се  сада уливају у реку Расину, 
прикључити на колектор Б. 

На траси колектора Б је неопходно испоштовати 
следеће: 

није дозвољено паралелно вођење каблова или 
других водова, испод водоводних и канализационих 
цеви осим при укрштању, 

приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) 
може бити положен испод или изнад водоводне и 
канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. 
Ако се размаци не могу постићи тада  кабл провући кроз 
заштитну цев, 

хоризонтални размак других инсталација од 
водоводних и канализационих цеви треба да износи 
најмање 0,5 м. 

Пројекти јавне канализације морају бити усклађени 
са генералним планом канализације како саставним 
делом Генералног урбанистичког плана. 

Постојећа мрежа фекалне канализације може да 
задовољи будуће потребе одвођења отпадних вода. 
Изградња нових цевовода канализације отпадних вода 
обавиће се у новопланираним саобраћајницама. Са 
реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, 
извршиће се и реконструкција канализације отпадних вода.  

Секундарни развод колектора канализације 
отпадних вода ће се решавати планском документацијом 
нижег реда. 

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”. 

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). 

За колектор Б и све краке који нису изведени у 
улицама мора се обезбедити манипулативни простор у 
ширини од по 2.50 метара лево и десно од осе 
канализације, како би се мрежа могла одржавати. 

У свим постојећим и новопројектованим улицама се 
има изградити нова фекална канализација од ПВЦ, ПЕ 
или ПП цеви минималног пречника Ø 200мм.  

При пројектовању будуће канализације мора се 
водити рачуна да се прикључење може извести на 
постојеће колекторе до 2/3 висине профила. 

За улице које се  не могу гравитационо укључити у 
горе поменуте колекторе, мора се пројектовати пумпна 
станица за препумпавање отпадних вода. 

Осим цевовода потребно је изградити и пратеће 
објекте попут ревизионих силаза и каскада. Ови објекти 
се имају изградити од готових армирано бетонских 
прстенова кружног пресека, светлог отвора 1,0 м и 
завршног прстена у који се у нивоу будуће нивелете 
треба уграити ливено гвоздени шахт поклопци за тежак 
саобраћај. 

У случајевима подова већих од 6% треба канале 
изграђивати у каскадама чија најмања висина треба да 
износи 0,6 м. 

Минимално укопавање цевовода је 1,20 м од 
површине терена.   

Поједини секундарни колектори ће морати да се 
трасирају кроз приватна дворишта.  

За новопланиране улице предвиђа се изградња 
нових кракова канализационе мреже са местом улива 
датом на плану, а према главним колекторима фекалне 
канализације. 

Димензионисање извршити према хидрауличком 
прорачуну не прекорачујући минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике цеви. 

Диспозиција и технички елементи канализационог 
система ближе су приказани у графичким прилозима ове 
планске документације. 

 
Атмосферске воде 
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

атмосферске канализације је реализација канализације 
по сепарационом систему: посебно за отпадне воде 
насеља и оних индустрија које се након предтретмана 
смеју прикључити на канализације за отпадне воде.  
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Предуслов за ефикасно одвођење атмосферских 
вода није само изграђена атмосферска канализација, већ 
уређење водотокова и канала за одвођење атмосферских 
вода ка могућим реципијентима. 

Планира се да Кобиљска река прихвати воде из 
водотока који секу писту планираног аеродрома на 
Росуљама. У ту сврху је потребно извршити комплетну 
регулацију целог сливног подручја. Траса регулације и 
протицајни профил Кобиљске реке обрадиће се 
планском документацијом  нижег реда. 

Са повећаним степеном урбанизације мења 
карактер сливне површине чиме се повећавају реални 
коефицијенти отицаја, а самим тим је угроженост од 
површинских вода већа. Планском изградњом 
атмосферске канализације се поред смањења опасности 
од плављења терена побољшавају услови отицања са 
коловозних површина. Потребно је урадити 
атмосферску канализацију у профилима  саобраћајница 
на подручју плана и прикључити у природне 
рецепијенте - водотоке који се налазе на подручју плана. 

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. 

Од општих услова потребно је предвидети следеће: 
 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 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 су од армирано-бетонских цеви 
600мм са таложником дубине 30-40цм. 

 На сливнике монтирати сливне решетке за тежак 
саобраћај.  

Како атмосферска канализација на простору Плана 
не постоји за њену изградњу потребно је урадити 
пројектну документацију одвођења атмосферских вода. 

Као и код фекалне канализације и овде је потребно 
да се канализација пројектује у свим улицама 

планираним овим регулационим планом, како у 
постојећим тако и у новопланираним. 

На местима изливања атмосферске канализације у 
реципијенте, имају се пројектовати уливне грађевине 
као и  узводну и низводну регулацију потока на месту 
изливања.  

У свим новопланираним саобраћајницама ширине 
до 5м изградити атмосферску канализацију.  

Поједини секундарни колектори ће морати да се 
трасирају кроз приватна дворишта.  

Све атмосферске воде чија се измена тока не 
планира одводе се на исти начин као и до сада.  

Загађене атмосферске воде са регионалног и 
локалних јавних путева, пре упуштања у водоток 
пречишћаваће се сепаратним системом до нивоа 
потребног за очување прописане класе бонитета 
реципијента.  

Атмосферске отпадне воде које неће бити 
обухваћене јединственим канализационим системом, 
уводиће се отвореним каналима и риголама у локалне 
водотокове. 

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

Положај грађевина према графичком прилогу бр.8. 
 
Регулисање водотокова 
 
До сада су извршени радови на регулацији делова 

поменутих водотока који пролазе кроз подручје плана. 
Потребно је урадити регулацију свих делова водотока 
који нису регулисани.  

Регулациони радови везани су за регулисање дела 
Гагловска река, Кобиљска река, потока Бунарац и 
Добромирског потока. 

Траса будућег регулисаног корита максимално је 
прилагођена постојећем току.  

Главни пројекти регулација Гагловске реке, 
Кобиљске реке, потока Бунарац и Добромирског потока 
за предметне деонице која су обухваћене Планом, не 
постоји.  

Из тог разлога је за јавно земљиште проглашена 
зона ширине 30 метара за Кобиљску реку чија је 
регулација приоритетна.  

У овој зони смештено је минор корито, берме, 
одбрамбени насипи за велику воду и приступни пут 
ширине 3 метара.  

Техничким решењем регулисаног тока је 
обезбедити несметано пропуштање воде (Q1%). 

Тек израдом Главног пројекта регулације Кобиљске 
реке, Гагловске реке, потока Бунарац и Добромирског 
потока за предметне деонице може се коначно 
дефинисати граница јавног и осталог земљишта, а она у 
сваком случају неће прећи већ дефинисане границе 
јавног земљишта. 

Уређење и регулација водотокова Кобиљске реке, 
Гагловске реке, потока Бунарац и Добромирског потока 
обухватиће се посебном  планском документацијом. 

Планира се уклањање постојећих објеката на 
водотоцима Гагловска река и Кобиљска река (мостови, 
јазови и сл.) који не испуњавају водне услове и санација 
локалних појава ерозије приобаља и чишћења речних 
корита од наноса, отпада и сл.; 
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Одбрана од поплава биће остваривана у оквиру 
интегралних система, путем: 

 посебног уређивања речних корита у насељима 
и у непосредној околини инфраструктурних и привре-
дних објеката,  

 мерама техничке заштите и  
 мерама биолошке заштите. 
 
 Општа правила изградње водних објеката и 

комуналне инфраструктуре 
 
Општа правила за изградњу хидротехничких 

инсталација и објеката примењују се на целој територији 
Града Крушевца.  

Осим ових општих правила при планирању, 
пројектовању и изградњи хидротехничких постројења, 
инсталација, објеката и уређаја морају се поштовати 
одговарајући технички прописи и правила, закони и 
прописи који регулишу ову област. 

 
Објекти комуналне инфраструктуре 
 
Водовод и канализација се морају трасирати тако да: 
 не угрожавају постојеће или планиране објекте, 

као и планиране намене коришћења земљишта; 
 да се подземни простор и грађевинска површина 

рационално користе; 
 да се поштују прописи који се односе на друге 

инфраструктуре; 
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, 

подземним водама. 
Трасе водовода и канализације водити у складу са 

општим техничким условима за изградњу ове врсте 
објеката и према условима терена. 

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација 
(гасовод, топловод, електро и телефонски каблови) при 
укрштању не сме бити мање од 0,5 м. (од ивице цеви до 
ивице цеви) 

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализац-
ионих, а испод електричних каблова при укрштању. 

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе 
саобраћајнице, водовод или канализацију водити 
границом катастарских парцела. 

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља 
објеката је 1,5 м. 

Минимално дозвољено растојање при паралеленом 
вођењу са другим инсталацијама дато је у табели 1. 

 
Табела 1 (минимално  дозвољено растојање у метрима) 
 

 од водовода од канализације 

до водовода 0 0.4 

до канализације 0.4 0 

до гасовода 0.3 0.3 

до топловода 0.5 0.5 

до електричних 
каблова 

0.5 0.5 

до телефонских 
каблова 

0.5 0.5 

Минимална дубина укопавања цеви водовода и 
канализације је 1,0 м од темена цеви до коте терена, а 
падови према техничким пропсиима у зависности од 
пречника цеви. 

Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и 
друге објекте канализације није дозвољен. 

Пролаз водоводних и канализационих цеви кроз 
објекте других инфраструктурних система није 
дозвољен као и обрнуто. 

Избор материјала за изградњу водоводне и 
канализационе мреже, као и опреме извршити уз услове 
и сагласност ЈКП “Водовод” Крушевац. 

 
Водовод 
 
Вода из водовода мора одговарати стандардима и 

прописима за питке воде. 
Надзор над водом у санитарном погледу има 

надлежна санитарна служба. Она даје оцену о квалитету 
воде и прописује у смислу Закона мере, којима се 
постиже тражени квалитет, 

Водовод је обавезан да осигура додатне количине 
воде, по правилу непрекитно и дању и ноћу, 

Минимални печник водоводне цеви на предметном 
подручју одређује ЈКП “Водовод“ Крушевац, али треба 
тежити да у свим улицама буде мин  100 мм (због  
противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу 
градити у прстенастом систему. 

За кућне водоводне прикључке пречника већег од 
50 мм, обавезни су одвојци са затварачем. 

Сва домаћинства прикључена на јавни водовод од 
стране ЈКП „Водовод", морају евидентирати потрошњу 
санитарне воде. Водомер мора бити смештен у посебно 
изграђен шахт и испуњавати прописане стандарде, 
техничке нормативе и норме квалитета, које одређује 
ЈКП “Водовод” Крушевац. Водомерни шахт постављати 
максимално 2,0 м од регулационе линије. 

Тежити да на прелазу преко водотока и канала 
водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним 
случајевима (прелаз испод реке, канала, саобраћајница и 
сл. ) цеви се морају водити у заштитној челичној цеви. 

Противпожарна заштита у насељима се омогућава 
изградњом противпожарних хидраната на водоводној 
мрежи (Правилник о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара Сл. 
Гласник РС 3/2018). Цеви морају бити минималног 
пречника 100мм, у прстенастом систему.  

Изузетно се дозвољавају слепи крактови цевовода 
до 180м. Хидранти пречника 80мм или 100мм се 
постављају на максималној удаљености од 80м, тако да 
се пожар може гасити најмање са два хидранта.  

Удаљеност хидранта од објекта је минимално 5м, а 
највише 80м. 

У деловима насеља са претежно стамбеним 
објектима растојање између хидраната износи 
максимално 150 м. 

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из 
водоводне мреже чији је притисак недовољан (мин 2,5 
бар), предвиђају се уређаји за повишење притиска. 
Уређај се поставља у објект који се штити од пожара или 
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у посебно изграђен објекат, у складу са прописима из ове 
области. 

Спајање водовода за воду за пиће са другим 
изворима воде није дозвољено. 

Јавне чесме на територији Града морају бити 
уређене, а квалитет воде се мора редовно контролисати 
од стране Завода за заштиту здравља. 

 
Фекална канализација 
 
Уличнним каналима не смеју се одводити: 
 воде са киселинама, алкалијама и разним 

солима, затим воде која садрже бензин или уље и уопште 
воде које имају такве састојке да могу растворити 
материјал од кога је канал изграђен, 

 предмети који би оштетили јавне канале или 
угрозили њихово правилно     функционисање, 

 узрочници заразних или паразитних или 
материјали заражени таквим клицама и радиоактивне 
отпадне материје, 

 материје које развијају токсине и експлозивне 
плинове или врше друге штетне утицаје на саме канале 
и околину. 

За изградњу јавне канализације могу се употребити 
све врсте цеви које задовољавалу важеће стандарде 
квалитета. 

Минимални пречник уличне фекалне канализације 
је  200 мм, а кућног прикључка 150 мм. Падови 
цевовода су према важећим прописима, а услови 
прикључења према техничким прописима ЈКП 
“Водовод“ Крушевац. 

На канализационој мрежи код сваког рачвања, 
промене правца у хоризонталном и вертикалном смислу, 
промене пречника цеви, као и на правим деоницама на 
одстојању не већем од 160xД, постављају се ревизиони 
силази. 

Уколико у близини објеката не постоји изграђена 
градска фекална канализација, отпадне воде из објеката се 
упуштају у водонепропусне јаме. Учесталост пражњења 
јаме  врши се по потреби, али најмање једном у месец дана, 
на основу уговора о одржавању и пражњењу.  

Димензионисање и изградња се морају извести у 
складу са прописима за ту врсту објеката. 

У деловима града где постоји изграђена фекална 
канализација, објекти се морају прикључити на њу у 
складу са техничким условима ЈКП “Водовод“ 
Крушевац. 

У тим деловима града се забрањује употреба 
пољских нужника и септичких јама. 

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). Урећаје за 
препумпавање уграђује корисник и саставни су део 
кућних инсталација, а евентуалне штете на објекту 
сноси корисник. 

Сви индустријски објекти морају имати предтре-
тман пречишћавања технолошке воде пре испуштања у 

градску канализацију, чиме ће се испоштовати ниво 
квалитета канализације при упуштању у реципијент. 

Воде из дренажа не смеју се улити у фекалну 
канализацију. 

 
Атмосферска канализација 
 
За одвођење атмосферских вода предвиђа се 

изградња атмосферске канализације. Не дозвољава се 
мешање отпадних и атмосферских вода. 

Минимални пречник атмосферске уличне 
канализације је  300мм, а дубине и падови према 
општим техничким прописима. Изабране димензије 
цеви не треба да прекорачују минималне и максималне 
падове за усвојене пречнике 

За одвођење атмосферских вода са површина улица 
и тргова, постављају се сливници са таложницима на 
максималном растојању од 50м. 

Сливничке везе треба да су минималних димензија 
 20 мм 

Уколико атмосферске воде садрже масти и уља 
имају третман отпадних вода и после пречишћавања у 
сепараторима масти и уља улити их у систем фекалне 
канализације. 

У случају да мрежа фекалне канализације не постоји 
ове воде се после третмана могу упустити у пријемник 
атмосферских вода. 

Атмосферске воде оптерећене отровним и опасним 
материјама у оквиру индустријских комплекса морају се 
третирати у постројењима за пречишћавање са 
одговарајућим технолошким поступком и уливене у 
мрежу фекалне канализације. 

(Садржај уливених отпадних вода мора да одговара 
Правилнику о техничким и санитарним условима за 
упуштање отпадних вода у јавну канализацију.) 

Уколико у близини објеката не постоји улична 
атмосферска канализација, прикупљене атмосферске 
воде са локације се могу упустити у отворене канале 
поред саобраћајница или у затрављене површине у 
оквиру локације. 

 
Зоне заштите 
 
Забрањена је изградња објеката и сађење засада над 

разводном мрежом водовода или канализације. Власник 

непокретности која се налази испод, изнад или поред 

комуналних објеката (водовод, топловод....), не може оба-

вљати радове који би ометали пружање комуналних услуга. 

Постављање подземних инсталација (водовод, 

канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод зелених 

површина, вршити на растојању од мин. 2,0 м од 

постојећег засада, а уз одобрење градског органа 

надлежног за раскопавање. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 

производних објеката, а евентуална изградња 

инфраструктуре у близини условљена је режимом 

заштите и коришћења у заштићеним зонама за следеће 

хидротехничке објекте. (примењује се Закон о водама 

“Службени гласник РС”, број 30/2010, 93/12, 101/16, 

95/2018 и 95/2018 – др. закон) 
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Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) 
мора да имају приступ са саобраћајнице, а постављене 
на грађевинској парцели предвиђеној само за те сврхе. 
Габарити објеката се одрееђују према капацитету. 
Величина грађевинске парцеле за црпне станице 
одређује се у зависности од зоне заштите и обезбеђује се 
ограђивањем. 

Зона непосредне заштите око резеровара, црпних 
станица, инсталација за поправак квалитета воде, 
комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара 
обухвата најмање 10,0м од објекта. 

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се 
користити само као сенокос. 

Појас заштите око магистралних цевовода износи 
најмање по 2,5м од спољне ивице цеви. У појасу заштите 
није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи 
које могу загадити воду или угрозити стабилност 
цевовода. 

Код пројектовања и изградње, обавезно је 
поштовање и примена свих важећих техничких прописа 
и норматива из ове области. 

Водни објекти 
 
Водно земљиште је дефинисана површина и 

представља заштићену зону у којој је забрањена изградња 
стамбених, угоститељских и производних објеката, а 
евентуална изградња мреже инфраструктуре условљена је 

режимом заштите и коришћења (примењује се Закон о 
водама “Службени гласник РС”, број 30/2010, 93/12, 
101/16, 95/2018 и 95/2018 – др. закон). 

За евентуалне активности на овим површинама 
обавезна је сагласност и надзор ЈВП "Србијаводе".    

У инундационом подручју је забрањена свака 
градња, осим спортских терена без ограда и трибина 
(партерни објекти), а све у складу са Законом о водама. 

Пројекте регулације река радити у функцији 
заштите материјалних добара у приобаљу. 

За добијање сагласности за градњу објеката у 
близини насипа потребно је испоштовати стандарде, 
услове и сагласности  ЈВП   "Србијаводе". 

Грађевинска линија  објеката високоградње је 
минимум 10 м, обострано од хоризонталне пројекције, 
односно ножице насипа према брањеном подручју.  

Дозвољава се изградња саобраћајница, приступних 
путева, прешачких и бициклистичких стаза и на мањој 
удаљености (у неким случајевима и по круни 
одбрамбеног насипа), али уз претходне услове и 
сагланости ЈВП ”Србијаводе“. 

 Услови изградње мрежа водовода и 
канализације са условима прикључивања 

Технички прописи за водовод 
 
 спојеве прикључака објеката врши искључиво 

орган јавног водовода, а осталу инсталацију у објекту 

Мрежа/објекат Заштитна зона/појас 

Извориште подземних вода 
На основу хидрогеолошких карактеристика терена и могућег 

хазарда дефинисати заштитну зону изворишта.  

Извориште површинских вода 
На основу хидрогеолошких карактеристика терена и могућег 

хазарда дефинисати заштитну зону изворишта. 

Цевовод сирове воде Минимум 5 м, обострано од ивице цеви. 

Магистрални водовод 

Појас заштите око главних цевовода у насељима износи са сваке 

стаане по 2,5 м. Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са 

сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода: 

-  Ø80мм -  Ø200мм = 1,5 м; 

-  Ø300мм = 2,3 м; 

-  Ø300мм - Ø500 мм = 2,5 м; 

-  Ø500мм - Ø1000мм и преко 2,5 м. 

Дренажни канал Минимум 5 м, обострано од ивице канала. 
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може изводити само овлашћено лице или овлашћено 
предузеће; 

 одобрење за прикључак издаје се на основу 
захтева и поднетих планова и прорачуна које могу 
радити и потписати само овлашћени пројектанти; 

 дозвола за употребу водовода издаје се на 
основу писмене представке после извршене пробе 
исправности инсталације; 

 органи водовода имају право да контролишу 
исправност инсталације уз законску одговорност имаоца; 

 притисак у кућној мрежи не би требало да буде 
већи од 5 бара у интересу трајности инсталације. Код 
већих притисака извршити смањење притиска помоћу 
редуцир вентила; 

 слободан натпритисак треба да буде најмање 5 м 
воденог стуба изнад највишег точећег места; 

 димензионисање водомера извршити на основу 
хидраауличког прорачуна; 

 шахтове који леже у зони подземне воде треба 
заштитити од продора воде одговарајућом изолацијом; 

 уколико радни притисак према хидрауличком 
прорачуну недовољан обавезно пројектовати постро-
јење за повећање притиска; 

 
Технички прописи за канализацију 
 
Објекат се не може повезати са уличном 

канализацијом ако исти није повезан са водоводом 
(могући су изузеци). 

У канализацију се може одводити: 
 сва нечиста и употребљена вода и помије које се 

могу лако испирати 
 фекалије које су водом толико разређене да их 

вода може спирати; 
 сва атмосферска вода (кишница и отопљени 

снег) и  
 по нарочитом одобрењу и подземна вода. 
 
У канализацију је забрањено испуштати или 

убацивати: 
 ђубре, пепео, крпе, песак, отпатке од кухиње или 

од јела, лед, снег, кости и уопште предмете и материје; 
 запаљиве материје и оне које могу изазвати 

пожар, експлозију или оштетити канале и њихово 
функционисање и 

 воде и друге течности са температуром већом од 
350С или са шкодљивим киселинама, алкалијама и 
солима. 

Квалитет отпадних вода које се испуштају у 
канализациони систем мора да одговара Правилнику о 
техничким и санитарним условима за у пуштање 
отпадних вода у градску каналаизацију; 

Главне одводнике из објекта где год је могуће што 
пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној 
канализацији; 

Гранично ревизионо окно извести 1,5 м унутар 
регулацоне линије и у истом извршити каскадирање 
(висинска разлика чија је минимална вредност 0,5 м, а 
максимална 3 м). 

Током прелазног периода и актовности изградње 
интегрисане градске канализације неопходно је градити 
хигијенске непропусне септичке јаме.  

Септичке јаме поставити: 
 мин. 2 м. од ограде комплекса; 
 мин. 5 м од објекта; 
 мин. 10 м од регулационе линије и 
 мин. 20 м од бунара. 
 
Сва укрштања са техничким системима и инста-

лацијама предвидети што управније.  
 
2.6.4.3. Електроенергетика 
 
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу.  
Планом је предвиђена реконструкција постојећих 

ТС10/0,4kV, као и изградња нових ТС10/0,4kV снаге 
1х630 kVА или 2х630 kVА, у зависности од потреба за 
напајање новопланираних објеката електричном 
енергијом 

Планом је предвиђена реконструкција постојећих 
далековода 110kV, 35 kV и 10kV 

Трасе подземних кабловских водова планиране су 
искључиво у саобраћајницама  

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу бр.9. 

У случају градње испод или у близини далековода,  
потребна је сагласност "Електромрежа Србије" А.Д., при 
чему важе следећи услови: 

 Сагласност би се дала на Елаборат који 
Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 
коме је дат тачан однос далековода и објекта чија је 
изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 
прописа и закона и исти може  израдити  пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. Трошкови 
израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора 
планираних објеката. 

 Приликом  израде  Елабората  прорачуне  
сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за 
температуру проводника од +80 С, за случај да постоје 
надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-
ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 
пројектне документације далековода које вам на захтев 
достављамо, као и податке  добијене  на терену 
геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката.  

Претходно наведени услови важе приликом израде: 
 Елабората о могућностима градње планираних 

објеката у заштитном појасу далековода; 
Заштитни  појас далековода  износи 25  m са обе 

стране далековода  напонског  нивоа 110 kV од крајњег 
фазног проводника. 

Напомена: У случају да се планира постављање 
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода,  
потребно је исте уважити при изради Елабората; 

 Елабората утицаја далековода на потенцијално 
планиране објекте од електропроводног  материјала; 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. 

 Елабората  утицаја  далековода   на  телекому-
никационе водове (овај Елаборат није потребно 
разматрати у случају да се користе оптички каблови). 
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Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности 
тла и насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености до 3000 m од осе далековода у 
случају  градње телекомуникационих  водова. 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  
далековода и планираних објеката са пратећом  
инфраструктуром  и  уколико  се  утврди   јавни  (општи)  
интерес  планираног  објекта  и достави налог мера за 
измештање  (реконструкцију  или адаптацију)  од стране  
надлежних органа, потребно је да се:  

 Приступи склапању Уговора о пословно-
техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и 
обавеза  између "Електромрежа  Србије" АД. и свих 
релевантних  правних субјеката у реализацији пројекта 
адаптације или реконструкције далековода, у складу са 
"Законом о енергетици" ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) 
и "Законом о планирању и изградњи" ("Сл. гласник РС" 
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014); 

 О трошку Инвеститора планираних објеката, а 
на бази пројектих задатака усвојених на Стручном 
панелу за пројектно техничку документацију "Електро-
мрежа Србије" АД., уради техничка документација за 
адаптацију или реконструкцију и достави  
"Електромрежа Србије" АД.  на сагласност; 

 О трошку Инвеститора планираних објеката, 
евентуалну адаптацију или реконструкцију далековода 
(односно отклањање свих колизија констатованих 
Елаборатом) извршити пре почетка било каквих радова 
на планираним објектима у непосредној близини 
далековода; 

 Пре почетка било каквих радова у близини 
далековода о томе обавесте представници 
"Електромрежа  Србије" АД. 

Препорука је да се било који објекат, планира ван 
заштитног појаса далековода како би се избегла израда 
Елабората о могућностима градње планираних објеката 
у заштитном појасу далековода и евентуална  адаптација  
или реконструкција  далековода.  Такође,  препорука је 
и да минимално растојање планираних објеката, пратеће 
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба 
далековода буде 12 m, што не искључује потребу за 
Елаборатом. 

 
Остали општи технички услови: 
 
 Приликом извођења радова као и касније 

приликом експлоатације планираних објеката, водити 
рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа          
110 kV,  

 Испод и у близини далековода не садити високо 
дрвеће које се својим растом може приближити на мање 
од 5м у односу на проводнике далековода напонског 
нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета,  

 Забрањено је коришћење прскалица и воде у 
млазу за  заливање  уколико  постоји могућност да се 
млаз воде приближи на мање од 5м од проводника 
далековода напонског нивоа 110 kV,  

 Забрањено је складиштење лако запаљивог 
материјала у заштитном појасу далековода;  

 Нисконапонске, телефонске прикључке, 
прикључке на кабловску телевизију и  друге прикључке 
извести подземно у случају укрштања са далеководом; 

 Приликом извођења било каквих  грађевинских   
радова,   нивелације  терена,  земљаних радова и ископа 
у близини далековода, ни на који начин се не сме 
угрозити статичка стабилност стубова далековода. 
Терен испод далековода  се не сме насипати. 

 Све металне инсталације (електро-инсталације, 
грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 
морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити 
рачуна о изједначењу потенцијала. 

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 енергет-

ских 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 
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размак не сме да буде мањи од 0,3м.Телекомуникациони 
каблови који служе искључиво за потребе електро-
дистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује 
се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.6.4.4. Телекомуникације 
 
У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 

коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће 
бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN и 
mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље. На подручју предметног ПГР-а 

планира се изградња 6 нових приступног уређаја чија су 
места постављења дата у графичком прилогу 

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 
услуга, планира се реорганизација ТК мреже на 
подручју ПГР - извршиће се децентрализација постојеће 
ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка петља 
изградњом нових mlPAN-oвa и уградњом каблова који 
имају карактеристике које задовољавају критеријуме за 
пренос широкопојасних услуга 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојеће ТК мреже  

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће 
бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN и 
mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље.  

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 
услуга, планира се реорганизација ТК мреже на 
подручју ПДР - извршиће се децентрализација постојеће 
ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка петља 
изградњом нових mlPAN-oвa и уградњом каблова који 
имају карактеристике које задовољавају критеријуме за 
пренос широкопојасних услуга. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојеће ТК мреже.  

Трасе ТК мреже приказане су у графичком прилогу 
бр. 8 „План електроенергетике и ТК“. 

 
Услови изградње - фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

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

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;   
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуни-кациони 
каблови који служе искључиво за потребе електро-
дистрибуције 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. 
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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 телекомуника-
ционог 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. 

 
2.6.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се изградња 

инсталација градског топлификационог система. 
 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана панирано је проширење постојеће 
дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ) од полиети-
ленских цеви у деловима у којима дистрибутивна 
гасоводна мрежа није изграђена. На тај начин је 
омогућен једноставни прикључак на дистрибутивни 
гасовод. 

За потребе снабдевања природним гасом 
планираног окружног затвора планира се реконстру-
кција постојећег ДГМ у Ртањској улици. Постојећи 
гасовод од полиетиленских цеви пречника Ø40мм 
планирано је да се замени гасоводом од полиетиленских 
цеви пречника Ø90мм. 

За потребе гасификације Аеродрома и планиране 
зоне за привредне делатности планира се мерно 
регулациона станица (МРС) капацитета 2000 Sm3/h која 
ће гасом да се снабдева из постојећег гасног шахта на 
десној обали реке Расина преко гасовода од челичних 
цеви пречника Ø150мм. Од планиране МРС-е ка 
будућим потрошачима у зони за привредне делатности 
планиран је гасовод од полиетиленских цеви пречника 
Ø90мм. У графичком прилогу приказане су трасе 
планираних гасовода. 

 
2.6.5. Услови за уређење зеленила 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

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

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

У границама Плана, планиране су следеће кате-
горије зеленила. 

 
2.6.5.1. Зеленило јавног коришћења -  зеленило 

на површинама јавне намене   
 
На површинама јавне намене планира се зеленило 

јавног коришћења (рејонски парк, парк - шума, парк 
суседства, линеарно зеленило) и зеленило специфичне 
намене ( заштитно и зеленило гробља). 

 
Рејонски парк 
 
ГУП-ом Крушевца 2025 планирана је изградња 

рејонских паркова (у сваком приградском насељу по 
један) чиме би се смањио недостатак ових површина у 
централној градској зони. 

Рејонски парк у оквиру ПГР „Исток 5“ је планиран 
у оквиру подцелине 8.3.2. у површини од око 3.30ха. 
Локација задовољава услов колске приступачности са 
јужне и северне стране, што је неопходно с обзиром да 
је намењен корисницима ширег подручја.  

Рејонски парк се дефинише као вишефункционални 
парк, односно простор који садржи површине, опрему и 
објекте за спорт, рекреацију, одмор, дечју игру, забаву, 
манифестације културе и сличне садржаје. Садржаји се 
планирају у зонама тако да се обезбеди комфор свим 
посетиоцима, односно, како би  се избегли  конфликти 
између различитих активности. У оквиру једне зоне 
планирају се активности које су компатабилне. Зоне 
спорта, рекреације и забаве, као и сви садржаји који 
подразумевају окупљање већег броја корисника 
(односно буку и појачано кретање) планирају се на 
површинама које су ближе улазу и ободу парка.  

Рејонски парк може да садржи све рекреативне и 
спортске терене и опрему која је намењена рекреацији 
различитих старосних група уколико се обезбеде услови 
за њихово несметано коришћење и заштиту других 
корисника парка. Највећи проценат терена треба да буде 
на отвореном (игре са лоптом, вежбање на отвореном, 
разне игре спретности, трчање, зимске активности и сл.) 
У овој зони се могу градити и грађевински објекти 
искључиво у функцији основне намене простора 
(простор за одлагање опреме, мање монтажне трибине и 
сл.) уколико задовољавају опште урбанистичке услове.  

Забавни садржаји се могу лоцирати, такође, у 
рејонском парку и то тако да  чине засебну целину. У 
оквиру ове зоне могу се планирати садржаји попут луна 
парка, изложбених павиљона, биоскопа на отвореном и сл.   

Посебан садржај зоне рекреације и забаве може да 
буде и авантура парк.  

Зоне за миран одмор и дечју игру планирају се у 
зонама парка које су изоловане од бучних садржаја и ван 
главних праваца кретања.  

У зони мирног одмора могу се планирати стазе за 
шетњу, платои са урбаним мобилијаром, вртно-
архитектонски елементи. У контакту са овим зонама 
планирају се дечја игралишта. 
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Парк суседства 
 
Парк суседства планиран је у подцелинама 8.3.4 у 

површини од око 42ара и подцелини 8.4.3 у површини око 
24ара. Парк суседства је намењен за свакодневно 
окупљање, игру деце, одмор, рекреацију 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.  

 
Парк – шума 
 
Површина обрасла шумским врстама која се налази 

у грађевинском подручју, поред постојећег гробља, 
планира се као парк – шума. Део парк-шуме у 
непосредном контакту са гробљем у поршини од око 
30ара имао би пре свега улогу визуелног заклона према 
осталим садржајима у парк-шуми. На површини од око 
90ара планира се уређење простора за миран одмор и 
рекреацију. Северо-источни део локације који је 
окружен стамбеним објектима може да садржи елементе 
за игру деце прилагођене условима терена и потребама 
становника насеља. 

 
Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све врсте 

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

С обзиром на велики значај линеарног зеленила које 
представља трасу којом се омогућава веза градског са 
ванградским зеленилом, односно аерација градског 
простора, на свим улицама чији профил то дозвољава, 
планирају се дрвореди. Дрворед се планира на 
тротоарима у улицама са које имају довољну ширину, 
како се не би угрожавало одвијање пешачког 
саобраћаја.Уколико због комуналних инсталација није 
могуће формирање дрвореда, улични профил се може 
обогатити мобилним дрворедом, вертикалним 
зеленилом, цветним аранжманима и сл.  

 
Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, 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 специфичне намене - заштитно 
зеленило 

 
Заштитно зеленило планира се углавном дуж тока 

Гагловске реке на мањим површинама које нису 
повољне за формирање зеленила са садржајима за 
рекреацију или игру деце. У том смислу оно има улогу 
заштите речног тока и побољшања квалитета животне 
средине. Основни садржај заштитног зеленила је висока 
вегетација велике покровности. 

У оквиру просторне целине 8.5. планира се 
заштитни појас зеленила на северној и западној страни 
комплекса Казнено-поправног завода, у ширини 60-70м. 

Такође појас заштитног зеленила формира се и у 
оквиру подцелине 8.6.3. као додатни заштитни појас уз 
комплекс аеродрома „Росуље“.  

Да би се надокнадио недостатак зеленила, 
препоручује се максимална заштита пољопривредних 
површина и самониклог зеленила у енклавама ван 
грађевинског подручја као и максимално задржавање и 
заштита у рубним зонама постојећег зеленила, жбуња, 
живе ограде и високог дрвећа. 

 
Зеленило специфичне намене - зеленило гробља 
 
Зеленило гробља је специфична категорија зеленила 

са заштитном и декоративном улогом. Учествује у 
стварању повољнијих микроклиматских услова због 
чега треба обезбедити услове за садњу високог 
лишћарског дрвећа. У естетском смислу, зеленило треба 
да створи мирну и достојанствену атмосферу са доста 
четинарских форми и сведеним колоритом. 

 
Услови уређења зеленила на површинама јавне 

намене 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

поглављу су зеленило јавног коришћења и зеленило 
специфичне намене. 

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

Зеленило на површинама јавне намене у границама 
овог Плана заступљено је у следећим категоријама: рејо-
нски парк, парк суседства, парк-шума, линеарно зеленило, 
мање зелене површине-тачкасто зеленило и зеленило 
специфичне намене (заштитно и зеленило гробља). 

 
Реонски парк - Урбанистички услови: 
 
 За изградњу и уређење планираног простора 

неопходна је израда пројекта партерног уређења. 
 Парк мора да има лак приступ аутомобилима, 

пешацима и нарочито особама са посебним потребама. 
 Потребно је обезбедити паркинг за посетиоце на 

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

 У парку могу да се планирају терени, опрема и 
објекти за игру деце, одмор, рекреацију, забаву, 
едукацију, спорт, манифестације културе и сл. 
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 Парк се зонира тако да се зона одмора, спорта, 
рекреације, забаве и други бучни и садржаји масовног 
окупљања међусобно не угрожавају. 

 Најповољније положаје у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова планирати за просторе за 
игру деце. 

 Зоне треба да буду компактне и повезане 
међусобно, као и са улазима у парк. 

 У оквиру парка могуће је предвидети изградњу 
објеката који су у функцији садржаја парка. 

 Парк мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (осветљење, вода и сл.). 

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

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

 Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

 Стазе, платои и приступне саобраћајнице могу 
да заузимају максимално 20% укупне површине. 

 У рејонском парку могу се градити и већи 
спортски терени на отвореном или у затвореним 
објектима, уколико просторне могућности парка то 
дозвољавају. 

 
Парк суседства - Урбанистички услови: 
 
Уређују се у складу са општим урбанистичким 

условима, с тим да нису дозвољени садржаји рекреације 
и забаве који имају негативан утицај на околне стамбене 
објекте. Није дозвољено увођење колског саобраћаја у 
парк и изградња објеката високоградње. 

 
Парк-шуме - Урбанистички услови: 
 
 Неопходно је обезбедити колски приступ са 

организованим паркингом на ободу парк-шуме. 
 У овим просторима није предвиђена изградња 

објеката, већ се простор уређује системом стаза са 
минимално потребним урбаним мобилијаром, искљу-
чиво у функцији унапређења комфора. 

 Предвиђају се простори за постављање клупа, 
пергола, простора за игру деце, за постављање справа за 
вежбање и сличних садржаја, корпи за одпатке и сл., све 
искључиво у функцији намене простора. 

 Предвиђа се изградња трим и кондиционих 
стаза. 

 Све садржаје треба организовати по принципу 
минималног оптерећења и деградације простора. 

 
Линеарно зеленило – Урбанистички услови: 
 
 Линеарно зеленило планирати упоредо са 

планирањем уличног профила како би се ускладила 
ширина профила и распоред уличних инсталација и 
омогућило формирање дрвореда и другихв видова 
линеарног зеленила. 

 На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који подиже застор, 

као и врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

 Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове или које изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

 Дрворед се може формирати и од садница 
посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 
Заштитно зеленило –Урбанистички услови: 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 Објекти рекреације, спорта и дечје игре не смеју 

се лоцирати у заштитним зонама индустрије која 
емитује загађење опасно по здравље људи. 

 У заштитном појасу забрањује се свака изградња 
осим објеката везаних за рекреацију, привредну 
активност у шуми као и изградња саобраћајница 
намењених опслуживању. 

 Врсте биљног материјала, распоред и густина 
садње су условљене примарном функцијом самог појаса 
и природним условима средине. При планирању се 
придржавати утврђених норми и правилника за дату 
област. 

 Обавезно је очување и унапређење зеленила дуж 
водених токова. 

 
2.6.5.2. Зеленило ограниченог коришћења – 

зеленило на површинама остале намене 
 
У категорији зеленила ограниченог коришћења 

планира се зеленило комерцијалних, привредних, 
спортско-рекреативних и објеката јавне намене. 
Планира се као важан елемент архитектонске 
композиције простора чији је саставни део и у складу са 
наменом објеката. Зависно од намене објекта, зеленило 
може да има и карактер заштитног, односно да има веће 
учешће високог дрвећа. Ово је нарочито важно за 
објекте  у којима бораве деца (школе, дечји вртићи и сл.). 

 
Зеленило стамбених зона (окућнице у оквиру 

индивидуалног становања) 
 
Зеленило индивидуалних стамбених објеката, 

такође, спада у категорију зеленила ограниченог 
коришћења. 

Узимајући у обзир чињеницу да окућнице чине 
значајну површину у оквиру Плана, веома је значајно 
учешће зеленила које се формира у приватним 
двориштима. Основну вредност ове категорије зеленила, 
у погледу заштите животне средине, представља 
распрострањеност на целом подручју насеља и 
могућност квалитетног подизања и неговања и 
утилитарних и декоративних врста. 

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 
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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. 

 
Услови уређења зеленила на површинама остале 

намене 
 
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.  

 
2.7. Услови за уређење пољопривредног 

земљишта 
 
Пољопривредно земљиште заузима површину од 

773.29ха или 75.2% од укупне површине обухвата плана. 
У односу на постојеће стање смањено је за 83.91ха, 
највише на рачун грађевинског земљишта.  

Пољопривредно земљиште заступљено је на 
највећем делу обухвата плана и то у северном, југо-
источном, јужном и југо-западном делу  и користи се за 
пољопривредну производњу. 

Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе врши се према условима 
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту.  

Пољопривредно земљиште као добро од општег 
интереса планира се, користи и уређује у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015  и 
80/2018).  

Пољопривредно земљиште које је у складу са овим 
планом одређено као грађевинско земљиште до 
привођења планираној намени може се користити за 
пољопривредну производњу. 

У границама плана забрањена је изградња фарми и 
мини-фарми. 

Обрадиво пољопривредно земљиште може да се 
користи у непољопривредне сврхе у следећим случајевима: 

 за подизање вештачких ливада и пашњака на 
земљишту четврте и пете катастарске класе, као и за 
пошумљавање (без обзира на класу, на основу пројекта) 
по предходно прибављеној сагласности Министарства, 

 за експлоатацију минералних сировина, и то: 
глине, шљунка, песка, тресета и камена, по прибављеној 
сагласности Министарства, 

 у случајевима када је утврђен општи интерес на 
основу закона. 

Уређење пољопривредног земљишта подразумева: 
комасацију, добровољно груписање земљишта и 
мелиорацију (изградњу и одржавање система за 
одводњавање и наводњавање, рекултивацију, претва-
рање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљи-
ште, побољшање квалитета обрадивог земљишта 
(агромелиорације) и друге мере уређења пољо-
привредног земљишта). 

Забрањено је испуштање и одлагање опасних и 
штетних материја, комуналног отпада и шута на 
пољопривредном земљишту, као у упуштање штетних 
отпадних вода. Забрањено је коришћење биолошки 
неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном 
земљишту. 

На пољопривредном земљишту, начелно није 
дозвољена изградња.  

Дозвољена је изузетно изградња објеката 
компатибилних основној намени: 

 помоћних објеката у функцији пољопривреде 
(за смештај пољопривредне механизације, машина и 
возила, кошеви, амбари, надстрешнице и сл.), 

 објеката који се користе за примарну 
пољопривредну производњу, односно у функцији 
пољопривредне производње (смештај репроматеријала, 
расада, смештај и чување пољопривредних производа, 
складишта, за гајење печурака, пужева, риба)  

 подизање производних расадника, постављања 
пластеника, стакленика који су у функцији примарне 
пољопривредне производње, 

 објеката за прераду пољопривредних производа, 
 израдње хидротехничких објеката (одбрана од 

поплава, одводњавање, наводњавање и уређење бујица), 
 регулација водотокова 
 формирање и проширење пољских путева који 

доприносе рационалном коришћењу пољопривредног 
земљишта, 

 изградње објеката комуналне инфраструктуре 
 изградње објеката и комплекса за коришћење 

обновљивих извора енергије 
Величина парцела (комплекса) на којој је могућа 

изградња објеката у функцији примарне пољопривредне 
производње утврђује се у зависности од врсте и 
интензитета производње, а према следећим условима: 

 
Оптимална величима парцеле/комплекса 
 

пољопривредни 
објекат 

оптимална величина 
парцеле/комплекса  

(ха) 

за ратарску производњу 5 

за гајење воћа 2 

за гајење поврћа 0.5 

за виноградарство 0.5 

за гајење цвећа 0.5 
 
Дата оптимална величина парцеле може се 

кориговати до 20% 
На постојећим катастарским парцелама површине 

мање од 0,5ха уколико испуњавају све услове прописане 
овим принципима и правилима дозвољена је изградња у 
складу са одредбама плана. 

Типологија објеката - објекти у функцији 
пољопривредне производње су слободностојећи објекти 
или групације слободностојећих објеката међусобно 
функционално повезаних. 

Паркирање возила – за паркирање возила за објекте 
у функцији пољопривредне производње обезбеђује се 
простор на сопственој парцели, за смештај 
пољопривредних машина, теретних и путничких возила. 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        191 

 

 

Висинска регулација - Максимална спратност 
објеката у функцији пољопривредне производње може 
бити П. 

Минимални ниво комуналне опремљености подра-
умева приступ јавном путу (дире-ктно/индиректно), 
прикључење на елетро-енергетску мрежу, интерни 
систем водовода и канализације (бунар, резервори, 
водонепропусна септичка јама). 

За позиционирање производних објеката у 
функцији пољопривреде минимална заштитна 
одстојања су: 

 од грађевинског подручја насеља – 500м (не 
односи се на стакленике, пластенике, силосе и помоћне 
објекте у функцији пољопривреде), 

 за зоне водотокова 50м 

Растојање између зоне становања и ораница, 
плантажних воћњака и осталих култура које се 
интензивно третирају вештачким ђубривом и 
пестицидима је најмање 500м или мања удаљења уз 
услов формирања заштитних појасева. 

У заштитном појасу између границе 
пољопривредне парцеле и обале водотока од 10м није 
дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 

Удаљеност објеката у функцији пољопривредне 
производње и суседних стамбених, јавних и других 
објеката, одређује се у односу на потребне услове 
заштите животне средине, а најмање 40м.  

 
Заштита пољопривредног земљишта 
 
Поред заштите од загађивања, предузимања 

противерозионих мера, контроле плодности, односно 
загађености и др., обухвата и активности које се 
предузимају са циљем трајног обезбеђења природних 
функција земљишта, очување и унапређење коришћења 
земљишта у складу са његовом наменом: 

 
 забрањено је коришћење обрадивог пољо-

привредног земљишта од прве до пете класе у 
непољопривредне сврхе, 

 обрадиво пољопривредно земљиште не сме се 
уситњавати на парцеле чија је површина мања од 0,5 ха. 

 ревитализација пољопривредног земљишта у 
функцији биолошки вредне хране. 

2.8. Услови за уређење водног земљишта 
 
Водно земљиште чини део корита Гагловске реке 

(првац исток – запад)  и Кобиљске реке (правац југ-
север), и обе чине водотокове другог реда. Кроз северни 
део плана је део корита Добромирског потока који је 
десна притока Гагловске реке. 

Воде и водно земљиште са приобалним земљиштем 
заузимају површину од 6.8 ха, односно 0.5% укупне 
површине Плана.  

Основни принципи у овој области су регулација 
нерегулисаних корита река и потока и заштита од 
загађења. 

Водно земљиште и водотоци, као добра од општег 
интереса су под посебном заштитом и користе се према 
прописаним условима, у складу са Законом о водама 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16). 

Водно земљиште у заштићеној зони водотока 
дефинисано је: 

 положајем регулационе линије насипа или 
обалоутврде - за регулисане делове корита  

 границом дефинисаном у Закону о водама - за 
нерегулисане делове корита.  

Уређење водног земљишта подразумева пре свега 
могућност евакуације великих вода, одводњавање, 
стабилизацију корита, као и очување флоре и фауне 
токова и приобаља. 

Јединица локалне самоуправе обезбеђује заштиту 
од штетног дејства вода, у складу са проценом ризика од 
поплава и спровођењем редовне и ванредне одбране од 
поплава. 

 
На водном земљишту је забрањена изградња: 
 
 објеката чије отпадне материје могу загадити 

воду и земљиште, 
 објеката који могу угрозити безбедност 

водопривредне инфраструктуре, 
 на поплавним подручјима (подручје које вода 

повремено плави, услед изливања водотока или 
сувишних унутрашњих вода), 

 
Планом се дозвољава изградња: 
 
 објеката у  функцији водопривреде и одржавања 

водотокова, 
 објеката компатибилним водном земљишту под 

условом да се при пројектовању и извођењу обезбеди 
каналисање и пречишћавање отпадних вода, у складу са 
Законом о водама и условима ЈВП “Србијаводе”, 

 објеката инфраструктуре 
 саобраћајница, приступних путева, мостова и 

других саобраћајних површина у складу са Законом о 
водама и условима ЈВП “Србијаводе”. 

 
Правила изградње објеката на обали:  
 
 дрвене сојенице и надстрешнице, 
 спортски терени без ограда и трибина (партерни 

објекти), у складу са Законом о водама и условима ЈВП 
“Србијаводе”, 

 партерно уређење (спортски терени, мобилијар 
и сл.),  

Сви ови објекти могу се градити искључиво према 
условима ЈВП “Србијаводе”.  

 
Правила за постављање објеката на води 
 
За изградњу објеката на води неопходно је урадити 

хидрауличке прорачуне како би се показало да ови 
објекти не ремете струјну слику и не утичу на ерозију 
обала. Ови објекти не смеју да утичу на пропусну моћ 
корита, у смислу пропуштања таласа великих вода.  

Објекти на води се лоцирају на воденом појасу где 
се не изливају индустријске или неке друге отпадне, 
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течне и чврсте материје и морају имати решено 
одлагање отпадних, чврстих и течних материја, у складу 
са санитарним прописима и прописима о заштити 
животне средине.( објекти се могу градити искључиво 
према условима ЈВП “Србијаводе”).  

 
Намена  и типови објеката 
 
 воденице - су дрвени објекти изнад воде, 

подигнути на стубове. Максимална површина 
затвореног дела објекта 20м². Максимална висина 
објекта изнад акваторије је према конкретним условима 
локације. 

 сојенице - су дрвени објекти уз обалу или изнад 
воде, рекреативне намене, подигнути на стубове. 
Максимална површина затвореног дела објекта 20м². 
Максимална висина објекта изнад акваторије је 4,5м² 

Обликовање објеката на води извести тако да 
позицијом, габаритима, материјалима, изгледом и 
начином коришћења буде уклопљен у околни простор и 
намену, тј. да не угрози или наруши природне вредности 
и пејзажне одлике простора. 

 
2.9. Услови за уређење шумског земљишта 
 
У односу на укупну површину Плана, шуме и 

шумско земљиште заузимају око 247.81 ха, односно 
24.1% укупне површине. 

Делови подручја са наменом шумског земљишта 
налазе се у источном и југоисточном делу планског 
подручја. 

Дата су правила за коришћење, уређење и заштиту 
шума и шумског подручја, а утврђују се на основу 
услова Завода за заштиту природе Србије, 03.бр.020-
511/2 од 16.03.2018. и у складу са Законом о шумама. 

На подручју шумског земљишта није дозвољена 
промена састава шумских састојина и њихова експло-
атација. 

Могуће је пошумљавање обрадивог пољо-
привредног земљишта шесте, седме и осме катастарске 
класе према Закону о пољопривредном земљишту. 

За формирање ветрозаштитних појасева у 
коридорима саобраћајница и пољозаштитних појасева 
на пољопривредном земљишту, препоручује се 
минимална ширина заштитног појаса шума од 10м на 
угроженим локалитетима.  

Формирају се заштитни шумски појасеви на 
контакту: 

 изграђених стамбених зона и привредних зона, 
 зона планираних за  стамбену изградњу и 

планираних привредних зона 
На шумском земљишту је забрањена градња. 

Дозвољена је изузетно изградња: 
 објеката у функцији шумске привреде 

(одржавање и експлоатација шума), 
 објеката у функцији туризма, рекреације и 

ловства – туристичког, ловног или рекреативног 
карактера, (бунгалови, ловачке кућице, објекти за 
одмориште планинара и рекреативаца и сл.) 

 приступне саобраћајне површине 
 изградња објеката инфраструктуре у складу са 

Планом 

 пратећи објекти (надстрешнице, одморишта, 
просторије за опрему и сл.) 

 партерно уређење (одморишта, пешачке и 
мотивацине стазе, стазе за монти бајки сл.) 

 
Правила изградње за објекте чија се изградња 

изузетно дозвољава: 
 
Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је 

обавезна употреба природних материјала прилагођених 
шумском окружењу, (дрво, камен, шиндра) и 
традиционалних форми. 

Објекти у функцији туризма,  рекреације,  лова  
могу бити максималне бруто површине у основи 200м², 
максималне спратности П. 

Пратећи објекти (одморишта, просторије за опрему 
и сл.) могу бити површине до 50м² максималне 
спратности П. 

Највеће дозвољене висине надстрешница су 7,0м. 
 
2.10. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта који је потребан за 
издавање локацијске и грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана 
подразумева  да парцела  има излаз на јавну саобраћајну 
површину (директно/индиректно) у складу са рангом 
саобраћајнице, а која је изграђена или је планирана, 
минимално водоводна и електроенергетска мрежа. 

 
2.11. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја 
 
2.11.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара, амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
План заштите и ревитализације третира гради-

тељску баштину на нивоу стратешког планирања, а на 
основу евиденције објеката.  

На основу Закона о културним добрима планиране 
мере заштите односе се и на културна добра која уживају 
претходну заштиту до проглашења за културно добро. 

У границама ПГР-а евидентиран је археолошки 
локалитет „Крушак“ у оквиру локације „Јасиковац“ 
(целина 8.7) у режиму претходне заштите. 

 
Мере техничке заштите археолошких локалитета 
 
 Забрањује се неовлашћено копање на архео-

лошким локалитетима, одношење камена и земље као и 
прикупљње археолошког материјала са локалитета. 

 Забрањује се просипање и одлагање отпадних и 
штетних материјала, складиштење и стварање дивљих 
депонија на местима археолошких налазишта. 

 Извођење грађевинских радова и промена 
облика терена, дозвољавају се само након обезбеђених 
археолошких истраживања, уз презентацију налаза. 

 На месту случајног налаза и на парцелама које се 
граниче са археолошким локалитетима обезбедити стручан 
надзор (археолог) приликом извођења земљаних радова. 
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 Уколико се током извођења земљаних радова 
(инфраструктура, објекти) наиђе на археолошки 
материјал или 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. 

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

 Даље извођење грађевинских радова и промена 
облика терена могу се дозволити након предходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз презента-
цију налаза, услове и сагласност службе заштите. 

 Инвеститор објекта дужан је да обезбеди 
средства за истраживање, заштиту, чување, публи-
ковање и излагање добра које ужива претходну заштиту 
које се открије приликом изградње инвестиционог 
објекта – до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите. 

 
Извођење грађевинских радова, уређење локације, 

као и предузимање мера заштите (извођење радова у 
циљу заштите и презентације) могуће је искључиво на 
основу услова и сагласности надлежне службе заштите, 
Завода за заштиту споменика културе, Краљево. 

Локација археолошког локалитета преузета је из  
„Елабората заштите културног и градитељског наслеђа“, 
који је израдио надлежни Завод за заштиту споменика 
културе Краљево, за потребе ГУП-а, јануара 2014.г. и 
допуна издатих услова бр.1268/2 од 20.10.2014.г. и 
предстаља саставни део плана (дато у документационој 
основи). 

 
2.11.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр. 020-511/2, од 
16.03.2018. године, у обухвату плана  нема заштићених 
подручја, за које је спроведен или покренут поступак 
заштите , евидентираних природних добара, еколошки 
значајних подручја еколошке мреже РС и еколошких 
коридора од међународног значаја. 

Планиране претежне намене површина су 
усклађене са наменама које су дефинисане планом 
вишег реда, односно Генералним урбанистичким 
планом Крушевац 2025. 

У оквиру целина намењених зеленилу, као и у 
оквиру водног земљишта и других целина, значајно је 
поштовање прописаног обавезног процентуалног 
учешћа зеленила и уређење слободних површина, 
максимално очување и заштита постојећих зелениих 
површина и вредних примерака дендрофлоре 
(појединачна стабла и групе стабала), као и формирање 
нових зелених површина (паркови, заштитно и линијско 
зеленило) и дефинисање “зелених коридора”. 

 
 
 
 
 

2.11.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Надлежно одељење Градске управе на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину и прописаних критеријума, донело је Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене утицаја за ПГР 
„Исток 5“ (Службени лист града Крушевца, бр. 12/2017). 

Концепт заштите животне средине заснива се на 
опредељењу за одрживи развој посматране територије и 
представља континуирани процес успостављања 
равнотеже између коришћења природних ресурса и 
даљег развоја урбаних функција града. 

Еколошком валоризацијом простора плана издва-
јају се посебно осетљиве зоне: становање, пољо-
привредно земљиште и шуме и шумско земљиште. 
Посебно осетљиве зоне становања су у западном делу 
плана, у контакту са комплексом Трајал корпорације, 
као и зоне становања у југоисточном делу насеља 
Паруновац на потезу  локације „Јасиковац“ и аеродрома 
Росуље (у правцу полетне/одлетне и слетне површи). 

 
Обавезне мере заштите еколошке потцелине 

„Исток 5”: 
 све активности које представљају потенцијално 

значајне изворе загађивања, подлежу поступку процене 
утицаја на животну средину, код надлежног органа за 
послове животне средине и одлучивање о изради и 
садржају Студије о процени утицаја на животну 
средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (Службени гласник РС, бр.114/2008); 

 потпуно комунално и инфраструктурно опре-
мање, у циљу спречавања потенцијално негативних 
утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и 
здравље становништва; 

 одрживо коришћење шума и шумског 
земљишта, у односу на вишефункционални значај (лов, 
туризам, продуктивно шумарство); 

 санација и рекултивација свих деградираних 
површина; 

 адекватно управљање отпадом, отпадним 
водама уз обавезан предтретман технолошких отпадних 
вода, до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент 
(канализациону мрежу или водоток); 

 рационално коришћење и заштита пољо-
привредног земљишта и контролисана употреба 
препарата за заштиту биља у циљу очувања плодности и 
заштите земљишта од загађивања; 

 повећање зелених површина и формирање 
заштитног зеленила у циљу очувања квалитета ваздуха, 
заштите од буке и заштите здравља становништва. 

 
Посебне мере заштите животне средине 
 
Урбанистичке мере заштите животне средине су 

имплементиране у планска решења, а специфичнесу 
дефинисане по областима на следећи начин: 
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Заштита ваздуха 
 
Заштита ваздуха подразумева смањење индиви-

дуалних котларница и ложишта, коришћење система 
централизованог снабдевања енергијом и ширење 
гасификационог система.  

Значајну улогу има озелењавање свих површина у 
функцији саобраћаја, озелењавање слободних површина 
комплекса, и формирање заштитних појасева. 

У поступку пројектовања, градње и редовног рада 
(коришћења) стационарног извора загађења ваздуха, 
обавезно је спровести одговарајуће мере тако да загађујуће 
материје буду испод граничних вредности емисије. 

 
Заштита земљишта 
 
У рубним зонама и приградским насељима, 

присутно је загађење услед испуштања отпадних вода и 
бројних сметлишта и изражено је неадекватно 
коришћење пољопривредног земљишта и неконтро-
лисана примена хемијских препарата у пољопривреди, 
што представља потенцијалне изворе загађења 
земљишта и фактор загађења животне средине. 

Мере заштите земљишта обухватају систем 
праћења квалитета земљишта и његово одрживо 
коришћење. У том смислу обавезна је:  

 
 заштита шумског и пољопривредног земљишта, 

као вид интегралне заштите природних екосистема и 
укупног еколошког капацитета;  

 
 управљање отпадом у складу са Законом и 

Локалним планом  и управљање отпадним водама на 
планском подручју. 

 
Смернице и мере заштите земљишта обухватају 

следеће обавезе: 
 
 обавезно је прикључење свих објеката на 

канализациону мрежу; 
 организовано управљање отпадом на подручју 

Плана, које подразумева прикупљање, примарну 
селекцију, транспорт и одлагање на санитарну депонију; 

 ремедијација и рекултивација напуштених, 
неуређених површина и локација угрожених загађењем; 

 забрана изградње и прописивање услова за 
делатности које могу загадити земљиште; 

 регулација водотокова (посебно бујичарских) и 
спровођење мера заштите од поплава; 

 смањење утицаја ерозионих процеса, уређење 
обала водотока, подручја угрожена поплавама; 

 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 на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 максимално очување и рационално коришћење 
пољопривредног земљишта;  

 
 

Заштита површинских и подземних вода 
 
За насеља рубне зоне карактеристична је 

пољопривредна производња, па је и њен утицај 
најизраженији по питању загађења површинских и 
подземних вода. Такође, изливање непречишћених 
отпадних вода насеља и привредних комплекса у водотоке, 
директно утичу на квалитет површинских вода.  

На подручју плана планирано је потпуно 
инфраструктурно опремање, што подразумева обавезу 
прикључења свих објеката на канализациону мрежу и 
изградњу система за пречишћавање отпадних вода, као 
и обавезу предтретмана технолошких или термичких 
отпадних вода и атмосферских вода оптерећених уљима 
и мастима, пре упуштања у канализациону мрежу. 

Забрањено је испуштање отпадних вода и депоно-
вање отпада на обале река и потока. 

 
Заштита од буке и вибрација 
 
Комунална бука у насељима периурбаног типа 

највећим делом потиче од саобраћаја, док су индустрија, 
занатска и друге делатности од мањег значаја. 

У стамбеној зони није дозвољено повећање нивоа 
буке у животној средини, обављањем делатности или 
другим активностима и обавезно је спровођење 
адекватних мера звучне заштите при пројектовању, 
грађењу или реконструкцији објеката.  

Сви извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке).  

 
Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
 
У трафостаницама и преносним системима 

(кабловима под напоном) у току редовног рада, 
провођењем наизменичне електричне струје у надзем-
ним проводницима, постоје електрична и магнетна поља 
као вид нејонизујућег зрачења,  а зависе од висине 
напона, јачине струје и растојања.  

Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским 
стубовима и репетиторима мобилне телефоније, па је 
избором најповољнијих и најсавременијих технологија 
и избором локације ових објеката потребно евентуално 
електромагнетно зрачење свести на минимум. 

За све објекте и радове који представљају изворе 
нејонизујућег зрачења, треба обезбедити да буду 
испоштована базична ограничења изложености 
становништва, према Правилнику о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима.  

Није дозвољено планирање и постављање уређаја и 
припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: болница, дечијих 
вртића, школа, простора и дечијих игралишта. 
Минимална удаљеност, од ивице парцеле не може бити 
мања од 50m. 

При избору локације за постављање антенских 
система базних станица мобилне телефиније узети у 
обзир следеће:  
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– могућност постављања антенских система на 
постојећим антенским стубовима других оператера, 
грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, 
стубова са рефлекторима и сл., 

– поштовањe постојећих природних обележја 
локација и пејзажа, избегавати природне видиковце и 
просторе у заштитној зони аеродрома, природна добра, 
парковске површине и сл.  

Инвеститор је дужан да се у поступку добијања 
грађевинске дозволе обрати надлежном органу за 
заштиту животне средине који ће утврдити потребу 
израде Студије о процени утицаја. 

 
Управљање отпадом  
 
Приоритети су санација постојећих неуређених 

(„дивљих“) депонија, нарочито дуж река и потока и 
гробаља.  

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

 успоставити сакупљање, транспорт и одлагање 
комуналног отпада преко надлежног комуналног предузећа, 
у складу са Локалним планом управљања отпадом; 

 поставити судове (контејнере, корпе) за 
сакупљање отпада уз поштовање принципа примарне 
селекције отпада; 

 редовно пражњење контејнера и корпи и 
транспорт отпада са локација у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа; 

Забрањена је изградња складишта опасних 
отпадних материја, као и отворених складишта за 
отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и 
сл. у зонама становања.  

 
Заштита од удеса и хазарда 
 
У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 

ризична постројења, комплекси и објекти, у којима може 
доћи до хемијских удеса већих размера (ризична 
индустријска постројења) и објекти где је заступљена 
технологија са потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања хазардних материја и отпадних 
вода. 

 
2.11.4. 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, 20/15 и 87/18) 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.111/09, 20/15 и 87/18), 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 (аеродром, 

школа, објекти културе, 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; 

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

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

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о заштити 
од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09, 20/15 и 87/18), 
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 
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("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 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр. 217-85/18 од 26.02.2018 год.  

 
2.11.5. 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 
природним непогодама.  На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.11.6. 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. 

 
2.11.7. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
У границама предметног плана не постоје објекти 

и комплекси од значаја за заштиту од ратних разарања. 
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. 

 
 
 
 

2.12. 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. 

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 уз поштовање одредби Закона 
о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 
(„Службени гласник РС“, бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање: 

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

 на радијусима укрштања саобраћајница 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза 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. 

 
2.13. Попис објеката за које се пре санације или 

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

 
За археолошки локалитет „Крушак“ у оквиру локације 

„Јасиковац“ (целина 8.7) прописују се мере заштите и степен 
интервенција., односно будуће интервенције у простору 
вршиће у складу са Конзерваторским условима издатим  од 
надлежне Службе заштите. 

 
2.14. 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, 
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садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прилаго-
дити 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.  

 
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 приро-
дних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

 побољшање енергетске ефикасности и рацио-
нално коришћење енергије на нивоу града у јавним 
комуналним предузећима, установама и јавним обје-
ктима 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. Општа правила грађења у Плану генералне 

регулације 
 
Општa правила грађења представљају: 
 општа правила грађења за појединачне 

грађевинске парцеле за делове у обухвату плана за које 
није предвиђенo доношење планова детаљне регулације 
(директна примена); 

 опште смернице за израду планова детаљне 
регулације. 

 смернице за израду планова детаљне регулације 
који се могу доносити ако се укаже потреба 

 
3.1.1. Општи услови за парцелацију,  
          препарцелацију и формирање  
          грађевинске парцеле 
 
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 површи-
не и површина за остале намене (за делове плана који су 
у директној примени) 

- Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

- Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и форми-
рања грађевинске парцеле према правилима овог плана. 

- 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 и минимална ширина 
парцеле за сваку планирану намену, а према типологији 
градње, дефинисане су овим планом. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза:  
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 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 јавне намене, привредних, 
комерцијалних, пословних и др. садржаја  не може бити 
мања од 5,0м. 

- Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
парцеле и обезбеђивање приступа,  

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

 
 

Ширина фронта парцеле неправилног облика 

 

 

 

 

- 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 
основу пројекта препарцелације, на начин и под 
условима утврђеним планом. 

- На једној катастарској парцели може се образовати 
већи број грађевинских парцела, које се могу делити 
парцелацијом до минимума утврђеног применом 
правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом, 
а према планираној или постојећој изграђености, 
односно, планираној или постојећој намени грађевинске 
парцеле, на основу пројекта парцелације. 

- Када део катастарске парцеле која је у јавној 
својини треба припојити суседној катастарској парцели 
у циљу формирања грађевинске парцеле, у поступку 
препарцелације формира се посебна катастарска 
парцела која се може отуђити у складу са одредбама 
посебног закона. 

- 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, 145/2014 и 83/2018 ), 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања и 
одредница овог плана. 

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

 
3.1.2. Општи услови 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 и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта.  

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

- Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 државни пут другог редa мин 6,5 м 

 општинки пут мин 6,0 м 

 секундарна саобраћајница мин 5,5 м  

 приступни пут мин 3,5 м     

 приватни пролази 2,5м 

 пешачке стазе 1,5м 
- Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
- Хоризонтална регулација, односно положај 

објекта дефинише се грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне границе парцеле и 
 унутрашњу (задњу) границу парцелу. 
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- Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

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

на парцели  
 не угрожавају функционисање и статичку 

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

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

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

- Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

- Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује 
се према правилима дефинисаним за одговарајућу 
намену и тип изградње. 

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

 
3.1.3. Општи услови изградње 
 
У плану генералне регулације приказана је намена 

земљишта кроз претежне, допунске и пратеће намене. 
Претежна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору преовла-
ђујућа. 

Компатибилна (допунска) намена простора, подра-
зумева намену која допуњује претежну намену са којом 
је компатибилна. 

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

Пратећа намена се односи и на формиране засебне 
просторе одређених намена у оквиру урбанистичких 
целина (објекти јавне намене, верски објекти, зеленило 
и остало одређено овим планским документом).  

Јавне функције у овом Плану представљају намену 
површина која је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни и који су за јавно коришћење намењени 
већем броју корисника и сл. 

 
 Врста и намена објеката који се могу градити  
 
Планом је дефинисана могућност (тип и намена 

објеката)  чија је изградња дозвољена: 
 
Породично становање - типови: ПС-01, ПС-03.  
 
Комерцијалне делатности – типови: КД-02, КД-

03, КД-042 
Привредне делатности - типови ПД-01,ПД-02, 

ПД-03 

Јавне функције - школство и дечија заштита, дом 
културе, канцеларија месне заједнице,  аеродром, верски 
објекти 

Спорт и рекреација - типови СР-02, СР-03. 

Посебна намена - окружни затвор, комплекс војске 

(према Мастер плану војске) 
Комуналне делатности- гробља, резервоари за 

технолошку воду 
 
 Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката који се могу градити  
Поред објеката планиране намене, на подручју 

плана могу се градити и објекти компатибилних намена 
које су планом дефинисане као допунске. 

- Компатибилне намене у оквиру претежне намене, 
могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила 
грађења дефинисана за претежну намену у оквиру 
урбанистичких целина, одн. подцелина. 

- У опредељеним урбанистичким целинама и 
подцелинама, дозвољава се на грађевинској парцели или 
у оквиру објекта допунска односно компатибилна 
намена. 

- У оквиру намене становања дозвољена је изградња 
компатибилних намена - комерцијалних делатности, 
привредних делатности и јавних функција. У оквиру 
намене становања, могућа је у приватном власништву 
изградња објеката (јавних функција) намењених 
образовању, здравству, социјалној и дечијој заштити, 
култури, информисању, али само под условом да 
задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

- На површини претежне намене привредних 
делатности, дозвољена је изградња компатибилних 
намена у оквиру објекта или као самосталног објекта на 
парцели и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање и трговину. 

- На површини претежне намене спорта и рекреације 
дозвољава се компатибилна намена комерцијалних дела-
тности у оквиру објеката, које подразумевају пословање, 
трговину, угоститељство, услуге. 

- На површини претежне намене јавних функција, 
забрањене је изградња компатибилних делатности осим 
изузетно уколико је то неопходно и могуће, 
комерцијалних делатности, које подразумевају 
пословање и различите облике услуга. Однос јавних 
функција према пословању: 100-80% : 20-0%. 

- На површинама претежне намене -посебна намена, 
нису дозвољне компатибилне намене. Изузетак је 
простор посебне намене војног комплекса „Росуље“ (са 
статусом Мастер план),  који даљом планском разрадом 
може добити другу намену, односно могућност за 
планирање привредних и  комерцијалних делатности.  
Комплекс“ Росуље“ са локацијом уз аеродром, може 
добити намену која би била компатибилна и допуна 
основној планираној намени - аеродром.“ 

- Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
допунском, односно пратећом наменом било којој 
претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 
одређује тип намене у чијој је функцији. 
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- Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на 
свим површинама. 

- Промена намене површина мора бити у складу са 
планом 

 
 Изградња посебних објеката  
 
- Дозвољена је постављање/изградња посебних 

објеката које се не урачунавају у корисну БРГП, као што 
су: рекламни стубови, јарболи, информацини пунктови 
и табле, билборди, панои и сл.  

- Препорука је да ови објекти буду позиционирани 
на парцели у оквиру грађевинских линија, али се такође 
могу поставити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије. 

- Посебни објекти постављају се тако да не 
представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката. 

 
 Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене 
чија намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

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

- На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња 
помоћних објеката који су у функцији коришћења 
основног објекта.  

- На грађевинским парцелама са породичним, 
периурбаним становањем, привредним  комерцијалним 
и комуналним делатностима, јавних функција, спорта и 
рекреације и посебне намене   дозвољена је изградња 
помоћних објеката.  

- На грађевинским парцелама периурбаног 
становања дозвољена је изградња економских објеката.  

 
 Изградња помоћних објеката 
 
- На парцелама породичног и периурбаног 

становања дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне висине 5,0м и 
максималне спратности „П“. чија површина улази у 
максимални индекс заузетости на парцели. 

- На парцелама комерцијалних, привредних и 
комуналних делатности, јавних функција, спорта и 
рекреације и посебне намене  дозвољена је изградња: 
гаража, остава и надстрешница.  

 
 Изградња економских објеката 
 
- На грађевинским парцелама периурбаног 

становања дозвољена је изградња економских објеката. 
У економске објекате спадају објекти за гајење 
животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 

говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

- Економски објекти могу се градити самостално 
или повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

- Положај, локацију и габарит економског објекта, 
као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагодити просторним могућностима економског 
дворишта. При томе обезбедити лак приступ и добру 
организацију економског простора и везу са другим 
објектима. Прљаве садржаје, као што су стаје и 
ђубришта лоцирати заједно са септичким јамама и 
пољским клозетима на удаљенијим деловима 
економског дворишта и низ ветар у односу на стамбени 
део дворишта. 

- Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

- Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је најмање 1,0м. 

- Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
најмање 15м. Удаљеност ђубришта и пољског клозета од 
стамбеног објекта мора бити најмање 20м. 

- Ширина приступног економског пута је најмање 
3,0м. 

- Помоћни објекти уз економске објекте су објекти 
за производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
 Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
-  Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Забрањена је изградња на свим постојећим и 

планираним јавним површинама или на објектима или 
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.  

- У заштитном појасу јавних путева – дато у тачки 
2.6.4.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

- У заштитној зони електроенергетског појаса, који 
се утврђује у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенер-
гетских водова напона за надземни вод 35kV је 15м. 

- У зони водотокова у складу са Законом о водама и 
прописима којима се одређује управљање водама. 

- У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева: 
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отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

- 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. 

- 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 геолошки нестабилним теренима, чија 
нестабилност је доказана у складу са Законом којим се 
уређују геолошка и инжењерско-геолошка истражи-
вања, у инжењерско-геолошким студијама, елаборатима 
и другом документацијом. 

- Објекти чија је изградња забрањена су и сви остали 
објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури не 
обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

 
 Изградња у зонама заштите 
 
- Изградња у зонама заштите није дозвољена. Свака 

изградња објеката или извођење радова у успоставље-
ним заштитним појасевима, условљена је сагласношћу 
надлежних установа у складу са одговарајућим закон-
ским прописима. 

 
 Услови за реконструкцију, доградњу  и 

интервенције на постојећим објектима 
 
- Постојећи објекти који се реконструишу, 

дограђују и сл. морају испуњавати све услове дате овим 
планом уколико су у зонама за директну примену, одн. 
у складу са условима који ће се дефинисати плановима 
детаљне регулације уколико су у зонама за даљу планску 
разраду (урбанистички параметри, спратност и др.). 

- 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 постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту објекта), 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Могуће је искључиво код породичних стамбених 
објеката, претварање таванског простора у  простор чија 
намена  одговара намени  последње етаже објекта, 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. 

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења планираној урбанистичкој 
регулацији дозвоњена је: реконструкција (без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита), претварање 

таванског простора у складу са предходним ставом и 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта. 

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

- 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. 

 
 Услови за нове објекте у оквиру зона 

изграђених објеката 
 
- Висину новог објекта у зони изграђених објеката 

ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

- Нови објекат се може градити на растојању мањем 
од дозвољеног у односу на границу катастарске парцеле 
уз претходно прибављену сагласност власника, односно 
корисника суседне парцеле. У том случају, на зиду новог 
објекта према суседу није дозвољено постављање било 
каквих отвора. 

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

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

- 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 прекинутом низу или једнострано узидани 

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

 као слободностојећи (објекат не додирује ни 
једнуграницу грађевинске парцеле), 
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 Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-03 
 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте  типа ПС-01 је мин. 3.0м, 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте  типа ПС-03 је мин. 5.0м, 
- 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 и КД-03 
 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте се утврђује према преовлађујућој 
намени објеката у зони у којој се објекат комерцијалних 
делатности гради. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности – тип КД-042 
 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је мин. 7м. 
 
Грађевинска линија објеката привредних 

делатности - ПД-02 и ПД-03 
 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је мин. 5м. 
- У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса, билборди, јарболи и сл. 

 
 Међусобна удаљеност објеката 
 
За све зоне за које је обавезно доношење Планова 

детаљне регулације међусобна растојања објеката се 
могу и другачије прописати, уколико је решење 
оправдано и рационално, а урбанистички и архитекто-
нски прихватљиво. 

 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-03 
 
- Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле за: 

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

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

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

- Изграђени објекти чије растојање од другог 
објекта износи мање од 3м у случају реконструкције и 

доградње, не могу имати на суседним странама отворе 
стамбених просторија. 

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

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности - тип  КД-02 и КД-03 
- Међусобна удаљеност за нове објекте се утврђује 

према преовлађујућој намени објеката у зони у којој се 
објекат комерцијалних делатности гради али не мање од 
4.0м 

Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 
делатности - тип  КД-042 

- Међусобно растојање објеката је минимално 1/2 
висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

- Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

Међусобна удаљеност објеката привредних 
делатности - тип ПД-01 

- Међусобно растојање између објеката за овај тип 
објекта који је планиран на локацији .„Јасиковац“  дат је 
у посебним правилима грађења за целину 8.7.  

Међусобна удаљеност објеката привредних 
делатности - тип ПД-02  

- Међусобно растојање објеката је минимално 1/2 
висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

- Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

Међусобна удаљеност објеката привредних 
делатности - тип ПД-03 

- Међусобна удаљеност објеката за нове објекте се 
утврђује према преовлађујућој намени објеката у зони у 
којој се објекат привредних делатности гради. 

 
 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. 

- Висина објекта дата је прописаном спратношћу за 
сваки планирани тип изградње. 

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
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обавезно ускладити са карактером тла и суседним 
објектом  (двојни, прекинути и непрекинути низ). 

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

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

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

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

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

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

 
- Висина 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 највише 50% дужине сваке фасаде објекта. 

- Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
- За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
 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). 

 
 
 

 Грађевински елементи објекта 
 
- Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонта-
лне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,30м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу), 

 транспарентне браварске конзолне надстрешни-
це 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 брава-
рском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице тротоара 
на висини изнад 3,0м,  

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

 
 Испади на објекту 
 
- 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 – 
1,20м, 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 1,50м) – 0,60м, 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 2,50м) – 0,90м, 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) – 
1,20м, 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. 
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 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 (комерцијалне, 
привредне, спорт и рекреација и др.) 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. 

 
 Одводњавање површинских вода 
 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

- Површинске и друге отпадне воде из економског 
дворишта, када се налази уз јавни пут, одводе се 
регулисано до ђубришне јаме. 

 
 Архитектонско обликовање објеката 
 
- Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора.  

- Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана,  

- 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. 

 
 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. 

- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9м од 
суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом 
максималне висине 1,4м која се може постављати на 

подзид. Висина подзида одређује се условима за сваки 
конкретни случај. 

- Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се условима 
за сваки конкретни случај. 

- Грађевинске парцеле 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 (аеродром, школа,  верски објекат, 
спортски објекти и сл). Ограда је транспарентна, макси-
малне висине парапета до 0,4м и висине ограде до 2,2м. 

- Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката 
привредних  и комуналних делатности делатности могу 
се ограђивати зиданом оградом висине до 1.2м или 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м. 

- Грађевинске парцеле за објекте посебне намене се 
ограђују, типом ограде прописаном за ту врсту објеката. 

- 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  
 
На простору плана постоји организавно одвожење 

комуналног отпада од стране ЈКП „Крушевца“. 
- 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 

2.6.4.Услови за уређење саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  и Условима надлежних институција. 

 
3.1.4. Општи услови паркирања 
 
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. 
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 Услов и начин обезбеђивања простора за 
паркирање 

 
- Паркирање (партерно, гаражирање, комбиновано) 

се третира као компатибилна намена свим планираним 
наменама у плану и може бити заступљено и 100% на 
парцели. 

- Ови услови се односе на паркирање ван површина 
опредељених као јавне паркинг површине тј. на 
површина опредељеним за остале намене. 

- Паркирање се може организовати као партерно 
уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле 
или у оквиру гаража (надземне, подземне или 
полуукопане) 

- Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
(јавне паркинг површине) у друге намене. 

 
 Паркирање 
 
- 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: 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. 

 Привредне делатности - За паркирање возила за 
сопствене потребе (путничких и теретних возила, као и 
машина), власници објеката привредних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, 
за производни, магацински и индустријски објекат- 
једно ПМ на 200м2 корисног простора или да је број 
паркинг места једнак броју 50% радника из прве смене. 

 Јавне функције - 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.  

 Спорт и рекреација - за паркирање возила за 
објекте намењене спорту и рекреацији број паркинг 
места обезбеђује се на грађевинској парцели власника 
објекта, а у складу са наменом објеката, и то: за спортску 
халу 1ПМ на користан простор за 40 гледалаца за 
путничка возила. 

 
 Гараже  
 
- Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 

грађевинској парцели. 
- Површине гаража 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 као посебни 
објекти, у габариту основног објекта или изван габарита 
објекта. 

- За полуукопане гараже - раван кров гараже је на 
макс.+1,2м од коте терена. 

- На парцелама које се планирају или су изграђене 
објектима јавних функција обезбедити потребан број 
паркинг места за возила особа са специјалним потребама и 
у складу са важећим Правилником која регулише ову 
област. 

 
3.1.5. Општа правила грађења по намени и 

типологоји објеката 
 
Правила грађења представљају скуп урбанистичких 

услова парцелације, регулације и изградње који се 
односе на поједине намене простора, односно типове 
објеката. 

 
3.1.5.1. Општа правила грађења објеката 

породичног становања  
 
- Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
- У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

- Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

- Однос стамбене према другим наменама је               
60% : 40%. 
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урбанистички параметри породичног становања типа ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

 
Мин. 

П парц. 
(м2) 

 

Мин. ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПС-01 

 

До 

П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
 

- 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 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

- Урбанистички параметри за угаоне парцеле могу 
бити 20% увећане у односу на дати ИЗ. 

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

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

- Дозвољена је изградња помоћних објеката. 
 

3.1.5.2. Општа правила грађења објеката 
периурбаног становања  

 
Као посебан тип породичног становања издваја се 

периурбано становање. На територији Плана, 
периурбано становање заступљено је у рубним зонама 
грађевинског подручја и карактеришу га три врсте 
домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно, у зависности да ли се уз становање 
обавља и пољопривредна делатност и у коликој мери. 

 

 

 

урбанистички параметри типа ПС-03 

 

Тип 

спратност 

врста домаћинства 

макс. 
ИЗ (%) 

стамбени  
Економски  
ипомоћни 

стамбени део економски део 

ПС-03 П+1+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 / 

мешовто 40 50 

пољопривредно 40 50 

 
 
- На грађевинској парцели чија је површина или 

ширина мања од дефинисане, може се утврдити 
изградња или реконструкција стамбеног објекта спра-
тности П+1, индекса изграђености до 0,8 и индекса 
заузетости до 40%. 

- Приликом, организације дворишта потребно је 
задржати традиционалну поделу и организацију на 
кућно двориште, економско двориште и башту. 

- У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће је 
на делу окућнице, организовати мање економске садржаје. 
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величина парцеле периурбаног становања типа ПС-03 према врсти домаћинства 

 

Тип Спратност Врста домаћинства 

 

Површина парцеле 

 Мин. шир. 
парцеле Стамбени 

део 
мин. 

Економски 
део 

мин. 

ПС-03 До П+1+Пк 

непољопривредно 

400 

/ 15 

мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

 
 
 
- Периурбано становање подразумева изградњу 

стамбених, економских и помоћних објеката. При 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
заузетости грађевинске парцеле, урачунава се површина 
свих објеката. 

 
Стамбени објекти периурбаног становања 
 
- Стамбени објекти су породични са највише три 

стамбене јединице. 
- У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања и могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру другог објекта на истој парцели. 

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

- Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте је минимално 5м. 

- По типу изградње, стамбени објекти могу бити 
слободностојећи или двојни. 

- Уз стамбени објекат могу се градити помоћни 
објекти до 30м2 и то: летња кухиња, пушница, гаража, 
остава, бунари, ограде, санитарни пропусник, магацин 
хране за сопствену потребу и др.  

 
Помоћни и економски објекти  
 
- Дозвољена је изградња помоћних и економских 

објеката у оквиру периурбаног становања  према 
правилима датим у тачки 3.1.3 Општи услови изградње  
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шематски приказ односа дворишта према условима терена 
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Шематски приказ функционалних делова дворишта за све типове домаћинстава 
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3.1.5.3. Општа правила грађења објеката 
комерцијалних делатности 

 
- У овом плану комерцијалне делатности 

подразумевају: трговину, угоститељство, занатство 
(услужни део), пословне и финансијске услуге и друге 
пословне просторе, део објеката саобраћајне привреде 
(бензинске и гасне пумпе), објекте у функцији туризма 
и слично. 

- У зависности од тога да ли су у функцији 
претежне, допунске или пратеће намене, као и локације, 
дефинисани су типови. 

Тип КД-02 - Подразумева комерцијалне делатности 
(трговину, угоститељство, објекте у функцији туризма, 
пословање и сл.) у функцији компатибилне (допунске) и 
пратеће намене у оквиру становања. 

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

У оквиру објеката комерцијалних делатности, може 
бити заступљено и становање. 

- Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

- На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката. 

- У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

- Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Тип КД-03 -Подразумева комерцијалне делатности 
(трговину, угоститељство, објекте у функцији туризма и 
сл.) у функцији допунских и пратећих намена у урбани-
стичким целинама у којима је претежна намена спорт и 
рекреација, парк, јавне функције или комуналне 
делатности. 

- Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се обављају. 

- Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. 

- Максимална дозвољена спратност је П+1. 
 
Тип КД-042 - Подразумева комерцијалне дела-

тности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, 
виле, бунгалови, апартмане и сл.  

 
урбанистички параметри Комерцијалних 

делатности типа КД-042 
 

тип 
диспо- 

зиција 

макс. 

спратност 
тип објекта 

макс. 

ИЗ % 

КД-042 Рубне 
зоне 

П+3    слободностојећи 50% 

 
- Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта и смештајним капацитетима. 
Минимални проценат зелених површина је 30%. 

- На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката. 

- На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

- Међусобно растојање између објеката и 
минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле одређује се према правилима датим у тачки 
3.1.3 Општи услови изградње.  

- У односу на садржај објекта у функцији туризма 
одређује се потребан број паркинг и гаражних места и 
уређује се на грађевинској парцели према правилима 
датим у тачки 3.1.5. Општи услови паркирања. 

 
3.1.5.4. Општа правила грађења објеката 

привредних  делатности 
 
- У овом плану привредне делатности подразу-

мевају: индустријску и занатску производњу, део 
објеката саобраћајне привреде (гараже и радионице, 
путне базе), сервисе, складишта, магацине и слично. 

- У зависности од тога да ли су у функцији 
претежне, компатибилне (допунске) или пратеће 
намене, као и локације и заступљености у простору, 
одређена су три типа. 

Тип ПД-01 - Подразумева привредне делатности у 
функцији претежне намене и овај тип изградње 
планиран је једино у оквиру локације „Јасиковац“ у 
саставу корпорације „Трајал“ за коју су дата посебна 
правила грађења у тачки 3.2.8. 

Тип ПД-02 - Подразумева привредне делатности у 
функцији компатибилне (допунске) или пратеће намене, 
ван привредних зона  и чине јединствен комплекс или 
више појединачних груписаних локација. 

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

 
урбанистички параметри привредних делатности 

типа ПД-02 
 

тип макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

површина 

парцеле 

(м2) 

мин. 

ширина 

парцеле (м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте, условљено је рангом 
саобраћајнице, а не може бити мање од 5м. 

- Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је 1/2 висине вишег објекта, не мање од 5м. 
Међусобно растојање између објеката је минимално 1/2 
висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката. 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%.У оквиру комплекса 
предвидети заштитно зеленило. 
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-  У оквиру комплекса неопходно је предвидети 
посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и индустријског отпада. 

Тип ПД-03 - Подразумева привредне делатности у 
функцији, компатибилне (допунске) или пратеће намене 
у урбанистичким целинама/подцелинана у којима је 
претежна намена становање (мање производне јединице, 
мања занатска производња и сл.). 

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Дозвољене су све групе привредних делатности 
које не угрожавају преко дозвољене границе квалитет 
становања буком, загађењем, саобраћајним оптере-
ћењем и др. 

- Однос стамбене према другим наменама 60% :40%. 
- тип објекта- слободностојећи, максимални индекс 

заузетости 40%, максимална спратност П+1 
- минална површина парцеле 300м2, минимална 

ширина фронта парцеле 12,0м 
- На грађевинским парцелама уз производне 

објекте, могу да се граде и помоћни објекти: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

- У оквиру парцела са производним садржајима, 
забрањена су стоваришта, отворено  складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

 
3.1.5.5. Општа правила грађења верских 

објеката 
 
- Сви постојећи верски објекти се задржавају. 

Планира се ревитализација, реконструкција, доградња, 
инфраструктурно опремање, изградња објеката 
пратећих садржаја и сл. са циљем осавремењавања 
комплекса. 

- За верске објекте применити следеће нормативе: 
 максималан индекс заузетости грађевинске 

парцеле износи 30%, 
 најмање 30% верског комплекса мора бити 

хортикултурно уређен, 
 објекат градити као слободностојећи и у 

средишту порте, 
 простор за окупљање верника обезбедити у 

оквиру грађевинске парцеле, 
 у комплексу се поред верског објекта, могу 

градити и други објекти који су у функцији верског 
објекта. 

 могуће је ограђивање порте транспарентном 
оградом висине око 2.0м., као контролисан простор у 
контексту пратећих садржаја, са наглашеном улазном 
капијом. 

- Правила грађења за остале објекате јавних 
функција у границама плана дата су у посебним 
правилима грађења. 

 
 

3.1.5.6. Општа правила грађења објеката 
комуналних делатности 

 
Објекти и површине немењене комуналним 

делатностима на подручју плана су: гробља и резервоари 
за технолошку воду. 

 
Гробља  
 
- Постојећи објекти у оквиру комплекса гробља се 

задржавају. 
- На постојећим објектима су дозвољене све врсте 

интервенција као и изградња нових објеката  спратности 
П  у функцији основне намене простора, а у складу са 
потребама корисника. 

- Могуће интервенције на постојећем гробљу су и 
дефинисање заштитног зеленог појаса према стамбеном 
насељу, одржавање постојећих гробних места и сл. 

- Бочни размак између гробова планирати 
минималне ширине 0,5м а размак између редова гробова 
минималне ширине 0,6м.  

- На гробним местима је забрањена изградња капела 
или сличних објеката.  

- Споменици и надгробне плоче могу се постављати у 
складу са Градском одлуком која регулише ову материју. 

- Опрема слободних површина детаљно ће се 
разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља. 

- На делу гробља планирати чесме.  
 
Резервоари за технолошку воду 
 

- Задржавају се постојећи изграђени објекти 
резервоара за технолошку воду изнад Капиџијског и 
Паруновачког  гробља и у близини локације „Јасиковац“ 
(енклава Р) као  и објекти пратећих садржаја који су у 
функцији основног објекта.  

- Поред радова на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
могућа је изградња нових објеката, максималне 
спратности П, искључиво у функцији главног објекта.  

 
3.1.5.7. Општа правила грађења објеката спорта 

и рекреације 
 
- Садржаји спорта и рекреације могу бити 

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

- Врста и обим садржаја у функцији спорта и 
рекреације зависе од претежне намене коју допуњују. 

- Планирани објекти у оквиру спорта и рекреације 
морају представљати јединствену функционално-
естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора 
бити усклађен са њиховом спортском наменом. 

Тип СР-02 - Садржаји спорта и рекреације остварују 
се у затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: спортске 
сале без трибина са теренима за различите врсте 
спортова. 
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урбанистички параметри спорта и рекреације 
типа СР-02 

 

Тип 

објекта 

Спрат- 

ност 

Макс. ИЗ 

(%) 
Број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на 10 
гледалаца за 

путничка возила 

 
- За паркирање возила обезбедити простор на 

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

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

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

- Максимални индекс заузетости је 20%.    
 
3.2. Правила грађења за делове Плана за које 

није предвиђено доношење Планова  детаљне 
регулације (директна примена плана) 

 
Правила грађења дата су за планиране намене 

површина по урбанистичким целинама /подцелинама/ за 
које није предвиђено доношење планова детаљне 
регулације.  

 
3.2.1. Посебна правила грађења по 

урбанистичким целинама и подцелинама 
 
Дата правила представљају посебна правила 

грађења која се примењују заједно са општим 

правилима грађења у плану. Она представљају  

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле у 

мери довољној да буду основ за издавање локацијских 

услова и грађевинске дозволе. 
 

 

 

3.2.1.1. Урбанистичка подцелина 8.3.2. 
 

приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.3.2. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
компатибилна 
(допунска) намена 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.2. 
директна 
примена 

становање 
ПС-01 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03 

комуналне 
делатности 

гробље 

јавне функције 
школа, дом 
културе 

рејонски парк            / 
     

 

Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
- Правила за изградњу објеката породичног 

становања дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (од тачке 3.1.1. до 
тачке 3.1.5.1.) 

- Ширина приватног пролаза на  парцели изузетно 
може бити 2,0м ако је то затечено стање. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.1. 

 
 
 
 

Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- У оквиру претежне намене могу бити заступљене  

компатибилне намене, комерцијалних делатности типа 
КД-02 (трговина, пословање, услуге, и сл.)  

- Правила за изградњу објеката комерцијалних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.3.) 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели,  (тип КД -02) 
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- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01.  

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

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности делатности типа 

ПД-03 
- У оквиру претежне намене становање као пратећа 

намена могу бити заступљене привредне делатности 
типа ПД-03.  

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Правила за изградњу објеката привредних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.4.) 

 
 Комуналне делатности – ромско гробље 
 
- Задржава се постојеће ромско гробље без 

могућности проширења уз обавезу додатног уређења 
простора (стазе, мобилијар и сл.) 

- Дозвољене су све врсте интервенција на 
постојећем верском објекту осим доградње и надградње. 

- Обавезно је комунално опремање и ограђивање 
гробља. 

- Могуће интервенције на постојећем гробљу су и 
дефинисање заштитног зеленог појаса према стамбеном 
насељу, одржавање постојећих гробних места и сл. 

- Бочни размак између гробова планирати минималне 
ширине 0,5м а размак између редова гробова минималне 
ширине 0,6м. На гробним местима је забрањена изградња 
капела или сличних објеката. Споменици и надгробне 
плоче могу се постављати у складу са Градском одлуком 
која регулише ову материју. 

- Опрема слободних површина детаљно ће се 
разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља. 

 Јавне функције  
 
Основна школа - „Владислав Савић Јан“ са пред-

школском групом  
- Дозвољена је, реконструкција, догра-

дња/надградња, адаптација, санација,  инфраструктурно 
опремање  и сл. са циљем осавремењавања и подизања 
нивоа услова за рад са децом, а у складу са Стратегијом 
локалног одрживог развоја. 

- Дозвољена је и изградња објеката пратећих 
садржаја: вртни павиљони, отворене играонице, 
амфитеатар, фонтане и сл., максималне спратности П. 

- Површина земљишта под објектом је најмање 
7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне 
основне школе.  

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.1. 

- Максимална спратност објеката је П+2. 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 40% 
 
Дом културе са канцеларијом Месне заједнице 

Паруновац 
- Дозвољена је, реконструкција, догра-

дња/надградња, адаптација, санација,  инфраструктурно 
опремање  и сл. са циљем осавремењавања и подизања 
нивоа услова за рад.  

- Постојећи плато са спомен обележјем планиран је 
за додатно партерно уређење и опремање (израда 
пројекта партерног уређења) 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.1. 

- Максимална спратност објеката је П+1. 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30% 
 
 Рејонски парк-зеленило 
- Рејонски парк се уређује у складу са условима 

датим у тачки 2.6.5.Услови за уређење зеленила и 
локација се ближе разрађује Урбанистичким пројектом. 

 

 

3.2.1.2. Урбанистичка подцелина 8.4.1. 
 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.4.1. 
 

Ознака урб. 

подцелине / 

спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.1. 
директна 

примена 
становање 

ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03, 

ПД-02 

спорт и рекреација 
СР-02, 

СР-03 

јавне функције црква, МЗ 
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Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
-  
Правила за изградњу објеката породичног 

становања дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (од тачке 3.1.1. до 
тачке 3.1.5.1.) 

- Ширина приватног пролаза на  парцели изузетно 
може бити 2,0м ако је то затечено стање. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.2. 

 
 Периурбано становање типа  ПС-03 
 
- Правила за изградњу објеката периурбаног 

становања дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације ( тачке 3.1.1., 
3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) 

- Ширина приватног пролаза на  парцели изузетно 
може бити 2,0м ако је то затечено стање. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.2. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- У оквиру претежне намене могу бити заступљене  

компатибилне намене, комерцијалних делатности типа 
КД-02 (трговина, пословање, услуге, и сл.)  

- Правила за изградњу објеката комерцијалних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.3.) 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели у оквиру становања  

типа ПС-01. 
- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 

парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01.  

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

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-02 
 
- Постојећи објекти привредне делатности типа ПД-

02 се задржавају уз могућност свих врста интервенција 
до максимално утврђених урбанистичких параметара 
датих планом. 

- У оквиру претежне намене становања као пратећа 
намена могу бити заступљене  привредне делатности 
типа ПД-02.  

- Правила за изградњу објеката привредних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.1.,3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.4.). 

 

 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- У оквиру претежне намене становања као пратећа 

намена могу бити заступљене  привредне делатности 
типа ПД-03 и могу се  организовати у приземним 
етажама стамбеног објекта или у оквиру самосталног 
објекта на истој парцели. 

- Правила за изградњу објеката привредних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.1.,3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.4.) 

 
 Спорт и рекреација типа СР-02 и СР-03 
 
- У оквиру претежне намене становање као пратећа 

намена планирани су садржаји спорта и рекреације на 
постојећој локацији фудбалског игралишта. 

- Локација је планирана за проширење са 
садржајима за спорт и рекреацију типа СР-02 и СР-03. 

- Правила грађења за изградњу садржаја и објеката 
спорта и рекреације дата су у тачки 3.1.5.7. Општа 
правила грађења објеката спорта и рекреације. 

- Постојећи објекат (свлачионице) се задржава уз 
могућност свих врста интервенција. 

- Приступ локацији планиран је са новопланиране 
саобраћајнице која повезује ову локацију са главном 
насељском саобраћајницом Ул. Капиџијском. 

- На улазу у локацију потребно је формирати 
паркинг простор према општим  правилима за 
паркирање датим у тачки 3.1.4 

За овај простор обавезна је разрада Урбанисти-
чким пројектом. 

 
 Јавне функције 
 
Канцеларија Месне заједнице Капиџија 
 
- Дозвољена је, реконструкција, доград-

ња/надградња, адаптација, санација,  инфраструктурно 
опремање  и сл. са циљем осавремењавања и подизања 
нивоа услова за рад.  

- Обавезно је формирање мокрог чвора у оквиру 
објекта. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.2. 

- Максимална спратност објеката је П+1. 
 
Верски објекат 
 
- Планира се ревитализација, реконструкција, 

инфраструктурно опремање, изградња објеката пратећих 
садржаја. 

- Приступ се планира преко новоформиране 
саобраћајнице која повезује локацију са главном 
насељском саобраћајницом Ул.Капиџијском уз 
задржавање постојећег пешког приступа из Ул. 
Добромирске. 

- Правила грађења за верске објекте дата су у тачки 
3.1.5.5. Општа правила грађења објеката јавних 
функција. 
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3.2.1.3. Урбанистичка подцелина 8.4.2. 
 

приказ планираних намена у оквиру урбанистичке целине 8.4.2. 
 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.2. 
директна 
примена 

становање ПС-03 
комерцијалне 
делатности 

КД-02 привредне делатности ПД-03 

 
 
 
Претежна намена 
 
 Периурбано становање типа  ПС-03 
 
- Правила за изградњу објеката периурбаног 

становања дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације ( тачке 3.1.1., 
3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) 

- Ширина приватног пролаза на  парцели изузетно 
може бити 2,0м ако је то затечено стање. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.2. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- У оквиру претежне намене могу бити заступљене  

компатибилне намене, комерцијалних делатности типа 
КД-02 (трговина, пословање, услуге, и сл.)  

- Правила за изградњу објеката комерцијалних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.3.) 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели у оквиру становања  

типа ПС-03. 
- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 

парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за становање типа ПС-03.  

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

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- У оквиру претежне намене становања као пратећа 

намена могу бити заступљене  привредне делатности 
типа ПД-03.  

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Правила за изградњу објеката привредних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 

грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.1.,3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.4.) 

 
Пратеће намене 

 Заштитно зеленило  
 
- Заштитно зеленило планирно је на неусловном 

простору за активно коришћење или иградњу уз корито 
реке Гагловке, а према условима датим у тачки 2.6.5. 
Услови за уређење зеленила. 

 
3.2.1.4. Урбанистичка целина 8.5. 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке 
целине 8.5. 

 

Ознака урб. 

целине / 

спровођење 

Претежна  
намена 

Компати-
билна 

(допунска) 
намена 

Пратећа 
намена 

намена 

 
намена намена 

8.5. 
директна  
примена 

посебна намена 
казнено 

поправни завод 
(КПЗ) 

 
заштитно 
зеленило 

 

Претежна намена 
 
 Посебна намена – Окружни затвор 
 
- Локација Казнено поправног завода - КПЗ 

(Окружног затвора) дефинисана је ГУП-ом Крушевац 
2025, у циљу измештања постојећег Окружног затвора 
из центра града. 

- Површина опредељена за Казнено поправни завод-
КПЗ заједно са појасом заштитног зеленила планирана 
је као површина јавне намене. 

- Казнено поправни завод-КПЗ намењен је за 
издржавање казне затвора, извршење мере притвора и 
извршење казне. Категориисан је као устонова 
затвореног типа. 

- Капацитет затвора према усвојеним стандардима 
је до 400 лица свих категорија (осуђених, прекршајно 
кажњених и притворених лица) 
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- Обавезно је издвајање безбедоносних зона по 
категоријама, за радне активности, административно-
управне послове и слободне површине у оквиру 
комплекса. 

- Комплекс планирати са више самосталних 
функционалних целина, међусобно повезаних, које могу 
имати различиту намену у оквиру планиране намене. 

- Грађевинска линија дата је позицијом координата 
за пренос А и Б у граф. прилогу бр.5.2. 

- Максимална спратност објекта је П+3, максимални 
ИЗ 50% 

- Локацију планирати за потпуно комунално и 
инфраструктурно опремање. 

- За ову локацију и планиране садржаје обавезна је 
ближа разрада Урбанистичким пројектом. 

- Програмски зададатак и стандарде за појединачне 
објекте у односу на прописане безбедносне зоне у 
оквиру комплекса као и посебне Услове и сагласности 
прибавити од надлежне службе Министарства правде 
Републике Србије - Управе за извршење кривичних 
санкција. 

- За потребе израде Урбанистичког пројекта 
потребно је спровести инжењерско-геолошка истражи-
вања ради упознавања инжењерско-геолошких својстава 
терена за потребе концепције уређења простора, избора 
и распореда објеката,  нивелације терена, услове стаби-
лности терена, начина темељења објеката и уређење 
мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 
Пратећа намена  
 
 Заштитно зеленило 
 
- Појас заштитног зеленила дефинисан је је ГУП-ом 

Крушевац 2025, а ближи услови уређења заштитног 
појаса биће дефинисана приликом разраде 
Урбанистичког пројекта за саму локацију Казнено 
поправног завода (КПЗ), обзиром да овај појас 
заштитног зеленила представља једну од 
функционалних целина саме локације затвора.  

 

 

3.2.1.5. Урбанистичка поцелина 8.6.3. 
 

приказ планираних намена у оквиру урбанистичке поцелине 8.6.3. 

 

Ознака урб. подцелине / 

спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.6.3. 
директна 
примена 

заштитно 
зеленило 

/ / / / / 

 

Претежна намена 

 

 Заштитно зеленило 

 

- Појас заштитног зеленила уређује се као зелена површина која је планирана као додатни заштитни појас уз 
комплекс аеродрома „Росуље“  са циљем стварања услова да уколико се укаже потреба могући је прелазак травнато-
полетне стазе из категорије 1Б у категорију 2Б. 

- Појас заштитног зеленила уређује се травнатим површинама, ниским зеленилом и ниским жбунастим врстама 
биљака.  

Компатибилне и пратеће намене - нису планиране. 

 

3.2.1.6. Урбанистичка поцелина 8.6.4. 
 

приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.6.4. 

 

Ознака урб.  
подцелине/спровођење 

Претежна намена 
 

Компатибилна 
(допунска) намена 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.6.4. 
директна 
примена 

привредне 
делатности 

ПД-02 
комерцијалне 

делатности 

 

КД-02 

 

спорт и 
рекреација 

СР-03 
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Претежна намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-02 
 
- Као компатибилна намена претежној намени 

целине 8.6. (јавне функције-Аеродром „Росуље“) 
Планиране су привредне делатности типа ПД-02, 

које чине претежну намену  урбанистичке подцелине 
8.6.4. 

- Правила за изградњу објеката привредних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама  
3.1.1.,3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.4.) 

- Максимална спратност објеката ПД-02 у овој 
подцелини је П. 

- Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте, условљено је рангом 
саобраћајнице и позицијом осовине травнате полетно-
слетне стазе.  

- За иградњу објеката привредних делатности 
грађевинска линија  дефинисана је на 10м од              Ул. 
Димитрија Туцовића - општинског пута (пут за Пасјак) 
и 101м од осовине травнате ПСС, односно 50м од 
границе комплекса аеродрома. 

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункта, али само уз Ул.Димитрија Туцовића. 
На простору између регулационе и грађевинске линије 
према комплексу аеродрома није дозвољено 
постављање ових објеката. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- У оквиру претежне намене могу бити заступљене  

компатибилне намене, комерцијалних делатности типа 

КД-02 (трговина, пословање, услуге, и сл.)  

- Правила за изградњу објеката комерцијалних 

делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 

грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 

3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.3.) 

- Максимална спратност објеката КД-02 у овој 
подцелини је П. 

- За иградњу објеката комерцијалних делатности 
грађевинска линија  дефинисана је на 10м од Ул. 
Димитрија Туцовића - општинског пута (пут за Пасјак) 
и 101м од осовине травнате ПСС, односно 50м од 
границе комплекса аеродрома. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели.  

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за привредне делатности типа ПД-02.  

 
Пратећа намена 
 
 Спорт и рекреација типа СР-03 
 
- Као пратећа намена привредним делатностима 

могуће је планирати садржаје спорта и рекреације типа 
СР-03, као и тематске паркове (парк орјентиринга, скејт 
парк, пејнтбол парк) искључиво партерног типа. 

- За изградњу садржаја спорта и рекреације 
партерног типа грађевинска линија дефинисана је на 10м 
од Ул. Димитрија Туцовића - општинског пута (пут за 
Пасјак) и 61м од осовине травнате ПСС, односно на 10м 
од границе комплекса аеродрома. 

 - Уз објекте типа СР-03, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П али за 
њих важи грађевинска линија која је дефинисана на 10м 
од  Ул. Димитрија Туцовића - општинског пута (пут за 
Пасјак) и 101м од осовине травнате ПСС, односно на 
50м од границе комплекса аеродрома. 

- Максимални индекс заузетости је 20%.    
 
Према добијеној Сагласности на Нацрт ПГР 

„Исток 5“ од стране „Директората за цивилно 
ваздухопловство РС“ бр. 4/3-09-0029/2018-0004 од 
21.01.2019. наводи се да су испоштовани услови у 
погледу спратности планираних објеката.  

 

 

 
3.2.1.7. Урбанистичка поцелина 8.6.5. 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.6.5. 

 

Ознака урб. подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 

 
Компатибилна 

(допунска) намена 
 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.6.5 
директна 
примена 

становање ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 /  

привредне 

делатности 
ПД-03 / / 
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Претежна намена 
 
 Периурбано становање типа  ПС-03 
- Правила за изградњу објеката периурбаног 

становања дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације ( тачке 3.1.1., 
3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.3. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
- У оквиру претежне намене могу бити заступљене  

компатибилне намене, комерцијалних делатности типа 
КД-02 (трговина, пословање, услуге, и сл.)  

- Правила за изградњу објеката комерцијалних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.3.) 

 

Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- У оквиру претежне намене становања као пратећа 

намена могу бити заступљене  привредне делатности 
типа ПД-03.  

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Правила за изградњу објеката привредних 
делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама тачкма 
3.1.1.,3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.4.) 

Према добијеној Сагласности на Нацрт ПГР 
„Исток 5“ од стране „Директората за цивилно 
ваздухопловство РС“ бр.4/3-09-0029/2018-0004 од 
21.01.2019. наводи се да су испоштовани услови у 
погледу спратности планираних објеката.  

 
 

 

 

3.2.1.8. Урбанистичка целина 8.7. 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке целине 8.7. 

 

Ознака урб. целине / 
спровођење 

Претежна намена Компатибилна 
(допунска) намена 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.7. директна 
примена 

привредне 
делатности 

ПД-01        / / / / 

 
 
 
Претежна намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-01 
 
- Привредне делатности типа ПД-01 подразумевају: 

индустријску производњу, објекте саобраћајне привреде 
(гараже и радионице, путне базе), сервисе, складишта и 
слично. 

- У оквиру ове целине планирана је бесцаринска 
(Слободна) зона. 

- У оквиру целине могуће је организовати и 
производњу опасних, запаљивих и експлозивних 
материја. 

- Око границе комплекса планирана је зона заштите 
од 100м у којој није дозвољена градња објеката и 
окупљање већег броја људи.  

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

 
 
 
 
 

урбанистички параметри Привредних делатности 
типа ПД-01 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

ПД-01 П+2 40% 1.500 30 

 
- За изградњу посебних објекта (за производњу 

опасних, запаљивих и експлозивних материја) као за 
објекте у фукцији технолошког процеса (веће висине од 
П+2)  неопходно је прибавити мишљење и сагласност 
институција надлежних за безбедност ваздушног 
саобраћаја. 

- Грађевинска линија у односу на регулацију дата је 
у граф. прилогу бр.5.3. 
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- Остале грађевинске линије се планирају на 50м од 
границе комплекса, а за објекте (за производњу опасних, 
запаљивих и експлозивних материја) уколико имају 
грудобране је 30м. 

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката. 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. У оквиру комплекса 
предвидети заштитно зеленило (компактни засади 
листопадне и четинарске вегетације). 

 - У оквиру комплекса неопходно је предвидети 
посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и индустријског отпада. 

- За иградњу објеката у оквиру ове целине потребна 
је ближа раздрада Урбанистичким пројектом. 

- Археолошки локалитет „Крушак“ (на локацији 
„Јасиковац“)  је добро које ужива предходходну заштиту  
и неопходно је да се мере техничке заштите, 
интервенције и други радови изводе по предходно 
издатим условима и сагласностима од стране надлежне 
Службе заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

 
3.2.2. Посебна правила грађења за урбанистичке 

енклаве 
 

Дата правила представљају посебна правила 
грађења која се примењују заједно са  општим 
правилима грађења у плану. Грађевинска линија за 
енклаве одредиће се за сваку енклаву појединачно у 
зависности од конкретног случаја и стања на терену у 
тренутку подношења захтева за изградњу. 

 
3.2.2.1. Урбанистичка енклава 8В 
 
- Постојећи објекти се задржавају уз могућност 

изградње и интервенције у оквиру дозвољених 
параметара за периурбано становање типа ПС-03 која су 
дата у Општим правилима грађења у Плану и у тачкама  
3.1 и 3.1.5.2. 

- У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних  
делатности типа КД-02, а као пратећа намена могући су 
садржаји привредних  делатности типа ПД-03 

- Садржаји компатибилних или пратеђих  намена, 
могу се организовати у приземним етажама стамбеног 
објекта или у оквиру самосталног објекта на истој 
парцели. 

- Однос стамбене према другим наменама  је 60% : 40%. 
- Парцела има директан приступ на некатегорисани 

пут  (к.п.р. 854/1КО Текије). 
 
3.2.2.2. Урбанистичка енклава 8Д 
 
- Постојећи објекти се задржавају уз могућност 

изградње и интервенције у оквиру дозвољених 
параметара за периурбано становање типа ПС-03 која су 
дата у Општим правилима грађења у Плану и у тачкама  
3.1 и 3.1.5.2. 

- У оквиру ове енклаве нису планиране компа-
тибилне и пратеће намене. 

- Парцела има приступ на некатегорисани пут преко 
приватног пролаза. 

 
3.2.2.3. Урбанистичка енклава 8Р 
 
- Представља парцелу корпорације „Трајал“( 

к.п.бр.3115 Ко Паруновац) у оквиру које су реализована 
постројења резервоара за технолошку воду неопходна за 
функционисање локације „Јасиковац“. 

- Задржавају се постојећи објекти уз могућност 
реконструкције, санације и свих осталих радова 
неопходних за исправно функционисање резервоара. 

- У оквиру ове енклаве нису планиране компати-
билне и пратеће намене. 

- Парцела има приступ преко некатегорисаног пута 
(к.п.бр. 527 КО Паруновац).  

 
3.3.  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. Детаљне границе и обухват Планова 
детаљне регулације биће одређене приликом доношења 
Одлука о изради истих.  

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. 

 
3.3.1. Зоне за које се обавезно доносе Планови 

детаљне регулације са смерницама за њихову израду 
 
3.3.1.1. Урбанистичка подцелина 8.3.1. 
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  
УРБАНИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.1.     
ПДР „ ПАРУНОВАЦ-ПРЕШТИП“ 
 
Овај простор  обухвата подцелину 8.3.1. површине 

од око 19.05ха. Ограничен је Ул. Сибињанин Јанка (на 
западу), делом Ул. Петра Прерадовића, ромским 
гробљем и границом подцелине 8.4.1. (на југу)  и 
пољопривредним земљиштем (на истоку и северу)  

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке 
подцелине 8.3.1. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна  
намена 

Компатиби-
лна 

(допунска) 
намена 

Пратећа 
намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.1. ПДР 
стано-

вање 

ПС-01 

ПС-03 

комер-

цијалне 

дела-

тности 

КД-02 

привре-

дне 

дела- 

тности 

 

ПД-03 
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Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 Периурбано становање типа ПС-03 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спаратност објекта је П. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 

ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 
Остали урбанистички параметри дати су у Тачки 

3.1.Општа правила грађења у плану генералне 
регулацијеи и иста представљају смернице, односно 
чине правила усмеравајућег карактера за даљу планску 
разраду. 

 
3.3.1.2. Урбанистичка подцелина 8.3.3. 
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  
УРБАНИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 
 8.3.3. ПДР „ГОРЊИ ПАРУНОВАЦ“ 
 
Овај простор  обухвата подцелину 8.3.3.површине 

од око 43.51ха. Ограничен је  делом границе комплекса 
корпорације „Трајал“ (на западу), пољопривредним 
земљиштем (на југу и истоку) и границом подцелине 
8.3.2. (на северу).  

 

 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.3.3. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.3. ПДР становање 
ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
 

привредне 
делатности 

ПД-03 

спорт и рекреација 
СР-02, 
СР-03 

      верски објекат  

 

 

 

Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 Периурбано становање типа ПС-03 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
- За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 

ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 
 Спорт и рекреација тип СР-02 и СР-03 
- Постојећи комплекс спорта и рекрације планиран 

је за проширење.  
- За локацију спортско рекреативног комплекса 

обавезна је разрада Урбанистичким пројектом. 
 
  Верски објекат 
 
- Црквени комплекс формирати по граници 

грађевинског земљишта. 
- Испред црквеног комплекса формирати јавни 

паркинг простор са адекватим бројрм ПМ. 
 
Остали урбанистички параметри дати су у Тачки 

3.1.Општа правила грађења у плану генералне регулацијеи 
и иста представљају смернице, односно чине правила 
усмеравајућег карактера за даљу планску разраду. 
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3.3.1.3. Урбанистичка подцелина 8.3.4. 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 

8.3.4. ПДР „ДОЊИ ПАРУНОВАЦ 1“ 

 

Овај простор  обухвата подцелину 8.3.4. површине од око 5.77ха. Ограничен је делом границе урбанистичке 

подцелине 8.3.2. (на западу и југу), границом пољопривредног земљшита (на истоку) и комплексом постојећег 

гробља (на северу).  

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.3.4. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 

 
Компатибилна (допунска) 

намена 
 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.4. ПДР становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03 

комуналне 
делатности 

резервоари за 
тех.воду 

 

Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 Периурбано становање типа ПС-03 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта  је П. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
- За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 
 
 

 Комуналне делатности 
 
Резвоари за технолошку воду – на локацији изнад 

Паруновачког и Капиџијског гробља се задржавају. 
Дозвољени су  радова на одржавању, реконструкцији, 
санацији и адаптацији постојећих објеката. Евентуалне 
потребе за проширењем локације и изградњу нових 
објеката сагледаће се у тренутку израде ПДР-а. 

 
Остали урбанистички параметри дати су у Тачки 

3.1.Општа правила грађења у плану генералне регулацијеи 
и иста представљају смернице, односно чине правила 
усмеравајућег карактера за даљу планску разраду. 

 
3.3.1.4. Урбанистичка подцелина 8.3.5. 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  
УРБАНИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.5.  
ПДР „ ГРОБЉЕ У ПАРУНОВЦУ И КАПИЏИЈИ“ 

 

Овај простор  обухвата подцелину 8.3.5. површине 
од око 4.05ха. Ограничен је границом урбанистичке 
подцелине 8.3.4. (на југу), границом пољопривредног 
земљшита и границом подцелине 8.4.2. (на истоку), 
границом подцелине 8.3.6. (на северу) и ул.Симе 
Пандуровића (на западу). 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.3.5. 

 
Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.4. ПДР комуналне делатности гробље / / парк шума / 
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Претежна намена 
 
 Комуналне делатности - гробље 
 
Постојеће гробље (стари и нови део) за подручје 

Паруновца и Капиџије планирано је за проширење, као 
урбанистичка обавеза преузета из плана вишег реда. 
Постојећи објекти у оквиру комплекса гробља се 
задржавају. 

Поред општих правила грађења за објекте 
комуналне делатности датих у тачки 3.1.6.5. као 
смернице за израду ПДР-а примењују се и следећа 
правила: 

- У оквиру гробља може се планирати део за посебне 
врсте укопа и друге верске конфесије.  

- Све грађевине које се изводе за потребе гробља 
морају бити комунално опремљене.  

- Дозвољена је изградња нових објеката спратности 
П  у функцији основне намене простора , а у складу са 
потребама корисника. 

- Могуће интервенције на постојећем гробљу су и 
дефинисање заштитног зеленог појаса према стамбеном 
насељу, одржавање постојећих гробних места и сл. 

- Oднос једноструких, двоструких и троструких 
гробних места планирати у приближном односу за 
једноструко гробно место од 8-10%, за двоструко гробно 
место од 75-80%, за троструко гробно место од 12-15%.  

- Бочни размак између гробова планирати 
минималне ширине 0,5м а размак између редова гробова 
минималне ширине 0,6м.  

- Стазе које повезују гробове, унутар гробних поља, 
планирати минималне ширине 1м, а главне пешачке 
стазе минималне ширине 2м.  

- Колско-пешачке стазе које повезују гробна поља 
планирати минималне ширине 3м. Стазе планирати од 
тврдог материјала, без препрека у кретању и уздужног 
нагиба који дозвољава кретање колица за превоз 
покојника. Попречни нагиб пешачких стаза планирати 
макс. 2%.  

- На стазама не смеју постојати било какве 
просторне баријере за кретање особа са инвалидитетом.  

 Димензије гробних места 
- Нето димензија гроба представља величину саме 

укопне јаме и износи 80 x 200цм.  
- Димензија једноструког гробног места износи        

110 x 240цм.  
- Димензија двоструког гробног места износи           

200 x 240цм.  
- Димензија троструког гробног места износи            

270 x 240цм.  
- Дно гроба мора бити најмање 50цм изнад највише 

тачке подземне воде.  

- Дубина гробног места у земљаним гробовима за 
један ниво сахрањивања не може бити мања од 150цм. 
За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места се 
повећава за 60цм. 

- Код земљаних гробова треба осигурати најмање 
80цм земље изнад сандука са покојником. 

 
 Димензије гробница 
- Величина породичне гробнице утврђује се 

техничком документацијом, која мора бити у складу са 
урбанистичким планом гробља. 

 
 Димензије гробних места за друге вероисповести 
- Величина гробног места за друге вероисповести 

утврђује се техничком документацијом, која мора бити 
у складу са урбанистичким планом гробља. 

 
 Уређење гробних места 
- Гробно место се уоквирује оквиром у димензијама 

датим у овим правилима. 
- На гробним местима је забрањена изградња капела 

или сличних објеката. 
- Споменици и надгробне плоче могу се постављати 

у складу са Градском одлуком која регулише ову 
материју. 

 
 Опрема слободних површина  
- Опрема слободних површина детаљно ће се 

разрађивати главним пројектима партерног уређења 
гробних поља. 

- На делу гробља планирати чесме.  
 
 Ограђивање гробља и паркирање 
- Планирано проширење гробља оградити оградом 

у складу са постојећом. На колским и пешачким 
прилазима планирати капије које се могу закључавати. 
Ограда може бити жичана са зеленилом, или са зиданим 
парапетом и стубовима, обликована према традицио-
налним елементима локалне архитектуре.  

- Паркинг простор за потребе гробља,  мора бити 
одвојено од простора за сахрањивање и јавног пута.  

 
3.3.1.5. Урбанистичка подцелина 8.3.6. 
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
УРБАНИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.6.  
ПДР „ ДОЊИ ПАРУНОВАЦ 2“ 
 
Овај простор  обухвата подцелину 8.3.6. површине 

од око 10.39 ха. Ограничен је Ул. Гледићком и 
комплексом гробља тј. границом подцелине 8.3.5 (са 
југа), границом урбанистичке подцелине 8.4.2. (на 
истоку), коритом Гагловске реке (на северу) и границом 
комплекса основне школе и подцелине 8.3.2. (на западу) 
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приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.3.6. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна 
намена 

 
Компатибилна 

(допунска) намена 
Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.3.6. ПДР становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 
делатности 

ПД-03 

парк суседства  

 
 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 Периурбано становање типа ПС-03 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта  је П. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на парцели, у зонама породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-01. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 Парк суседства 
 
- Услови за уређење ове зелене површине као 

смернице (улазни податак) дати су у тачки 2.6.5. Услови 
за уређење зелених површина. 

 
Остали урбанистички параметри дати су у Тачки 

3.1.Општа правила грађења у плану генералне 
регулацијеи и иста представљају смернице, односно 
чине правила усмеравајућег карактера за даљу планску 
разраду. 

 
3.3.1.6. Урбанистичка подцелина 8.4.3. 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  
УРБАНИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.4.3.    
ПДР „ БОГДАНИЦЕ“ 

 

Овај простор  обухвата подцелину 8.4.3. површине 
од око 7.6ха. Ограничен је пољопривредним земљиштем 
(на западу, југу и истоку) и коритом Гагловске реке (на  
северу). 

 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.4.3. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 

 
Компатибилна 

(допунска) намена 
 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.3. ПДР становање ПС-03 
привредне 
делатности 

ПД-03 парк суседства / 
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Претежна намена 
 
 Периурбано становање типа ПС-03 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на парцели, у зонама периурбаног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-03. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 
Пратећа намена 
 
 Парк суседства 
 
- Услови за уређење ове површине, као смернице 

(улазни податак) дати су у тачки 2.6.5. Услови за 
уређење зелених површина. Парка суседства планирати 

за уређење са мултифункционалним тереном за мале 
спортове. Посебну пажњу обратити на уређење 
постојеће спомен чесме. 

 
Остали урбанистички параметри дати су у Тачки 

3.1.Општа правила грађења у плану генералне 
регулацијеи и иста представљају смернице, односно 
чине правила усмеравајућег карактера за даљу планску 
разраду. 

 
3.3.1.7. Урбанистичка подцелина 8.4.4. 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИ-

СТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.4.4. ПДР „КАПИЏИЈА-

ДОБРОМИРСКИ ПОТОК“ 
 
Овај простор  обухвата подцелину 8.4.4. површине 

од око 4.0 ха. Ограничен је  Добромирским потоком (са 
запада), Гагловском реком (са југа) и пољопривредним 
земљиштем (са истока и севера) 

 

 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.4.4. 

 

Ознака урб. 
подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 

 
Компатибилна 

(допунска) намена 
 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.4.4. ПДР становање ПС-03 
привредне 
делатности 

ПД-03 
заштитно 
зеленило 

/ 

 

 

Претежна намена 
 
 Периурбано становање типа ПС-03 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
- За изградњу самосталног објекта привредних 

делатности на парцели, у зонама периурбаног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за тип 
ПС-03. За овај тип изградње у овој урбанистичкој 
подцелини спратност објекта је П. 

 
Пратећа намена 
 
 Заштитно зеленило 
 
- Услови за уређење ове површине, као смернице 

(улазни податак) дати су у тачки 2.6.5. Услови за 
уређење зелених површина.  

 

Остали урбанистички параметри дати су у Тачки 
3.1.Општа правила грађења у плану генералне 
регулације и иста представљају смернице, односно чине 
правила усмеравајућег карактера за даљу планску 
разраду. 

ПДР-ом планирати нову регулацију и уређење обале 
Добромирског потока и Гагловске реке и истим  
преиспитати дате позиције мостова који служе за 
повезивање ове подцелине са остатком насеља Капиџија 
и главном насељском саобраћајницом Ул. Капиџијском 
(ПГР-ом су дате најприближније локације мостова). 

 
3.3.1.8. Урбанистичка подцелина 8.6.2. 
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИ-

СТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.6.2. ПДР „ ВК РОСУЉЕ “ 
 
Овај простор  обухвата подцелину 8.6.2. површине 

од око 6.3 ха. Ограничен је делом комплекса Аеродром 
„Росуље“ (са запада) и пољопривредним и шумским 
земљиштем (са југа, истока и севера).  
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Према добијеној Сагласности на Нацрт ПГР „Исток 
5“ од стране „Директората за цивилно ваздухопловство 
РС“ бр.4/3-09-0029/2018-0004 од 21.01.2019. наводи се 
да су испоштовани услови у погледу спратности 
планираних објеката и да у поступку израде плана нижег 

реда (ПДР-а) потребно је правила грађења и уређења 
ускладити са  чл. 117 и 119 Закона о ваздушном 
саобраћају (Сл.гласник РС бр. 73/10, 57/11,93/12, 45/15, 
66/15, и др.закон и 83/18) 

 

 

Приказ планираних намена у оквиру урбанистичке поцелине 8.6.2. 

 

Ознака урб. подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 

 
Компатибилна 

(допунска) намена 
 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.6.2. ПДР посебна 
намена 

/ 
комерцијалне делатности 

КД-042 
 / / 

привредне делатности ПД-02 

 

 

Претежна намена 
 
 Посебна намена - војни комплекс са статусом 

„Мастер план“ 
 
-  Према условима надлежног Министарства 

одбране,  војни објекти се сврставају у категорије 
„Перспективан“ и „Мастер план“. 

- Војни комплекс „Росуље“, који је са статусом 
„Мастер план“, након решавања својинских односа 
може променити намену (у складу са дефинисаним 
условима Министарства одбране, Управа за инфра-
структуру од 08.10.2013. бр.2545-4 и одредницама ГУП-
а) и на основу сагласности надлежног Министарства, 
може извршити конверзија статуса посебне намене у 
цивилну. 

-  Комплекс Росуље са локацијом уз планирани 
аеродром, може добити намену која би била 
компатибилна и допуна основној планираној намени - 
аеродром.  

Локација „Росуље“  пружа могућност за формирање 
привредних и  комерцијалних делатности  и може им се  
извршити конверзија статуса посебне намене у цивилну. 

- Имајући у виду инфраструктурну опремљеност и 
диспозицију локације, сматра се најрацоналнијом 
евентуална промена намене у привредну делатност.  

Детаљна намена војног комплекса „Росуље де-
финисаће се у тренутку израде Плана детаљне регу-
лаце, а према потребама, програму развоја  и  
претходним Условима надлежног Министарства 
одбране.  

За израду ПДР-а као  смернице за даљу разраду 
локације, као могуће компатибилне намене претежној 
намени,  након регулисања својинских односа,  дати су 
следећи улазни параметри:  

- Локација се повезије приступним путем на 
постојећу саобраћајницу (саобраћајница за локацију 
„Јасиковац“) 

- Грађевинска линија на мин.200м од осовине 
полетно-слетне стазе са вештачким застором, односно 
95.0м од границе комплекса аеродрома. 

 
Компатибилне (допунске) намене 

 Привредне делатности  типа ПД-02 

- Услови за изградњу објеката привредних 
делатности дате су у такама 3.1. Општа правила грађења 
у планау генералне регулације и тачки 3.1.5.4. Општа 
правила грађења објеката привредних делатности. 

 Комерцијалне делатности  типа КД-042 

- Услови за изградњу објеката комерцијалних 
делатности дате су у такама 3.1. Општа правила грађења 
у планау генералне регулације и тачки 3.1.5.3. Општа 
правила грађења објеката комерцијалних делатности. 

- Изузетак је спратност објеката која је у овој 
подцелини макс.П+2. 

 
3.3.2. Трасе инфраструктурних објеката за које 

се обавезно доносе Планови детаљне регулације са 
смерницама за њихову израду 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАНИРАНЕ 
ТРАСЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА „ИСТОЧНА 
ОБИЛАЗНИЦА-АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“  

-  План детаљне регулације за планирану трасу  
општинског пута  ради се за потез од „Источне“ 
обилазнице (државни пут IБ реда бр.38) до укрштаја са 
Ул.Димитрија Туцовића (локација аеродрома „Росуље“) 

- У тачки  2.6.4. Услови за уређење саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре дати су услови које је 
неопходно уградити приликом израде Плана детаљне 
регулације. 
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- Даљом разрадом ПДР-ом, одређују се површина 
јавне намене, односно деонице јавног пута, објекта са 
додатним елементима (шири коловоз, тротоар, 
раскрснице, јавна расвета, бициклистичке и пешачке 
стазе и сл.) и опрема која одговара потребама насеља. 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, 
број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топовод, и други слични објекти, 
као и телекомуникационе и електроводове, инсталације, 
постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности 
управљача јавног пута која садржи саобраћајно – 
техничке услове. 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА 

ТРАСЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА - УЛ.МИЛАНА 
КОЊОВИЋА У ПАРУНОВЦУ 

 
-  План детаљне регулације за проширење трасе  

општинског пута  ради се за потез од спортско-
рекративног комплекса у Паруновцу до границе ГУП-а.  

 
3.4. Подручја за која се могу донети планови 

детаљне регулације  
 

Планови детаљне регулације могу се доносити и за 
зоне у којима није утврђена обавеза њиховог доношења, 
у случају да се укаже потреба за изменом планираних 
јавних и осталих намена, трасе саобраћајница и 
инфраструктурнихих водова, а посебно за саобраћајнице 
и водотокове Гагловска река, Кобиљска река, 
Добромирски поток, а за које се укаже потреба промене 
регулације и решавање имовинских односа. 

 
3.5. Рокови за израду планова детаљне  
       регулације 
 
Рокови за израду планова детаљне регулације 

одређених овим планом су за : 
 
18 месеци, рачунајући од дана ступања на снагу 

овог плана. 
 ПДР „Паруновац-Прештип“,  
 ПДР „Доњи Паруновац“,  
 ПДР „Горњи Паруновац 1“,  
 ПДР „Горњи Паруновац 2“,  
 ПДР „гробље у Паруновцу и Капиџији 
 
24 месеца, рачунајући од дана ступања на снагу 

овог плана. 
 ПДР „Богданице“,  
 ПДР „Капиџија-Добромирски поток,  
 
36 месеци, рачунајући од дана ступања на снагу 

овог плана. 
 ПДР „ВК Росуље“,  
 ПДР  Планирана траса општинског пута од 

„Источне“ обилазнице (државни пут IБ реда бр.38) до 
укршаја са Ул.Димитрија Туцовића (локација аеродрома 
„Росуље“) 

 ПДР Проширење трасе општинског пута  - Ул. 
Милана Коњовића у Паруновцу. 

Приоритете у изради ПДР-ва одредиће Градска 
управа, Града Крушевца кроз Програм уређивања 
градског земљишта.  

 
3.6. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката  парцелације, 
односно препарцелације и урбанистичко 
архитектонског конкурса 

 
Урбанистички пројекат : 
- Ради се када је предвиђено планским документом 

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

- Урбанистички пројекат се може израдити и за 
изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања 
јавног интереса, без измене планског документа. 

- Урбанистичким пројектом за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се утврдити 
промена и прецизно дефинисање планираних намена у 
оквиру планом дефинисаних компатибилности, према 
процедури за потврђивање урбанистичког пројекта 
утврђеној Законом о планирању и изградњи.  Промена и 
прецизно дефинисање планираних намена дозвољена је 
када је планом предвиђена било која од компатибилних 
намена.(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, 
145/14 и 83/2018). 

- За изградњу објеката за које се установи обавеза 
израде одговарајућих Елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног мишљења 
надлежног органа), 

Локације за које је обавезна израда Урбанистичког 
пројекта:  

 објекте јавне намене у зависности од врсте 
интервенција 

 површину парка (рејонски парк) за део у 
подцелини 8.3.2 

  за комплекс спорта и рекреације  у Капиџији у 
оквиру подцелине 8.4.1. 

 за локацију посебне намене - Окружни затвор - 
целина 8.5. 

 за локацију привредних делатности –комплекса 
„Јасиковац“ – целина 8.7. 

- За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере и 
обавезна је примена мера заштите животне средине из 
овог плана. 

- Локације за израду урбанистичких пројеката дате 
су у графичком прилогу бр.7.- Спровођење плана. 

 
Пројекат парцелације, препарцелације, Елаборат 

геодетских радова за исправку граница суседних 
катастарских парцела и спајање суседних катастар-
ских парцела истог власника 

 
- Правила за израду пројеката парцелације, односно 

препарцелације, Елабората за исправку катастарских 
граница суседних парцела и спајање катастарских 
парцела истог власника вршиће се према правилима 
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датим у тачки 3.1.1. Општи услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање грађевинске парцеле. 

- Исправка граница суседних катастарских парцела, 
спајање суседних катастарских парцела истог власника, 
као и спајање суседних парцела на којима је исто лице 
власник или дугорочни закупац на основу ранијих 
прописа, врши се на основу елабората геодетских 
радова. 

Израда пројекта парцелације односно препарце-
лације, Елаборат геодетских радова за исправку 
граница суседних катастарских  парцела и спајање 
катастарских парцела истог власника обавезна је за 
формирање грађевинских парцела јавне намене.  

 
Планом се одређује израда пројеката парцелације, 

препарцелације и елабората геодетских радова за: 
 за све јавне површине у оквиру плана (паркове, 

парк шуме, улице и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 

 за локације са објектима јавне намене (посебне 
намене, јавне функције, комуналне делатности, спорта и 
рекреацију и др.) по указаној потреби ради формирања 
грађевинске парцеле; 
 

Пројекат партерног уређења 
 
За уређење слободних и зелених парковских 

површина као и површина за објекте: посебне намене, 
(Казнено поправног завода КПЗ), јавних функција (Дом 
културе, Основна школа и верски комплекс у 
Паруновцу),  површина и објеката спорта и рекреације и 
гробља (Ромско гробље и гробље у Паруновцу и 
Капиџији).  

 
Урбанистичко-архитектонски конкурс 
 
Планом нису предвиђене локације за које се 

спроводи урбанистичко-архитектонски конкурс обзи-
ром да не постоје атрактивне локације од интереса за 
град.  

 
 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење про-

стора и изградња објеката у планском обухвату на 
основу планских решења и правила, као и Законом о 
планирању и изградњи.  

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац кроз: 
издавање локацијских услова и  Решења о грађевинској 
дозволи,  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 2.6. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене.  

 
 
 

   Спровођење плана вршиће се : 
 
 Директном применом Плана, односно применом 

правила грађења и уређења датих за делове плана за који 
није предвиђено доношење Планова детаљне регулације. 

 Применом урбанистичких планова који остају у 
примени, тачка 4.3.  

 Даљом разрадом кроз израду Планова детаљне 
регулације (за делове у обухвату  плана за које је 
предвиђено њихово доношење) и то применом датих 
смерницама за њихову израду, тачка 3.3.  

 Урбанистичко-техичким документима: пројектом 
парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских 
радова под условима датим у Плану. 

 Урбанистичким пројектом под условима  датим 
у тачки 3.6. (Локације за које је обавеза израда пројекта 
парцелације, односно препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса).  

 Пројектима партерног уређења 
 
4.1. Зоне за које није предвиђено доношење 

Планова детаљне регулације (директна примена 
плана)  

 

Правила уређења и грађења дата су у мери довољној 
да представљају основ за издавање локацијских услова 
и Решења о грађевинској дозволи. 

Свака изградња објеката, реконструкција, 
надградња/доградња/ објеката, односно интервенције и  
извођење грађевинских и других радова морају бити у 
складу са правилима грађења и уређења који су дати  у 
тачка 3.1. Општа правила грађења у плану генералне 
регулације и тачки 3.2. Правила грађења за делове плана 
за који није предвиђено доношење планова детаљне 
регулације. 

 
4.2. Зоне за које је предвиђено доношење 

Планова детаљне регулације 
 
Планом генералне регулације опредељене су зоне за 

које је предвиђено доношење Планова детаљне 
регулације. Детаљне границе и обухват Планова 
детаљне регулације биће одређене приликом доношења 
Одлука о изради истих.  

 
Обавезно доношење Плана детаљне регулације:  
 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.1. ПДР „ ПАРУНОВАЦ-

-ПРЕШТИП“ 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.3. ПДР „ГОРЊИ 

ПАРУНОВАЦ“ 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.4. ПДР „ДОЊИ 

ПАРУНОВАЦ 1“ 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.5. ПДР „ГРОБЉЕ У 

ПАРУНОВЦУ И КАПИЏИЈИ“ 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        228 

 

 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.3.6. ПДР „ДОЊИ 

ПАРУНОВАЦ 2“ 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.4.3. ПДР „ БОГДАНИЦЕ“ 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.4.4. ПДР „КАПИЏИЈА-

ДОБРОМИРСКИ ПОТОК“ 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКУ ПОДЦЕЛИНУ 8.6.2. ПДР „ ВК РОСУЉЕ “ 

 ПЛАН ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАНИ-

РАНЕ ТРАСЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА „ИСТОЧНА 

ОБИЛАЗНИЦА - АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“   

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИ-

РЕЊА ТРАСЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА –УЛ.МИЛАНА 

КОЊОВИЋА У ПАРУНОВЦУ 
 
Подручја за које је одређена израда ПДР-ова дато је 

граф.прилогу бр.7 - Спровођење плана 
 
Планови детаљне регулације могу се радити и за 

уређење и изградњу површина јавне намене, а посебно 
за саобраћајнице или трасе  инфраструктуре за које се 
укаже потреба промене регулације и решавање 
имовинских односа, као и за регулацију водотокова. 

Даном ступања на снагу Одлуке о изради Планова 
детаљне регулације ступа на снагу и забрана изградње у 
обухвату Плана детаљне регулације до његовог 
доношења. 

 
4.3. Урбанистичка документација која остаје у 

примени 
 
Након ступања на снагу овог Плана генералне 

регулације, урбанистичка документација  која је   донета 

у предходном периоду, а по којој је већ утврђен јавни 
итерес, извршена експропријација земљишта и решени 
правно-имовински односи (земљиште је у својини града 
Крушевца), добијено Решење о грађевинској дозволи и 
започета реализација остаје на снази (у даљој примени). 

 
  РП аеродром „Росуље“ у Крушевцу (Сл. лист 

општине Крушевац, бр.7/96, 5/03)  
 

4.4. Други елементи од значаја за спровођење 
Плана 

 
Приликом изградње комуналне инфраструктуре, 

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

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Сви радови у обухвату плана на објектима за које је 
потребно одобрење надлежног органа, а налазе се у 
подручјима за које је одређена израда ПДР-ова, могући 
су уколико се не мења хоризонтална и вертикална 
регулација. Могуће је извести и реконструкцију крова 
без повећања корисног простора. 

Свака промена захтева у односу на одредбе плана, 
подразумева израду нове планске документације. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
овим планом која је у супротности са истим надлежни 
орган управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

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

 
 

 

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

 

Аналитичко геодетски елементи за пренос (координате за пренос површина јавне намене) 

 

1    7529779.15    4825794.42 

2    7529780.50    4825792.98 

3    7529781.46    4825789.77 

4    7529788.43    4825766.22 

5    7529732.07    4825703.15 

6    7529745.96    4825707.47 

7    7529758.45    4825710.84 

8    7529774.52    4825713.96 

9    7529775.11    4825714.17 

10    7529793.21    4825720.63 

12    7529798.13    4825717.54 

13    7529799.68    4825717.83 

14    7529801.30    4825717.60 

15    7529811.02    4825725.22 

16    7529813.01    4825717.06 

17    7529822.29    4825679.95 

18    7529824.27    4825672.08 

19    7529835.92    4825625.73 

20    7529836.71    4825625.01 

21    7529839.63    4825625.73 

22    7529841.20    4825619.20 

23    7529876.64    4825612.18 

24    7529888.59    4825609.81 

25    7529890.05    4825609.54 

26    7529893.27    4825609.19 

27    7529899.25    4825608.42 

28    7529931.67    4825603.12 

29    7529818.54    4825648.17 

30    7529817.33    4825647.35 

31    7529815.93    4825646.92 

32    7529784.46    4825642.03 

33    7529770.41    4825639.86 

34    7529758.87    4825638.06 

35    7529747.00    4825636.22 

36    7529716.75    4825627.44 

37    7529737.57    4825630.64 
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38    7529747.63    4825632.27 

39    7529804.20    4825641.05 

40    7529817.03    4825643.04 

41    7529818.12    4825643.01 

42    7529819.13    4825642.58 

43    7529819.93    4825641.82 

44    7529820.39    4825640.82 

45    7529843.61    4825613.12 

46    7529842.34    4825613.14 

47    7529840.69    4825612.76 

48    7529839.22    4825611.93 

49    7529838.03    4825610.73 

50    7529842.06    4825593.36 

51    7529842.27    4825592.47 

52    7529847.17    4825575.53 

53    7529829.48    4825605.10 

54    7529833.06    4825589.97 

55    7529834.38    4825584.94 

56    7529838.18    4825570.47 

57    7529838.56    4825570.61 

58    7529839.07    4825568.64 

59    7529841.06    4825560.97 

60    7529842.99    4825553.53 

61    7529845.92    4825542.31 

62    7529848.41    4825532.33 

63    7529847.72    4825531.25 

64    7529846.79    4825530.39 

65    7529845.66    4825529.79 

66    7529843.92    4825529.47 

67    7529816.53    4825529.71 

68    7529815.33    4825529.92 

69    7529814.25    4825530.47 

70    7529813.38    4825531.33 

71    7529812.82    4825532.41 

72    7529812.60    4825533.61 

73    7529850.93    4825525.16 

74    7529849.42    4825525.60 

75    7529833.31    4825525.93 

76    7529812.01    4825526.29 

77    7529811.08    4825526.07 

78    7529810.35    4825525.45 

79    7529810.00    4825524.57 

80    7529805.79    4825519.88 

81    7529806.57    4825524.88 

82    7529808.44    4825531.62 

83    7529808.48    4825532.99 

84    7529807.92    4825534.23 

85    7529806.86    4825535.10 

86    7529806.32    4825535.30 

87    7529805.52    4825535.40 

88    7529796.67    4825535.49 

89    7529774.73    4825536.76 

90    7529757.04    4825534.97 

91    7529739.35    4825533.17 

92    7529855.67    4825490.03 

93    7529859.50    4825490.09 

94    7529866.33    4825463.57 

95    7529869.87    4825449.81 

96    7529875.76    4825462.57 

97    7529876.35    4825464.04 

98    7529880.91    4825464.29 

99    7529887.10    4825464.62 

100    7529895.34    4825464.95 

101    7529905.64    4825464.97 

102    7529908.43    4825464.02 

103    7529910.54    4825470.03 

104    7529908.99    4825469.09 

105    7529899.27    4825468.70 

106    7529887.14    4825468.15 

107    7529883.26    4825467.97 

108    7529874.47    4825467.56 

109    7529968.51    4825597.14 

110    7529970.49    4825597.44 

111    7529972.26    4825598.39 

112    7529973.62    4825599.86 

113    7529974.40    4825601.70 

114    7529983.76    4825640.23 

115    7529984.22    4825642.06 

116    7529984.71    4825643.87 

117    7529990.57    4825664.70 

118    7529991.27    4825667.37 

119    7529991.90    4825670.05 

120    7529998.64    4825700.84 

121    7530000.51    4825700.54 

122    7530107.31    4825771.56 

123    7530110.04    4825774.06 

124    7530110.56    4825776.15 

125    7530109.37    4825793.93 

126    7530109.01    4825807.51 

127    7530108.71    4825813.78 

128    7530107.02    4825823.71 

129    7530103.57    4825829.54 

130    7530116.96    4825832.40 

131    7530116.36    4825829.63 

132    7530115.88    4825825.24 

133    7530116.90    4825793.51 

134    7530117.48    4825773.04 

135    7530136.09    4825767.97 

136    7530139.78    4825774.07 

137    7530147.03    4825793.38 

138    7530153.93    4825817.30 

139    7530158.68    4825829.41 

140    7530160.36    4825828.99 

141    7530156.97    4825789.09 

142    7530167.05    4825819.45 

143    7530172.42    4825829.04 

144    7530176.25    4825832.69 

145    7530178.73    4825834.56 

146    7530184.97    4825836.26 

147    7530188.78    4825836.89 

148    7530192.46    4825835.34 

149    7530197.88    4825832.51 

150    7530208.66    4825834.26 

151    7530216.94    4825824.18 

152    7530219.68    4825822.33 

153    7530222.29    4825821.05 

154    7530226.04    4825820.32 

155    7530231.82    4825819.80 

156    7530293.16    4825826.12 

157    7529873.54    4825435.11 

158    7529875.09    4825428.80 

160    7529887.79    4825415.62 

161    7529893.08    4825394.57 

162    7529898.37    4825372.58 

163    7529906.08    4825340.96 

164    7529908.20    4825332.57 

165    7529914.65    4825332.72 

159    7529880.80    4825442.52 

166    7529907.49    4825296.22 

167    7529907.04    4825295.37 

168    7529906.25    4825294.83 

169    7529905.30    4825294.72 

170    7529826.84    4825256.07 

171    7529828.66    4825248.10 

172    7529833.06    4825228.79 

173    7529835.50    4825219.22 

174    7529831.78    4825218.22 

175    7529829.33    4825227.84 

176    7529825.83    4825243.07 

177    7529926.98    4825183.84 

178    7529927.05    4825182.34 

179    7529928.74    4825142.51 

180    7529929.11    4825138.26 

181    7529929.91    4825130.73 

182    7529931.88    4825119.09 

183    7529931.93    4825118.94 

184    7529934.18    4825111.05 

185    7529938.25    4825143.19 

186    7529939.14    4825132.17 

187    7529939.91    4825125.24 

188    7529942.58    4825113.89 

189    7529943.02    4825112.04 

190    7529946.15    4825100.69 

191    7529947.03    4825098.14 

192    7529952.69    4825084.23 

193    7529958.97    4825070.14 
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194    7529966.97    4825051.54 

195    7529975.29    4825031.59 

196    7529946.83    4825075.21 

197    7529953.57    4825059.65 

198    7529957.88    4825049.18 

199    7529958.50    4825047.67 

200    7529962.59    4825037.73 

201    7529964.70    4825032.45 

202    7529970.57    4825011.54 

203    7529978.46    4824984.35 

204    7529983.70    4825010.77 

205    7529982.61    4825009.26 

206    7529981.93    4825008.34 

207    7529983.29    4825003.28 

208    7529984.39    4824998.18 

209    7529985.19    4824998.36 

210    7529987.22    4824948.69 

211    7529989.79    4824938.61 

212    7529991.61    4824930.16 

213    7529993.70    4824914.84 

214    7529993.75    4824911.74 

215    7529994.32    4824901.29 

216    7529993.85    4824890.88 

217    7529992.71    4824882.79 

218    7529989.94    4824868.86 

219    7529986.94    4824853.74 

220    7529984.94    4824842.13 

221    7529982.58    4824830.29 

222    7529980.53    4824815.41 

223    7529991.58    4824828.89 

224    7529995.86    4824852.43 

225    7529995.92    4824852.80 

226    7529993.69    4824839.91 

227    7529994.31    4824843.42 

228    7529853.39    4824846.04 

229    7529854.24    4824847.71 

230    7529855.56    4824849.04 

231    7529857.22    4824849.90 

232    7529859.07    4824850.20 

233    7529859.02    4824856.02 

234    7530007.17    4824897.22 

235    7530010.86    4824895.89 

236    7530020.99    4824892.24 

237    7530026.31    4824890.25 

238    7530035.40    4824886.84 

239    7530041.70    4824885.29 

240    7530064.60    4824879.24 

241    7530065.41    4824879.08 

242    7530078.98    4824877.16 

243    7530107.32    4824873.29 

244    7530108.64    4824873.11 

245    7530110.32    4824872.85 

246    7530111.99    4824872.52 

247    7530113.65    4824872.13 

248    7530115.30    4824871.67 

249    7530123.39    4824869.25 

250    7530136.23    4824865.42 

251    7530137.70    4824864.95 

252    7530139.05    4824864.47 

253    7530140.16    4824864.04 

254    7530141.90    4824863.29 

255    7530154.22    4824857.67 

256    7529974.37    4824759.46 

257    7529973.23    4824756.20 

258    7529972.25    4824753.12 

259    7529971.88    4824751.35 

260    7529969.16    4824738.36 

261    7529977.84    4824799.39 

262    7529977.24    4824795.55 

263    7529973.69    4824783.55 

264    7529970.79    4824774.43 

265    7529969.54    4824771.05 

266    7529965.65    4824760.16 

267    7529964.49    4824756.65 

268    7529960.67    4824745.71 

269    7529960.00    4824742.22 

270    7529958.10    4824730.46 

271    7529955.52    4824721.39 

272    7529852.28    4824764.91 

273    7529851.05    4824766.10 

274    7529850.30    4824767.63 

275    7529850.10    4824769.33 

276    7529955.79    4824710.15 

277    7529958.04    4824709.25 

278    7529958.98    4824698.36 

279    7529960.81    4824673.66 

280    7529960.99    4824670.20 

281    7529961.18    4824655.51 

282    7529961.24    4824650.73 

283    7529960.85    4824645.85 

284    7529960.17    4824637.56 

285    7529959.66    4824631.21 

286    7529959.39    4824629.09 

287    7530007.71    4824596.29 

288    7530005.03    4824597.31 

289    7529999.44    4824599.50 

290    7529988.08    4824604.65 

291    7529984.40    4824607.18 

292    7529978.53    4824611.90 

293    7529975.58    4824615.03 

294    7529974.41    4824617.15 

295    7529972.42    4824623.62 

296    7529972.37    4824631.44 

297    7529972.37    4824632.07 

298    7529972.62    4824642.43 

299    7529971.94    4824654.90 

300    7529969.79    4824682.37 

301    7529968.86    4824693.52 

302    7529968.52    4824695.84 

303    7529968.19    4824700.03 

304    7529967.88    4824703.87 

305    7529966.93    4824714.22 

306    7529966.87    4824715.73 

307    7529979.11    4824716.31 

308    7530000.21    4824717.43 

309    7530020.97    4824719.63 

310    7530037.60    4824719.76 

311    7530020.20    4824726.34 

312    7530300.62    4825837.30 

313    7530310.80    4825839.11 

314    7530323.98    4825840.12 

315    7530332.14    4825841.60 

316    7530341.57    4825843.30 

317    7530312.73    4825831.03 

318    7530431.39    4825870.26 

319    7530442.23    4825875.06 

320    7530449.91    4825880.04 

321    7530451.67    4825880.39 

322    7530453.43    4825880.10 

323    7530454.98    4825879.20 

324    7530456.11    4825877.82 

325    7530456.69    4825876.13 

326    7530464.21    4825855.76 

327    7530461.91    4825868.35 

328    7530459.65    4825883.34 

329    7530459.65    4825884.82 

330    7530460.08    4825886.23 

331    7530493.63    4825920.79 

332    7530529.39    4825940.53 

333    7530532.80    4825942.69 

334    7530529.97    4825931.49 

335    7530544.92    4825940.88 

336    7530576.98    4825960.46 

337    7530632.57    4825981.85 

338    7530956.23    4826064.41 

339    7530969.27    4826071.62 

340    7531016.21    4826108.85 

341    7531014.81    4826110.04 

342    7531013.93    4826111.66 

343    7531004.69    4826140.49 

344    7530998.71    4826159.58 

345    7530995.62    4826169.46 

346    7530992.36    4826178.42 

347    7530988.22    4826189.76 

348    7530984.24    4826200.70 

349    7530973.20    4826227.82 
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350    7530963.74    4826250.60 

351    7530960.93    4826249.40 

352    7531082.73    4826160.30 

353    7531090.25    4826165.75 

354    7531097.72    4826171.92 

355    7531098.89    4826173.06 

356    7531099.94    4826174.09 

357    7531102.19    4826176.49 

358    7531109.07    4826185.42 

359    7531125.06    4826216.78 

360    7531132.80    4826230.26 

361    7531133.61    4826231.86 

362    7531137.02    4826238.61 

363    7531140.40    4826242.58 

364    7531107.53    4826170.47 

365    7531109.15    4826172.26 

366    7531110.71    4826174.10 

367    7531112.21    4826175.98 

368    7531113.66    4826177.91 

369    7531115.04    4826179.88 

370    7531116.36    4826181.89 

371    7531117.62    4826183.95 

372    7531119.57    4826187.19 

373    7531121.92    4826191.52 

374    7531124.18    4826195.89 

375    7531126.34    4826200.32 

376    7531128.42    4826204.78 

377    7531134.28    4826216.96 

378    7531143.29    4826232.34 

379    7531145.43    4826235.34 

380    7531148.05    4826237.92 

381    7531151.09    4826240.01 

382    7531154.45    4826241.53 

383    7531158.03    4826242.44 

384    7531180.68    4826248.04 

385    7531183.10    4826249.32 

386    7531185.33    4826250.68 

387    7531187.47    4826252.16 

388    7531189.52    4826253.77 

389    7531191.47    4826255.50 

390    7531194.67    4826258.50 

391    7531214.41    4826277.05 

392    7531246.57    4826307.57 

393    7531249.28    4826310.10 

394    7531251.90    4826312.74 

395    7531254.42    4826315.48 

396    7531174.19    4826254.05 

397    7531180.24    4826257.21 

398    7531185.99    4826261.33 

399    7531212.70    4826286.41 

400    7531238.90    4826313.97 

401    7531256.52    4826317.93 

402    7531258.16    4826319.97 

403    7531259.56    4826321.71 

404    7531260.50    4826322.92 

405    7531262.77    4826325.92 

406    7531264.95    4826328.99 

407    7531267.04    4826332.11 

408    7531269.05    4826335.29 

409    7531270.98    4826338.52 

410    7531284.33    4826360.56 

411    7531299.26    4826385.17 

412    7531300.89    4826387.76 

413    7531302.60    4826390.30 

414    7531304.39    4826392.78 

415    7531306.25    4826395.20 

416    7531308.20    4826397.56 

417    7531313.38    4826403.19 

418    7531318.99    4826408.38 

419    7531322.86    4826411.49 

420    7531326.68    4826414.67 

421    7531330.42    4826417.94 

422    7531334.10    4826421.29 

423    7531342.58    4826429.40 

424    7531354.87    4826442.58 

425    7531382.25    4826471.24 

426    7531395.00    4826480.42 

427    7531438.67    4826498.73 

428    7531441.25    4826500.25 

429    7531443.28    4826501.54 

430    7531445.27    4826502.90 

431    7531447.21    4826504.32 

432    7531454.14    4826509.71 

433    7531468.12    4826519.91 

434    7531483.62    4826530.06 

435    7531497.66    4826535.90 

436    7531513.14    4826541.81 

437    7531548.61    4826569.35 

438    7531558.15    4826575.82 

439    7531575.44    4826586.07 

440    7531533.40    4826566.69 

441    7531524.50    4826559.13 

442    7531472.85    4826534.42 

443    7531432.17    4826504.44 

444    7531425.20    4826501.93 

445    7531417.36    4826499.12 

446    7531350.07    4826449.65 

447    7531337.58    4826436.17 

448    7531330.37    4826429.60 

449    7531312.34    4826413.20 

450    7531579.32    4826598.93 

451    7531595.07    4826597.71 

452    7531645.64    4826627.84 

453    7531657.26    4826634.74 

454    7531668.97    4826643.70 

455    7531637.09    4826632.03 

456    7531648.44    4826638.82 

457    7531667.33    4826655.86 

458    7531696.81    4826700.03 

459    7531711.76    4826709.77 

460    7531728.02    4826708.28 

461    7531762.23    4826724.95 

462    7531771.14    4826732.64 

463    7531743.49    4826724.55 

464    7531752.75    4826728.96 

465    7531760.08    4826734.18 

466    7531799.86    4826763.53 

467    7531811.96    4826773.18 

468    7531821.29    4826779.85 

469    7531836.88    4826785.48 

470    7531858.95    4826793.45 

472    7531887.96    4826801.79 

473    7531901.85    4826801.88 

474    7531914.67    4826798.38 

475    7531921.00    4826796.70 

471    7531883.76    4826800.60 

476    7531805.04    4826768.23 

477    7531812.01    4826784.44 

478    7531824.98    4826791.13 

479    7531840.06    4826796.47 

480    7531845.52    4826798.04 

481    7531855.44    4826800.88 

482    7531856.10    4826801.07 

483    7531885.79    4826810.17 

484    7531894.85    4826810.78 

485    7531900.61    4826810.50 

486    7531903.94    4826809.60 

487    7531916.11    4826806.31 

488    7531921.11    4826805.78 

489    7530211.92    4825409.44 

490    7530212.59    4825410.30 

492    7530213.14    4825412.30 

491    7530213.01    4825411.31 

493    7530224.38    4825415.61 

494    7530222.83    4825415.22 

495    7530221.24    4825415.46 

496    7530219.88    4825416.31 

497    7530218.97    4825417.63 

498    7530218.64    4825419.20 

499    7530337.41    4825515.27 

500    7530338.88    4825531.40 

501    7530337.31    4825603.59 

502    7530336.79    4825616.14 

503    7530336.28    4825627.87 

504    7530335.69    4825640.73 

505    7530333.79    4825668.86 
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506    7530342.05    4825656.07 

507    7530340.96    4825663.10 

508    7530340.42    4825671.99 

509    7530339.93    4825674.38 

510    7530340.44    4825676.28 

511    7530422.65    4825465.89 

512    7530424.27    4825465.64 

513    7530425.66    4825464.77 

514    7530426.57    4825463.41 

515    7530426.87    4825461.80 

516    7530435.58    4825469.28 

517    7530434.27    4825468.82 

518    7530433.19    4825467.93 

519    7530432.48    4825466.74 

520    7530432.22    4825465.37 

521    7530432.06    4825449.15 

522    7530430.14    4825436.01 

523    7530427.39    4825426.55 

524    7530425.58    4825419.02 

525    7530423.80    4825411.63 

526    7530421.45    4825401.92 

527    7530419.20    4825392.59 

528    7530422.11    4825428.09 

529    7530412.65    4825388.86 

530    7530408.65    4825371.08 

531    7530405.46    4825359.38 

532    7530402.88    4825344.68 

533    7530400.89    4825332.26 

534    7530399.23    4825324.54 

535    7530395.83    4825308.69 

536    7530394.88    4825306.66 

537    7530393.13    4825305.25 

538    7530390.95    4825304.74 

539    7530388.76    4825305.24 

540    7530363.16    4825317.63 

541    7530349.99    4825324.00 

542    7530313.17    4825339.41 

543    7530312.03    4825340.02 

544    7530311.43    4825340.72 

545    7530311.07    4825341.57 

546    7530310.98    4825342.48 

547    7530311.13    4825334.75 

548    7530312.49    4825335.54 

549    7530314.07    4825335.52 

550    7530324.12    4825332.70 

551    7530339.21    4825325.33 

552    7530349.54    4825320.33 

553    7530362.71    4825313.96 

554    7530393.74    4825298.94 

555    7530399.17    4825297.11 

556    7530541.97    4825483.53 

557    7530607.20    4825486.03 

558    7530605.70    4825486.19 

559    7530605.66    4825485.87 

560    7530596.45    4825484.95 

561    7530574.76    4825483.89 

562    7530560.94    4825483.74 

563    7530548.62    4825483.15 

564    7530547.62    4825449.00 

565    7530545.71    4825415.50 

566    7530539.21    4825418.31 

567    7530538.51    4825416.54 

568    7530537.19    4825415.17 

569    7530535.45    4825414.39 

570    7530533.55    4825414.32 

571    7530531.86    4825414.92 

572    7530540.04    4825406.26 

573    7530525.12    4825402.90 

574    7530507.82    4825358.99 

575    7530496.08    4825329.24 

576    7530497.81    4825321.23 

577    7530491.93    4825307.83 

578    7530484.02    4825289.79 

579    7530469.76    4825257.28 

580    7530461.45    4825238.29 

581    7530461.19    4825237.10 

582    7530461.43    4825235.91 

583    7530462.12    4825234.91 

584    7530463.15    4825234.27 

586    7530494.60    4825222.84 

587    7530504.08    4825219.42 

585    7530473.94    4825230.28 

588    7530513.61    4825213.90 

589    7530514.76    4825213.52 

590    7530515.97    4825213.62 

591    7530517.04    4825214.20 

592    7530517.79    4825215.15 

593    7530513.54    4825206.65 

594    7530513.86    4825207.95 

595    7530513.57    4825209.26 

596    7530512.75    4825210.31 

597    7530511.60    4825211.02 

598    7530502.38    4825216.32 

599    7530492.94    4825219.72 

600    7530472.46    4825227.09 

601    7530461.42    4825231.18 

602    7530460.30    4825231.37 

603    7530459.20    4825231.13 

604    7530458.27    4825230.50 

605    7530457.63    4825229.57 

606    7530457.02    4825228.19 

607    7530519.69    4825212.10 

608    7530519.38    4825210.91 

609    7530519.56    4825209.71 

610    7530520.21    4825208.67 

611    7530521.22    4825207.98 

612    7530530.65    4825204.07 

613    7530558.25    4825192.24 

614    7530560.17    4825191.83 

615    7530562.10    4825192.20 

616    7530563.62    4825193.17 

617    7530564.83    4825194.91 

618    7530515.41    4825203.69 

619    7530516.10    4825204.56 

620    7530517.05    4825205.12 

621    7530518.14    4825205.30 

622    7530519.23    4825205.08 

623    7530529.32    4825200.89 

624    7530562.55    4825186.64 

625    7530564.78    4825185.68 

626    7530567.31    4825191.76 

627    7530589.05    4825243.79 

628    7530613.32    4825301.89 

629    7530582.26    4825236.62 

630    7530611.40    4825306.37 

631    7530611.63    4825307.57 

632    7530611.36    4825308.76 

633    7530610.65    4825309.75 

634    7530613.95    4825302.84 

635    7530614.89    4825303.49 

636    7530616.01    4825303.74 

637    7530617.13    4825303.55 

638    7530618.11    4825302.95 

639    7530635.98    4825295.33 

640    7530621.12    4825307.47 

641    7530615.82    4825311.80 

642    7530584.03    4825337.52 

643    7530585.15    4825338.56 

644    7530586.65    4825338.90 

645    7530588.12    4825338.47 

646    7530589.18    4825337.36 

647    7530873.65    4825778.15 

649    7530860.34    4825769.08 

650    7530848.10    4825749.84 

651    7530842.22    4825732.24 

652    7530837.34    4825717.59 

653    7530836.33    4825712.28 

654    7530831.21    4825685.16 

655    7530828.08    4825661.60 

656    7530827.79    4825660.43 

657    7530827.25    4825659.35 

658    7530826.50    4825658.41 

659    7530834.32    4825656.65 

660    7530833.97    4825657.69 

661    7530833.82    4825658.77 

662    7530833.86    4825659.87 
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648    7530863.45    4825773.70 

663    7530956.78    4825607.87 

664    7530954.93    4825605.56 

665    7530952.06    4825600.91 

666    7530940.72    4825593.17 

667    7530936.43    4825591.22 

668    7530947.27    4825586.67 

669    7530944.61    4825585.48 

670    7530941.87    4825584.50 

671    7530939.06    4825583.75 

672    7530936.20    4825583.22 

673    7530931.60    4825582.56 

674    7530928.89    4825582.00 

675    7530926.26    4825581.13 

676    7530923.75    4825579.95 

677    7530906.75    4825570.73 

678    7530902.39    4825568.53 

679    7530897.91    4825566.57 

680    7530893.33    4825564.87 

681    7530888.67    4825563.43 

682    7530883.92    4825562.25 

683    7530879.12    4825561.35 

684    7530854.23    4825557.38 

685    7530852.63    4825557.11 

686    7530851.03    4825556.80 

687    7530845.81    4825555.73 

688    7530848.68    4825564.58 

689    7530835.74    4825561.87 

690    7530833.10    4825553.12 

691    7530824.86    4825559.59 

692    7530812.30    4825556.96 

693    7530797.63    4825557.53 

694    7530753.35    4825558.29 

695    7530789.57    4825551.39 

696    7530796.90    4825550.82 

697    7530805.36    4825550.17 

698    7530809.67    4825550.07 

699    7530813.98    4825550.19 

700    7530818.28    4825550.53 

701    7530822.56    4825551.07 

702    7530826.81    4825551.83 

703    7530733.38    4825540.93 

704    7530715.01    4825535.94 

705    7531152.38    4825595.41 

706    7531157.12    4825607.16 

707    7531159.73    4825610.58 

708    7531161.41    4825612.79 

709    7531161.69    4825613.15 

710    7531158.83    4825594.02 

711    7531160.65    4825598.53 

712    7531166.52    4825605.93 

713    7531169.65    4825605.96 

714    7531169.64    4825612.29 

715    7531199.55    4825626.99 

716    7531215.31    4825638.20 

717    7531221.41    4825639.94 

718    7531276.79    4825655.74 

719    7531286.04    4825660.97 

720    7531291.21    4825666.62 

721    7531293.71    4825669.36 

722    7531297.78    4825676.77 

723    7531302.67    4825690.72 

724    7531264.69    4825560.00 

725    7531265.54    4825557.95 

726    7531265.86    4825555.75 

727    7531265.64    4825553.55 

728    7531253.47    4825499.24 

729    7531251.27    4825489.40 

730    7531250.63    4825486.21 

731    7531249.87    4825481.50 

732    7531249.64    4825479.80 

733    7531249.27    4825476.58 

734    7531249.00    4825473.34 

735    7531248.81    4825469.72 

736    7531248.86    4825459.55 

737    7531838.68    4825564.02 

738    7531866.72    4825568.60 

739    7531581.27    4825506.83 

740    7531584.37    4825503.58 

741    7531585.47    4825499.85 

742    7531588.78    4825500.41 

743    7531566.83    4825522.65 

744    7531567.58    4825524.40 

745    7531567.94    4825526.26 

746    7531567.90    4825528.15 

747    7531567.47    4825529.99 

748    7531555.69    4825563.86 

749    7531549.03    4825582.98 

750    7531547.92    4825586.78 

751    7531547.21    4825590.67 

752    7531546.90    4825594.62 

753    7531547.00    4825598.58 

754    7531547.51    4825602.51 

755    7531548.41    4825606.36 

756    7531549.71    4825610.10 

757    7531551.39    4825613.69 

758    7531553.42    4825617.09 

759    7531555.79    4825620.26 

760    7531558.44    4825623.13 

761    7531561.45    4825625.78 

762    7531574.81    4825636.40 

763    7531578.87    4825639.62 

764    7531581.03    4825641.53 

765    7531582.96    4825643.66 

766    7531584.65    4825645.99 

767    7531586.08    4825648.49 

768    7531586.88    4825650.24 

769    7531587.23    4825651.13 

770    7531588.09    4825653.88 

771    7531588.64    4825656.70 

772    7531590.44    4825669.59 

773    7531591.71    4825678.63 

774    7531593.04    4825688.14 

775    7531595.75    4825707.46 

776    7531596.58    4825713.38 

777    7531602.54    4825711.38 

778    7531603.33    4825711.11 

779    7531602.97    4825708.58 

780    7531602.54    4825705.50 

781    7531600.79    4825692.96 

782    7531597.18    4825667.20 

783    7531595.57    4825655.73 

784    7531594.87    4825652.16 

785    7531594.20    4825649.84 

786    7531593.79    4825648.69 

787    7531592.34    4825645.35 

788    7531590.53    4825642.19 

789    7531588.78    4825639.73 

790    7531585.95    4825636.55 

791    7531583.23    4825634.14 

792    7531565.80    4825620.30 

793    7531563.16    4825617.95 

794    7531560.80    4825615.32 

795    7531558.75    4825612.45 

796    7531557.04    4825609.36 

797    7531555.68    4825606.09 

798    7531554.64    4825602.45 

799    7531554.09    4825599.22 

800    7531553.89    4825595.69 

801    7531554.08    4825592.16 

802    7531554.67    4825588.68 

803    7531555.64    4825585.28 

804    7531562.06    4825566.83 

805    7531570.74    4825541.90 

806    7531575.07    4825529.46 

807    7532166.99    4825621.73 

808    7532166.93    4825622.62 

809    7532166.70    4825623.58 

810    7532166.41    4825624.31 

811    7532163.17    4825629.21 

812    7532162.10    4825630.89 

813    7532160.32    4825634.06 

814    7532159.12    4825636.61 

815    7532158.08    4825639.23 

816    7532157.21    4825641.91 

817    7532156.50    4825644.63 
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818    7532155.96    4825647.40 

819    7532155.60    4825650.19 

820    7532155.32    4825652.94 

821    7532152.48    4825681.56 

822    7532152.10    4825683.59 

823    7532151.40    4825685.53 

824    7532150.39    4825687.33 

825    7532149.62    4825688.35 

826    7532149.09    4825688.94 

827    7532147.55    4825690.31 

828    7532151.13    4825694.50 

829    7532153.27    4825692.53 

830    7532155.06    4825690.25 

831    7532156.46    4825687.70 

832    7532157.43    4825684.96 

833    7532157.95    4825682.10 

834    7532466.32    4825671.61 

835    7532522.81    4825680.78 

836    7531646.20    4825400.06 

837    7531649.36    4825389.67 

838    7531650.42    4825379.62 

839    7531650.09    4825368.01 

840    7530455.35    4824107.62 

841    7530459.79    4824104.58 

842    7530464.53    4824102.04 

843    7530469.51    4824100.02 

844    7530474.68    4824098.55 

845    7530479.98    4824097.64 

846    7530485.35    4824097.30 

847    7530490.72    4824097.55 

848    7530496.03    4824098.36 

849    7530501.74    4824099.44 

850    7530511.35    4824101.26 

851    7530508.17    4824083.68 

852    7530643.06    4824130.16 

853    7530740.79    4824153.01 

854    7531474.53    4823697.12 

855    7531504.39    4823653.69 

856    7531533.88    4823610.82 

857    7531536.47    4823607.04 

858    7531551.35    4823585.41 

859    7531562.59    4823569.06 

860    7531579.74    4823544.12 

861    7531598.58    4823516.72 

862    7531602.34    4823511.25 

863    7531608.11    4823502.87 

864    7531610.17    4823500.87 

865    7531612.09    4823499.18 

866    7531614.59    4823497.20 

867    7531616.94    4823495.56 

868    7531619.38    4823494.04 

869    7531621.89    4823492.65 

870    7531636.79    4823486.02 

871    7531643.82    4823482.90 

872    7531646.45    4823481.84 

873    7531649.15    4823480.97 

874    7531668.97    4823475.42 

875    7531687.97    4823470.10 

876    7531689.73    4823469.54 

877    7531691.47    4823468.87 

878    7531735.94    4823461.75 

879    7531695.35    4823478.08 

880    7531693.04    4823478.98 

881    7531690.67    4823479.73 

882    7531675.05    4823484.10 

883    7531651.85    4823490.60 

884    7531649.84    4823491.25 

885    7531647.89    4823492.03 

886    7531643.08    4823494.17 

887    7531631.51    4823499.32 

888    7531629.21    4823500.70 

889    7531627.31    4823502.60 

890    7531625.93    4823504.90 

891    7531625.15    4823507.47 

892    7531625.01    4823510.15 

893    7531655.56    4823582.72 

894    7531650.83    4823574.60 

895    7531623.73    4823528.07 

896    7531621.16    4823524.99 

897    7531617.72    4823522.93 

898    7531613.79    4823522.11 

899    7531609.81    4823522.64 

900    7531606.23    4823524.45 

901    7531604.49    4823526.02 

902    7531603.45    4823527.34 

903    7531585.50    4823553.65 

904    7531568.45    4823578.64 

905    7531557.33    4823594.93 

906    7531542.52    4823616.65 

907    7531539.91    4823620.47 

908    7531511.16    4823662.60 

909    7531498.94    4823680.51 

910    7531504.57    4823687.69 

911    7531762.65    4823451.01 

912    7531767.58    4823449.08 

913    7531772.59    4823447.39 

914    7531777.68    4823445.95 

915    7531782.84    4823444.76 

916    7531788.05    4823443.82 

917    7531793.29    4823443.13 

918    7531798.57    4823442.70 

919    7531803.86    4823442.52 

920    7531809.15    4823442.61 

921    7531814.43    4823442.95 

922    7531819.69    4823443.54 

923    7531824.91    4823444.40 

924    7531847.14    4823447.84 

925    7531881.25    4823466.16 

926    7531108.21    4826650.70 

927    7531082.31    4826685.33 

928    7531061.47    4826713.17 

929    7531019.87    4826846.23 

930    7531029.45    4826853.08 

931    7531047.94    4826899.16 

932    7531060.78    4826906.98 

933    7531072.89    4826914.36 

934    7531079.68    4826918.49 

935    7531085.70    4826922.16 

936    7531474.06    4827074.51 

937    7531483.99    4827080.73 

  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 350-191/2019                      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  145/14 и 83/18), члана 
32. Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", 
бр.129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
град Крушевац“, бр.15/18), 

 Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године,  донела је 

 
ИЗМЕНЕ ПЛАНА  

 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈУГ“  

у делу урбанистичке целине 4.6., подцелина 4.6.6. у 
Крушевцу 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Увод 
 
Обзиром да је План генералне регулације „Југ“ 

("Сл. лист Града Крушевца", бр. 12/17) рађен по 
важећим прописима, методолошки приступ у изради 
Измене плана генералне регулације „Југ“ у делу 
урбанистичке целине 4.6, подцелина 4.6.6 у Крушевцу (у 
даљем тексту: Измене плана) заснива се на задржавању 
основног Плана генералне регулације у потпуности - у 
делу садржаја, назива и ознака поглавља и графичких 
прилога.  

Измена обухвата само назначене делове текста који 
се мењају и графичке прилоге, при чему се наводе само 
поглавља у којима се врше промене.  

У графичком прилогу приказани су само планови 
који су измењени: 

Планирана претежна намена површина 
Површине јавне намене 
За поглавља која нису наведена у овом Плану у 

потпуности важи текст из основног планског документа 
- План генералне регулације „Југ“ у Крушевцу ("Сл. лист 
Града Крушевца", бр. 12/17).      

 
1.2. Правни и плански основ за израду Измене 

плана 
 
Правни основ за израду Измене плана генералне 

регулације: 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.31/10, 69/10 и 16/11); 

 Одлука о изради Измене плана генералне 
регулације „Југ“ у делу урбанистичке целине 4.6, 

подцелина 4.6.6 у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 11/18). 

 Одлука о неприступању изради Стратешке 
процене утицаја Измене плана генералне регулације 
„Југ“ у делу урбанистичке целине 4.6, подцелина 4.6.6 у 
Крушевцу на животну средину бр. 350-468/2018 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 11/18). 

 
Плански основ за израду Плана генералне 

регулације:  
 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15“) 
 
 
2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
 
Предмет Измене плана је урбанистичка потцелина 

која је у оквиру Плана генералне регулације „Југ“, као 
основном планском документу, означена као 
урбанистичка потцелина 4.6.6., у оквиру урбанистичке 
целине 4.6. 

 
Изменама су обухваћена следећа поглавља: 

 

 2.1. Концепција уређења простора 

 2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине 

 2.5. Биланси површина 

 2.7. Услови за уређење зелених површина 

 3. Правила грађења 
 

3. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
ПЛАНА 

У текстуалном делу Плана генералне регулације 
„Југ“ у Крушевцу ("Сл. лист Града Крушевца", бр. 12/17) 
уносе се следеће измене: 

У поглављу „2.1. Концепција уређења простора“  
Брише се реченица „Планирана је изградња парка 

науке у северном делу плана, у непосредном контакту са 
парком Багдала“. 

 
У поглављу „2.2. Подела на карактеристичне зоне 

и целине, 2.2.1. Стамбено мешовита зона „Југ“, 
2.2.1.6. Урбанистичка целина 4.6. 

Брише се део табеле и за урбанистичку целину 4.6. 
и замењује следећим текстом: 

 

4.6.6. 
Комерцијалне 
делатности 

КД-01 - - - - - - - - 
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У поглављу „2.5. Биланси површина“  
 
Брише се део табеле Биланс површина земљишта у грађевинском подручју и замењује следећим текстом: 
 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

комерцијалне делатности 7.40 29.00 33.00 5.90 +25.60 +94.70 

парк 13.00 2.60 106.00 18.90 +93.00 +80.70 

 

 

У поглављу „2.6. Услови за уређење површина и 
објеката јавне намене, 2.6.1. Попис парцела за 
површине јавних намена“  

У табели Јавне зелене површине: брише се број 
2577/1 целе катастарске парцеле Ко Крушевац.  

У поглављу „2.7. Услови за уређење зелених 
површина“ 

 
Брише се текст: 
 
„Б. Парк науке 
 
У урбанистичкој целини 4.6., подцелина 4.6.6 

планирана је изградња парка науке на отвореном.  
Садржај парка науке је планиран као приказ 

аутентичних примера научних феномена из области 
физике, астрономије, биологије, хемије и др., на 
интерактиван начин. 

Планирано је постављање инсталација (едукативна 
фонтана, звучна огледала, Њутново клатно, ДНК модел, 
кристална решетка, соларни панел, и др.) са пратећим 
садржајима. 

Парк је планиран као едукативни простор и 
намењен је и за организоване доласке са могућношћу 
одржавања наставе, организацију семинара и предавања.  

 
Урбанистички услови: 
 
 За реализацију парка науке  неопходна је израда 

Урбанистичког пројекта, 
 Парк мора да има обезбеђен приступ и паркинг за 

посетиоце на ободу парка и то: 1пм на 10 посетиоца за 
путничка возила и 1пм на 100 посетилаца за аутобусе, 

 Парк мора да буде лако приступачан особама са 
посебним потребама, 

 Основни садржаји парка су инсталације из 
области физике, астрономије, биологије, хемије и сл, 

 У оквиру парка могуће је предвидети изградњу 
објеката који су у функцији садржаја парка, 

 Парк мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.). 

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

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

 Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 60%. 

 Стазе, платои и приступне саобраћајнице могу да 
заузимају максимално 30% укупне површине. 

 Дозвољена је изградња објеката у угоститељско-

туристичке сврхе, као и објеката који су у функцији 

парка, просторије за реквизите, санитарни чвор, и сл., 

максималне спратности П+Пк, са индексом заузетости 

до 10%.“ 

У поглављу „3. Правила грађења, 3.4. Локације за 

које је обавезна израда урбанистичког пројекта“ 

У трећем ставу брише се текст „изградњу Научног 

парка у урбанистичкој целини 4.6., подцелина 4.6.6.“, и 

замењује се следећим текстом: “изградњу објеката 

комерцијалних делатности“ 

У поглављу „3.10.4. Правила грађења објеката 

комерцијалних делатности, Тип КД-01“ 

У шестом ставу после реченице Минимални 

проценат уређених слободних и зелених површина 

износи 30%., додати деченицу:  

„Обавезно је формирање зеленог појаса ради 

формирања визуелне баријера према стамбеним 

објектима у контактним зонама, ширине 5м.“ 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

4.1. Ступање на снагу плана 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 350-192/2019               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, 145/14 и 83/18), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је  

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

зоне А и Д 

У КРУШЕВЦУ 
 

ДЕО I – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 
1.1.  Правни и плански основ за израду плана 

 

Правни основ за израду Плана генералне 
регулације: 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), у даљем тексту 
Закон; 

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

Одлука о изради Плана детаљне регулације зона 
,,Д“ у Крушевцу, бр. 350-602/2016 од 31.10.2016.г. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 12/16); 

 
Плански основ за израду Плана детљне регулације:  
План генералне регулације ''Север''' („Сл. лист града 

Крушевца“, бр. 7/17“) 
 
1.2.  Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана 
1.2.1 План генералне регулације ''Север'' („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 7/17“) 

Подручје Плана детаљне регулације према Плану 
генералне регулације ''СЕВЕР'' обухвата  урбанистичке 
подцелине: 6.1.5 и 6.2.3.  

„Ову просторну зону карактерише присуство 
разнородних производних и услужних центара из 
области мале привреде...    

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне, привредне целине у граду неопходно је 
планирање усмерити на стварање пре свега инфра-
структурне опремљености простора уз максимално 
поштовање услова заштите средине.“ 

„Привредне делатности су претежна намена у 
привредно радној зони «Север», али се планом 
омогућава изградња објеката других намена (комерци-
јалне и комуналне делатности, спортско рекреативни 
садржаји, неки од садржаја јавних функција) како би се 
омогућила контролисана флексибилност ових простора.  

Планирано је опремање инфраструктуром цело-
купног подручја како би дошло и до реализације 
планираних садржаја. Обим развоја инфраструктуре 
захтева даљу планску разраду. 

Претежне, допунске и пратеће намене за обухват 
плана,  дате у ПГР ''СЕВЕР'' приказанe су табеларно.“ 

 

 

 

Приказ намене површина по урбанистичким подцелинама 
 

Ознака урб. 
подцелине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

**6.1.5. 

 

**6.2.3. 

  

привредне 
делатности 

ПД-01 

ПД-02 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-01   

спорт и рекреација СР-02 
СР-03 

комуналне 
делатности 

рециклажно 
двориште 

 

**Урбанистичке подцелине за које се обавезно доноси план детаљне регулације. 

 
1.2.2. Остала планска документација од значаја 

за израду плана 
 
За подручје Плана детаљне регулације, у ранијем 

периоду рађена је планска документација, и то: Регулациони 
плана комплекса мале привреде ''Зона А'' у Крушевцу („Сл. 

лист Крушевца“, бр. 9/98 и 5/03) и Регулациони план 
комплекса мале привреде ''Зона Д'' у Крушевцу („Сл. лист 
Крушевца“, бр. 2/98 и 5/03). Реализација планираног 
концепта, овим плановима, нарушена је пре свега 
непоштовањем планиране регулације. 
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1.3. Опис обухвата плана са пописом 
катастарских парцела 

 
План детаљне регулације зоне ''А и Д“ у Крушевцу, 

ради се за простор који је са северне стране ограничен 
јужном границом комплекса предузећа ''Крушевацпут'', 
са запада источном регулацијом Гарског потока, са 
јужне стране новопланираном саобраћајницом, а потом 
јужном границом комплекса предузећа ''Цинкара 
Латифовић'' све до Јасичког пута и даље источну 
границу плана чини западна регулација Јасичког пута.  

Површина обухвата плана је око 25.50ха. 
 
Све катастарске парцеле у обухвату плана при-

падају Катастарској Општини Лазарица и КО Читлук. 
 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 целе катастарске парцеле бр.: 931/2, 931/10, 

931/3, 931/5, 931/6, 2118/6, 1104/4, 1104/11, 1104/12, 
1104/18, 1103/1, 1104/1, 1104/7, 1104/2, 1104/6, 1104/19, 
2118/5, 1103/2, 1104/5, 1104/8, 1104/9, 1104/3, 1104/10, 
1106/2, 1108/1, 1105, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1112/4, 
1112/1, 1110/5, 1112/10, 1112/9, 1110/6, 1110/8, 1114/1, 
1114/2, 1117/2, 1117/1, 1116/3, 1114/5, 1114/6, 1113/1, 
1113/4, 1115/4, 1113/5, 1113/7, 1116/5, 1116/4, 1116/6, 
1116/9, 1117/3, 1117/4, 1112/5, 1112/6, 1112/3, 1111/3, 
1118/4, 1118/3, 1112/7, 1117/6, 1117/5, 1112/8, 1117/7, 
1116/1, 1116/8, 1115/1, 1115/2, 1116/7, 1116/2, 1115/3, 
1130/4, 1132/7, 1132/8, 1132/9, 1133/3, 1131/1, 1131/3, 
1132/18, 1132/1, 1132/3, 1132/17, 1132/10, 1135/5, 
1132/11, 1134/1, 1135/1, 1133/2, 1133/1, 1133/4, 1134/2, 
1133/5, 1135/6, 1135/7, 1130/2, 1130/1, 1130/3,1125, 
1126/1, 1127, 1129/1, 1128/1, 1129/2, 1129/3, 1128/2, 
1128/3, 1128/4, 1122/11, 1122/10, 1122/5, 1122/1, 2139/11, 
1122/4, 1124/3, 1124/1, 1126/2, 1124/5, 1124/4, 1123/5, 
1123/4, 1116/10, 1123/7, 1124/6, 1124/2, 1123/2, 2139/15, 
1118/1, 2139/16, 1120/9, 1118/2, 1120/10, 2139/17, 
2139/14, 1120/6, 1120/1, 1123/1, 1123/6, 2139/3, 1123/8, 
1122/2, 1123/3, 1122/7, 1122/3, 2139/12, 1121/4, 1121/1, 
1120/3, 1121/6, 1122/11, 1120/8, 1121/2, 1122/6, 1122/8, 
1120/4, 1122/9, 1122/8, 1221/1, 2086/6, 2139/9, 2139/10, 
2086/12, 2086/11, 2086/10, 2086/9, 2086/8, 2086/7, 1220/1, 
1217/2, 1217/1, 1218/3, 1217/4, 1208/12, 1207/4, 1207/5, 
1207/6, 1207/7, 1207/2, 1216/1, 1207/11, 1208/1, 1218/4, 
1218/2, 1219/2, 1207/3, 1207/8, 1207/1, 1207/9, 1206/9, 
1215/4, 1216/5, 1216/6, 1208/5, 1216/3, 1216/4, 1216/7, 
1216/8, 1215/1, 1215/5, 1215/6, 1215/3, 1215/7, 1214/2, 
1214/1, 1209/3, 1214/3, 1214/4, 1213/3, 1212/4, 1228/2, 
1212/3, 1212/8, 1212/9, 1212/10, 1212/5, 1212/7, 1212/6, 
1212/11, 1228/3, 1212/1, 1222/2, 1222/4, 2139/3, 1220/2, 
1222/11, 1222/5, 1222/12, 2139/5, 1222/6, 1221/2, 2139/7, 
1221/4, 1221/3, 1221/5, 1222/1, 1222/7, 1222/3, 1222/10, 
1222/13, 1222/15, 1225/2, 2139/6, 1222/14, 1222/16, 
1212/2, 2139/4, 1227/1, 1226/1, 1226/2, 1232/2, 1225/1, 
1224/1, 1242/5, 1242/4, 1242/3, 1242/2, 1242/1, 1242/11, 
1242/10, 1242/12, 1242/9, 1232/7, 1234/2, 1234/3, 1242/6 и 
1242/13 све КО Лазарица; 

 делови катастарских парцела бр.: 928/2, 928/4, 
933, 934/2, 1106/1, 1107/1, 1108/2, 1109/2, 1110/2, 1114/4, 
1111/2, 2118/2, 2120/1, 2139/8, 1120/2, 1121/2, 1224/2, 
1242/20, 1242/18, 124/16, 1242/14, 1242/7, 1241/1, 1241/3, 

1234/1, 1232/6, 1227/2, 2139/2, 1215/5, 1208/6, 2086/3, 
1109/3, 1108/3, 1104/16, 1104/13, 934/1 и 931/9 све КО 
Лазарица, и делови катастарских парцела бр.: 186/4, 
188/1 и 187/1 све КО Читлук. 

ПДР индустријске зоне ''А и Д“  обухвата подручје 
које се налази у просторној зони 6, Просторно радна зона 
''Север''.  

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Укупан простор карактеришу, углавном, објекти 

мале привреде, предузећа за производњу и складиштење 
разних врста роба ( производња сточне хране, металне 
галантерије, намештаја, производи од ПВЦ, прерада 
дрвета, прозводња чоколаде, различите врсте сервисних 
услуга, стакленик декоративног биља...). Спратност 
ових објеката је од П до П+2, с'тим да су произдни и 
складишни простори нешто већих спратних висина, 
зависно од производног процеса и врста роба. Већина 
објеката има приступ из улице Јасички пут. 

Северозападни и југозападни део планског подручја 
су неизграђени, пре свега због необезбеђеног 
приступног пута као и инфраструктуре.  

Централни део планског подручја је такође 
неизграђен, али се ово подручје налази у заштитној зони 
далековода. 

Саобраћајна матрица подручја је делимично 
успостављена на нивоу земљаног пута, осим блоковске 
саобраћајнице у подцелини 6.1.5., која је са савременим 
колским застором.  

У контанктним зонама, садржајима од функционалног 
утицаја, може се сматрати зона Гарског потока. 

Овај простор је у већој мери комунално опремљен 
инфраструктуром. 

 
 1.4.1. Природне карактеристике подручја 

Подручје Крушевца већим делом је формирано на 
трећој (најстаријој) моравској тераси, која је у геолошком 
погледу најстабилнија. Геоморфолошке особине опреде-
љују хипсометрија, експозиција и нагиб терена. 

 
Хипсометрија 
 
Планско подручје налази се на нижем урављеном 

делу, на надморској висини од око 141.50мнв до 145мнв. 
 
Експонираност терена 
 
Територија плана је у котлини, тако да је највећа 

заступљеност неекспонираних површина, па су услови у 
односу на експонираност, веома повољни. Уочава се 
равномерна заступљеност топлих, хладних експозиција 
и неекспонираног дела територије. 

 
Нагиб терена 
 
Нагиб терена је до 3% и сматра се погодним за 

изградњу и урбанизацију.  
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Геолошке карактеристике 
 
Геолошке карактеристике ширег дела терена, па и 

планског подручја чине: Магмати, Сармат, Панион и 
Понт и Квартар. 

 
Минералне сировине 
 
Налазишта металичних минералних сировина нема. 
 
Бонитет земљишта 
 
Грађевинско подручје Крушевца претежно се 

развија на земљишту III бонитетне класе, са мањим 
заузимањем земљишта II бонитетне класе, за развој 
индустрије (радне зоне). 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Обухват плана налази се у подручју умерено 

континенталне климе.  
 
Температура ваздуха 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

10,8°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8°С, а најтоплији јули са 20,7°С. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што 
клими Крушевца даје обележје умерено континенталног 
типа, са израженим годишњим добима.  

 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале - 

647,5мм, тако да је заступљен континентални плувио-
метријски режим. Највише падавина се излучи у про-
лећним и летњим месецима, када је и вегетациони период, 
а падавине у облику снега јављају се од октобра до априла.  

 
Ветрови  
 
Са аспекта механичког дејства ветра подручје плана 

није изложено ветровима рушилачког карактера. 
Најчешће је заступљен јужни ветар са 14,2%, а 

најмању учесталост има југозападни ветар са 3,8%, док 
у току године највећу честину јављања имају тишине (С) 
са 18,2%. 

Највећа брзина ветра забележена је за западни и 
северозападни ветар од 24,4м/с. 

 
Валоризација терена за изградњу у односу на ниво 

подземних вода 
 
На основу досадашњих хидрогеолошких истражи-

вања подручје плана спада у категорију терена са 
неповољним условима за градњу обзиром да је ниво 
подземних вода од 1-2м.  

 
Валоризација терена према погодностима за 

изградњу 
 
Присуство савремених технологија, улогу и значај 

природних услова терена доводи до нивоа сагледавања 

са становишта оптималног искоришћавања, а не као 
препреку. 

Општа процена погодности терена за изградњу на 
подручју Плана је да не постоје ограничења у смислу 
природних карактеристика. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 

 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

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

 
1.4.3. Начин коришћења простора 

 
Обухват планског подручја чини грађевинско 

земљиште и то део привредно радне зоне, у којој су 
заступљене привредне делатности, услуге, складишта, 
сервиси, као и површине неизграђеног грађевинског 
земљишта. 

Привредне делатности организоване су као мала и 
средња предузећа („Декор“, ''Делта МЦ'', ''Унимер’’, ''Јуниор'', 
''Технокомерц'', ''Чоколине'', ''Цинкара Латифовић''...) и 
представљају претежну намену земљишта. 

У обухвату плана заступљене су и комерцијалне 
делатности (објекти трговине, продајни салони и 
пословни објекти и сл) дуж Јасичког пута. 

Такође је евидентирана формирана енклавa са 
постојећим стамбеним објеком тј. пољопривредно 
домаћинство. 

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 

1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
терена 

 
На подручју Плана налазе се стихијски формиране 

саобраћајнице (О53 – О5 – О6 и О5 – О31), без 
савременог коловозног застора, док Улица Јасички пут 
тангира планско подручје са северноисточне стране. 

Паркирање на подручја Плана се врши на парцелама 
корисника – паркирање на коловозу није дозвољено 
према Решењу о техничком регулисању саобраћаја на 
подручју насељеног места Крушевац. 

 
Елементи из Плана генералне регулације ''Север''  
 
Генералним урбанистичким планом улица Јасички 

пут је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже 
града Крушевца.  

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај се одвија улицом Јасички пут. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 
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Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално благо пада ка северу и водотоку 
реке Западне Мораве. Такође саобраћајнице паралелне 
водотоку су у благом паду у смеру водотока. 

Стихијско уређење индивидуалних и  јавних 
површина у предходном периоду, у извесниј мери је 
пореметило овај природни генерални нивелациони 
концепт. Тренутно је онемогућено природно гравитационо 
одвођење атмосферских вода са овог комплекса ка 
природном реципијенту то јест реци Западној Морави. То 
ствара велике проблеме па је тренутна нивелација без 
атмосферске канализације кочница даљег улагања у 
осавремењивање коловозних застора и осталих површина 
у целом посматраном комлексу. 

Готово све саобраћајнице су стихијски насипане у 
више наврата а неке чак и асфалтиране са котама далеко 
нижим од потребних обзиром на коте регулисаног 
водотока Гарског потока као и већ постојећих фекалних 
и атмосферских колектора који пролазе кроз сам 
комплекс или су у контакту са предметним комплексом. 
Са друге стране тако стихијски формиране нивелете су 
биле репер за изградњу неких улаза, ограда, кота подова 
објеката и слично што онемогућава отицање 
атмосферских вода са овог простора. 

 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља део 

регионалног система водоснабдевања са језера Ћелије.  
Дуж Јасичког пута је изграђен цевовод од ВПЛ 150 цеви.  

У осталим саобраћајницама није изграђена 
секундарна водоводна мрежа. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија се 
изградња планира уз реку Западну Мораву. У том циљу 
је урађена пројектна документација за систем градских 
колектора који прикупљене отпадне воде отпремају до 
ЦППОВ. Део градских примарних колектора је 
реализован а други су у фази припреме реализације. 

Дуж Јасичког пута је изграђен примарни градски 
колектор oтпадних вода Ø600мм, са одводом ка 
локацији будућег постројења. Дуж Гарског потока 
планиран је колектор oтпадних вода  са уливом у 
поменути примарни градски колектор oтпадних вода. 
Део овог колектора је изграђен. 

 
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна 

инфраструктура 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

Кожетинског потока. Кожетински поток пролази правцем 
плана у смеру југоисток - северозапад и регулисан је 
потковичастим профилом 220/127цм. Рецепијент 
Кожетинског потока је Гарски поток. Постојећа пропусна 

моћ природниог реципијената је далеко већа од мреже 
атмосферске канализације која је прикључена на њега. 
Постојећа атмосферска канализација на подручју плана 
гравитира поменутим водототоком.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: далековод 110 kV 
бр. 152/1 „ТС Крушевац 1 - ТС Ћићевац“, далековод 
2х110 kV бр. 114/1  „ТС Крушевац 1 - Ђунис“, 191/2 
„Крушевац 1 – Крушевац 2“, далековод 110 kV бр. 191/1 
„ТС Крушевац 1 – Крушевац 2“, као и ТС 10/0,4кV и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у Претходним 
условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, огранак 
Електродистрибуција Крушевац, бр. 11-302803/2 од 
24.10.2018.год., који су саставни део овог плана. 

Постојећи далеководи 110kV, кабловски водови 
10kV и ТС 10/0,4kV, 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.  

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
На подручју ПДР, телекомуникационе услуге се у 

фиксној телефонији реализују преко комутационог 
центра ХОСТ Крушевац. 

Комутациони центар је дигитална телефонска 
централа. 

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

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације не постоје инсталације градског 
топлификационог система тј. дистрибутивни топловод. 

 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПДР, за потребе гасификације потенцијалних 
потрошача, изграђена је дистибутивна гасна мрежа 
(ДГМ). Дистрибутивна гасна мрежа изграђена је од 
полиетиленских цеви притиска до 4 бара. На подручју 
плана изграђена је и дистрибутивна гасна мрежа од 
челичних цеви максималног радног притиска до 16 бара.  
Трасе постојеће дистрибутивне гасне мреже притиска до 
4 бара и трасе дистрибутивне гасне мреже притиска до 
16 бара, са зоном заштите гасне мреже притиска до 16 
бара, приказане су у графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Зеленило у оквиру плана чине углавном зелене 

површине привредних oбјеката, пољопривредно 
земљиште, линеарно зеленило, као и неизграђене 
површине под самониклом вегетацијом. 
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Зеленило у оквиру привредних и комерцијалних 
делатности представљено је пре свега као партерно 
уређење комплекса. Не постоји јасно дефинисан 
заштитни појас, али и поред тога присуство зеленила 
утиче на стварање бољих хигијенских и микро-
климатских услова средине. 

У оквиру плана се налазе и површине под 
самониклом вегетацијом које ће даљим уређењем и 
формирањем високих квалитетних засада добити значај 
заштитног појаса. 

 
  

ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
   2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја произилази 

из планског основа и општих циљева израде плана: 
 стварање услова за даљи развој и унапређење 

постојећег индустријског ткива, као и решавање 
уочених проблема, кроз реализацију садржаја 
планираних ПГР „Север“ 

 рационалније коришћење простора и реакти-
вирање постојећих индустријских и радних комплекса, 

 унапређење услова пословања и услуга, 
 подела планског подручја на површине јавне 

намене и површине за остале намене, као и стварања 
услова за уређење и изградњу површина јавне намене, 

 одређивање правила уређења и правила грађења,  
 планирање врсте и положаја саобраћајне и  

комуналне инфраструктуре, 
 остваривање просторних и техничких мера за 

унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.). 

Привредне делатности су планирана намена у 
оквиру планског подручја. Планом се омогућава 
изградња објеката допунских, односно компатибилних 
намена из области комерцијалних делатности, спортско 
рекреативни садржаји као и рециклажна дворишта.  

Од значајних објеката саобраћајне инфраструктуре 
планирана је изградња дела примарне саобраћајниц,е 
као везе између западне и источне обилазнице, 
секундарне и терцијалне саобраћајнице, са циљем 
стварања услова за приступ на јавну саобраћајницу 
постојећих катастарских парцела, као и обезбеђивање 
појаса регулације за постављање инфраструктурних 
водова. 

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

Значајну интервенцију у погледу инфраструктурног 
опремања подразумева планирано каблирање 
постојећих електро водова снаге 10кw (лоцирани у 
југозападном обухвату плана). Тиме би се укинула 
постојећа зона заштите далековода и створили услови за 
изградњу објеката на парцелама које су сада са овим 
ограничењем.  

2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 
планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
У обухвату плана не издвајају се карактеристичне 

целине по било ком основу, тако да је планско подручје 
третирано као јединствено. 

Планирана намена површина су привредне 
делатности типови  ПД-01 и ПД-02. 

Као компатибилне намене планиране су 
комерцијалне делатности тип КД-01, спортско 
рекреативни садржаји типови СР-02 и СР-03 као и 
комуналне делатности и то рециклажна дворишта. 

Објекти компатибилних намена могу се градити и 
на појединачним парцелама. 

 
2.3. Биланс површина  
 

намена 
површина 

постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

привредне 
делатности 

16,25 63,72 24,05 94,30 

неизграђено 
земљиште 

8,50 33,33 0 0 

саобраћајнице 0,75 2,95 1,45 5,70 

УКУПНО 25,50 100 25,50 100 

 
2.4. Урбанистички услови за уређење површина 

и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, садржаје 

и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 
површина и то саобраћајнице у укупном профилу са 
паркинг простором. 

 
2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Грађевинска парцела бр. 1 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских парцела бр.: 931/9, 931/6, 
934/1, 1104/4, 1104/13, 2118/6, 2118/5, 1103/1, 931/10, 
934/2, 1103/2, 931/2, 931/3, 1104/5, 1104/8, 933, 1105 и 
1106/1 све КО Лазарица.  

 
Грађевинска парцела бр. 2 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских парцела бр. 1106/1, 
1107/1, 1108/2, 1109/1, 1110/2, 1111/4, 1111/2, 2118/2, 
2120/1, 1112/3, 1112/6, 1112/7, 1117/5, 1116/1, 1125, 
1126/1, 1126/2, 1124/4, 1124/1, 1123/5, 2139/13, 2139/2 и 
целе к.п.1126/2 све КО Лазарица.  
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Грађевинска парцела бр. 3 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1114/5, 
1114/6, 1113/1, 1116/3, 1117/1, 1117/2, 1112/1, 1112/4, 
1112/3, 1111/1, 2118/2, 1111/2, 1111/4 и 1110/2 све КО 
Лазарица.  

Грађевинска парцела бр. 4 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр. 2139/14, 
2139/2, 2139/13, 2139/10, 2139/6 и 1227/2 и целих к.п. бр. 
2139/12, 2139/9, 2139/7, 2139/5, 2139/4 и 2139/3 све КО 
Лазарица. 

Грађевинска парцела бр. 5 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр. 1207/7, 
1135/6, 2086/3, 1207/5, 1134/1, 1207/4, 1207/11, 1208/1, 
1134/2, 1133/5, 1208/3, 1217/2, 1217/1, 1133/1, 1133/4, 
1130/2, 1130/3, 1129/3, 2086/9, 1220/1, 1128/3, 2086/10, 
1122/9, 1122/5, 1122/1, 1221/2, 2139/10, 2139/11 и 2139/2 
и целих к.п. бр. 1135/7, 1208/4, 2086/7, 2086/8, 2086/11 и 
1122/10 све КО Лазарица. 

Грађевинска парцела бр. 6 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр. 1122/8, 
2086/1, 1221/1, 1222/6, 1222/8, 1222/9, 1222/3, 1222/6, 
1223/2 и 1224/1 и целе к.п. бр. 2086/6 све КО Лазарица. 

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

 

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 

„Север“ 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Јасички пут (са северноисточне 
стране),  планираном саобраћајницом О30 – О31 (са 
јужне стране) и Гарским потоком (са западне стране). 

Планом генералне регулације „Север“ Јасички пут 
припада мрежи примарних градских саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу део улице Јасички пут 

представља ободну саобраћајницу за посматрани 
простор, којом се одвија транзитни саобраћај, а такође 
служи и за непосредни приступ до парцела корисника, 
док све остале улице служе као приступне саобраћајнице 
и за одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Улицом Јасички пут се одвија транзитни саобраћај, 

а такође служи 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, улице су 

предвиђене следеће саобраћајнице: 
 планирана саобраћајница (О3 – О4) за двосмеран 

саобраћај са две саобраћајне траке, минималне ширине 
коловоза 7,50 метара, обостраним тротоарима 
минималне ширине 1,50 метар и обостраним банкинама 
минималне ширине 0,5 метара; 

 планирана саобраћајница (О3 – О5) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, минималне ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 

 планирана саобраћајница (О1 – О2 – О3) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
минималне ширине коловоза 6,00 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0,25 метара и једностраном 
банкином минималне ширине 0,5 метара; 

 планирана саобраћајница (О5 – О31) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
7,00 метара, једностраним тротоаром минималне 
ширине 1,00 метара са једне стране и са једностраним 
ивичњаком ширине 0.25 метара са друге стране. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања са саобраћајницама су од 6.0 до 

12.0 м. 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

улицом Јасички пут. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, у складу са правилима 
дефинисаним у поглављу 3.2.3. Општи услови изградње 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

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 обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели за 
смештај возила, како теретних, тако и путничких и то 
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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. 

 

2.5.1.3. Нивелација терена 

 

У нивелационом смислу читав комплекс је 
условљен котама већ постоје хидротехничке 
инфраструктуре и путне инфраструктуре са источне 
стране. 

Нивелационо решење је само даља разрада 
нивелације целог комплекса индустријске зоне 
„СЕВЕР” и у потпуности се уклапа у генерални 
нивелациони концепт. 

Нивелационо решење дато је у графичком прилогу,  
изражено је у апсолутним котама надморске висине на 
укрсним и карактеристичним преломним тачкама. 

Такође растојање између ових тачака је дато 
тачности до на 1цм са падом на тој деоници изражен у 
% и са смером пада. 

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у нивоу.  

Колски од пешачког саобраћаја где је то по видовима 
одвојено  денивелисан је 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. 

 

2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 

 

Приликом реконструкције улице Јасички пут 
извршена је изградња уличне водоводне мреже, 
формирање  у њој примарног вода Ø300 мм и изградња 
секундарног прикључног вода Ø150 мм. Прикључење 

ових водова је извршено на изграђени примарни северни 
прстен водоснабдевања Крушевца, димензија 500 мм. 
Део овог прстена је изграђен, а за неизграђени део 
постоји валидна пројектна документација. 

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

На новопланираној водоводној мрежи поставити 
противпожарне хидранте Ø80мм и то надземне, са 
обавезном заштитом од смрзавања, на местима на 
којима не ометају нормалну комуникацију и која 
задовољавају услове из противпожарних прописа, на 
максималном растојању од 80м као и на раскрсницама.  

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа 

мора одговарати нашим стандардима уз обавезно 
атестирање;  

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

 приликом укрштања водоводне цеви треба да буду 
изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од песка;  
 пошто се водоводна мрежа изводи у саобра-

ћајницама, ровове обавезно насипати шљунком до 
потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

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

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

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

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

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

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

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

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

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 
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 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Изградити уличну канализацију у новопланираним 

саобраћајницама и прикључити на изграђене градске 
колекторе oтпадних вода у улици Јасички пут и "Гарски" 
колектор oтпадних вода који је изграђен на десној обали 
Гарског потока и прикључен на градски колектор у 
улици Јасички пут. 

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

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се не 
предвиђа отпадне воде са парцела се могу одводити до 
непропусних септичких јама које се постављају у оквиру 
парцеле. Ове јаме се морају празнити и материјал из њих 
одводити на за то предвиђену градску депонију 
(препорука је да се ове јаме граде као објекти са више 
комора – најмање две); 

 могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са које 
се одводе (из ових постројења је могуће пречишћене 
воде упуштати у оближње водотоке или јаркове, канале, 
а контролу квалитета пречишћене воде поверити 
надлежној организацији. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

новопланираним саобраћајницама и прикључити на 
регулисани Кожетински поток или уличну атмосферску 
канализацију у улици Јасички пут. 

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. 

У графички прилозима означена је зона заштите 
Кожетинског потока и подразумева забрану изградње 
објеката високоградње. 

 
Услови изградње 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

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

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

 сви елементи мреже морају бити лако доступни и 
приступачни ради интервенције; 
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 колектори се у рову постављају на постељици од 
песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

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

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

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

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

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

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

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

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

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

 
2.5.3. Електроенергетика 

 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто 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 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката, потребна је једно-
времена снага  

 
Pj=8232kW 

 
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 
8232kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 8 (осам) нове ТС 10/0,4кV снаге 
до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске водове 
10кV  

Постојеће ТС110/35/10kV, ТС35/10kV и 
ТС10/0,4kV, које покривају постојећи конзум, 
задржавају се на садашњем нивоу. Планом је предвиђена 
њихова реконструкција. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојећих далековода 110 kV. 

Предметним планом је предвиђено каблирање дела 
далековода 10kV „Крушевац 4 – Водовод Морава“ и 
дела далековода 10kV „Крушевац 4 – Читлук 2“  по траси 
датој у графичком прилогу. Заштитна зона за предметне 
далеководе 10kV остаје све док се не реализује 
каблирање истих. 

Планом се оставља могућност каблирање делова 
далековода (парцијално каблирање), по захтеву 
инвеститора, из разлога економско-рационалног 
коришћења земљишта, уз све потребне сагласности и 
услове надлежног јавног предузећа, и то: 

 далековод 110 kV бр. 152/1 „ТС Крушевац 1 - ТС 
Ћићевац“,  

 далековод 2х110 kV бр. 114/1  „ТС Крушевац 1 - 
Ђунис“, 191/2 „Крушевац 1 – Крушевац 2“,  

 далековод 110 kV бр. 191/1 „ТС Крушевац 1 – 
Крушевац 2“. 

по траси датој у графичком прилогу. 
Уколико се каблирање не би радило у оквиру 

постојеће трасе, нове трасе би се дефинисале израдом 
одговарајућих Планова детаљне регулације. 

Каблирањем се практично заштитна зона 
далековода смањује на трасу кабла. 

Заштитна зона за предметне далеководе  остаје све 
док се не реализује каблирање истих. 

Реализација планиране изградње, била би 
условљена реализацијом планираног каблирања 
далековода. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова приказане су у 
графичком прилогу 08 „План електроенергетике и ТК“. 

 
Услови изградње 
 
У случају градње испод или у близини далековода,  

потребна је сагласност "Електромрежа Србије" А.Д., при 
чему важе следећи услови: 

 Сагласност би се дала на Елаборат који 
Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 
коме је дат тачан однос далековода и објекта чија је 
изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 
прописа и закона и исти може  израдити  пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. Трошкови 
израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора 
планираних објеката. 
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 Приликом  израде  Елабората  прорачуне  
сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за 
температуру проводника од +80 С, за случај да постоје 
надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-
ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 
пројектне документације далековода које вам на захтев 
достављамо, као и податке  добијене  на терену 
геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката.  

Претходно наведени услови важе приликом израде: 
 Елабората о могућностима градње планираних 

објеката у заштитном појасу далековода; 
Заштитни  појас далековода  износи 25  m са обе 

стране далековода  напонског  нивоа 110 kV од крајњег 
фазног проводника. 

Напомена: У случају да се планира постављање 
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода,  
потребно је исте уважити при изради Елабората; 

 Елабората утицаја далековода на потенцијално 
планиране објекте од електропроводног  материјала; 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. 

 Елабората  утицаја  далековода на  телекому-
никационе   водове  (овај  Елаборат  није потребно разма-
трати у случају да се користе оптички каблови). 

Овај утицај, у зависности од специфичне 
отпорности тла и насељености подручја, потребно је 
анализирати на максималној удаљености до 3000 m од 
осе далековода у случају  градње телекомуникационих  
водова. 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  
далековода   и  планираних  објеката  са пратећом  
инфраструктуром  и  уколико  се  утврди   јавни  (општи)  
интерес  планираног  објекта  и достави налог мера за 
измештање  (реконструкцију  или адаптацију)  од стране  
надлежних органа, потребно је да се:  

 Приступи склапању Уговора о пословно-
техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и 
обавеза  између "Електромрежа  Србије" АД. и свих 
релевантних  правних субјеката у реализацији пројекта 
адаптације или реконструкције далековода, у складу са 
"Законом о енергетици" ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) 
и "Законом о планирању и изградњи" ("Сл. гласник РС" 
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014); 

 О трошку Инвеститора планираних објеката, а на 
бази пројектих задатака усвојених на Стручном панелу 
за пројектно техничку документацију "Електромрежа 
Србије" АД., уради техничка документација за 
адаптацију  или  реконструкцију  и  достави  
"Електромрежа Србије" АД.  на сагласност; 

 О трошку Инвеститора планираних објеката, 
евентуалну адаптацију или реконструкцију далековода 
(односно отклањање свих колизија констатованих 
Елаборатом) извршити пре почетка било каквих радова 
на планираним објектима у непосредној близини 
далековода; 

 Пре почетка било каквих радова у близини 
далековода о томе обавесте представници 
"Електромрежа  Србије" АД. 

Препорука је да се било који објекат, планира ван 
заштитног појаса далековода како би се избегла израда 
Елабората о могућностима градње планираних објеката 
у заштитном појасу далековода и евентуална  адаптација  
или реконструкција  далековода.  Такође,  препорука је 
и да минимално растојање планираних објеката, пратеће 
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба 
далековода буде 12 m, што не искључује потребу за 
Елаборатом. 

 
Остали општи технички услови: 
 
 Приликом извођења радова као и касније приликом 

експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не 
наруши сигурносна удаљеност од 5м у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 110 kV; 

 Испод и у близини далековода не садити високо 
дрвеће које се својим растом може приближити на мање 
од 5м у односу на проводнике далековода напонског 
нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета; 

 Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу 
за  заливање  уколико  постоји могућност да се млаз воде 
приближи на мање од 5м од проводника далековода 
напонског нивоа 110 kV; 

 Забрањено је складиштење лако запаљивог 
материјала у заштитном појасу далековода;  

 Нисконапонске, телефонске прикључке, прикљу-
чке на кабловску телевизију и  друге прикључке извести 
подземно у случају укрштања са далеководом; 

 Приликом извођења било каквих  грађевинских   
радова,   нивелације  терена,  земљаних радова и ископа 
у близини далековода, ни на који начин се не сме 
угрозити статичка стабилност стубова далековода. 
Терен испод далековода  се не сме насипати. 

 Све металне инсталације (електро-инсталације, 
грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 
морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити 
рачуна о изједначењу потенцијала. 

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. 
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Међусобно приближавање и укрштање енергетских 
каблова 

 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

Приближавање и укрштање енергетских каблова са 
гасоводом 

 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 

коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће 
бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN и 
mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље.  

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 
услуга, планира се реорганизација ТК мреже на 
подручју ПДР - извршиће се децентрализација постојеће 
ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка петља 
изградњом нових mlPAN-oвa и уградњом каблова који 
имају карактеристике које задовољавају критеријуме за 
пренос широкопојасних услуга. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојеће ТК мреже.  

Трасе ТК мреже приказане су у графичком прилогу 
08 „План електроенергетике и ТК“. 

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

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где 
се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦ и не мање од 30◦. 
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Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

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

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде најмање 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. Телекомуни-кациони 
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 телекому-
никационог 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 телекомуника-
ционог 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. 

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће 
бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN и 
mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље.  

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 
услуга, планира се реорганизација ТК мреже на 
подручју ПДР - извршиће се децентрализација постојеће 
ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка петља 
изградњом нових mlPAN-oвa и уградњом каблова који 
имају карактеристике које задовољавају критеријуме за 
пренос широкопојасних услуга. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојеће ТК мреже.  

Трасе ТК мреже приказане су у графичком прилогу 
08 „План електроенергетике и ТК“. 

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

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

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

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

 
2.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
Није планирана изградња нових инсталација 

градског топлификационог система на подручју 
обухваћеном планом. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана поред постојеће планирана је и 
изградња нове трасе диструбутивног гасовода од поли-
етиленских цеви. За потребе гасификације потенци-
јалних потрошача у обухвату плана до којих још није 
изграђена дистрибутивна гасна мрежа планирана је 
изградња дистрибутивне гасне мреже од полиети-
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ленских цеви притиска до 4 бара. Положај планиране 
трасе дистрибутивног гасовода дат је у графичком 
прилогу 07 План енергофлуида. На тај начин је омогућен 
једноставни прикључак на дистрибутивни гасовод. 

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

зеленила, пре свега квалитетнијим уређењем већ 
постојећих површина, као и формирањем нових зелених 
површина у оквиру појединачних локација. 

 
Општи урбанистички услови 
 
За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна је 
израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за његову санацију. 

У оквиру Плана није планирано јавно зеленило. 
 
Зеленило на површинама остале намене - зеленило 

ограниченог коришћења 
 
У обухвату плана највећу површину заузимају 

привредне зоне што зеленилу у оквиру индустријских 
комплекса даје посебан значај.  

Зеленило пословних и индустријских комплекса у 
урбаном окружењу је зеленило ограниченог коришћења. 

Зеленило у склопу привредних делатности планира 
се у функцији основне намене објекта, односно 
простора. Његова функција је пре свега хигијенско-
санитарна, па у том смислу треба да има већу 
покровност и заступљеност високих лишћара и 
четинара. Избором врста и  организацијом у простору 
треба обезбедити заштиту стамбених зона од 
евентуалних негативних утицаја технолошког процеса. 

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. 

Предвидети прибављање сагласности надлежних 
институција за радове који изискују евентуалну сечу 
вредних примерака дендрофлоре.  

Препоручује се садња претежно аутохтоних, 
брзорастућих врста, које имају фитоцидно и 
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. 
Избегавати врсте са алергогеним својствима, као и 
инвазивне врсте. 

 
Зеленило специфичне намене 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, је вишефункционални систем који обједињује 
улогу заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, 
побољшавање услова за спорт и рекреацију и сл. У том 
смислу се под заштитним зеленилом, осим заштитних 
појасева, подразумева и високо зеленило индустријских 
објеката. Правилним избором врста, густином и 
распоредом  садње пратеће зеленило у оквиру комплекса 

добија улогу регулатора микроклиматских и еколошких 
услова животне средине. 

Комбинацијом високог дрвећа које чини основу, и 
нижих биљака постиже се заштита од свих врста 
загађења која настају у индустрији као и регулација 
микроклиматских услова, заштита од ветра и сл. 

Дуж Гарског потока препоручује се садња зеленила 
са улогом очувања водотока и формирања појаса 
заштитног зеленила. 

За заштитно зеленило, осим општих, важе и следећи 
урбанистички услови: 

Основу заштитног зеленила треба да чине 
аутохтоне и алохтоне врсте густе крошње, велике лисне 
масе са израженим фитоцидним дејством. 

Четинари морају да буду заступљени у односу који 
омогућава функцију зелене површине и у зимском 
периоду. 

Заступљене врсте треба да буду  добро прилагођене 
условима локације. 

Користити врсте које немају превелике захтеве у 
одржавању. 

У оквиру заштитног зеленила дозвољена је 
изградња шетних стаза и других садржаја рекрације 
уколико су испуњени и други урбанистички услови. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености 

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

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

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

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
У границама плана не постоје заштићена 

непокретна културна добра и амбијенталне целине. 
 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
У обухвату граница овог урбанистичког плана нема 

евидентираних природних добара. 
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Концепт заштите животне средине заснован је на 

процени постојећег стања и еколошких услова, 
утврђеног капацитета животне средине и планираних 
садржаја у обухвату плана, а у складу са смерницама и 
прописаним обавезним мерама из плана вишег реда 
(ПГР Север).  
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Планирана намена површина је у функцији развоја 
привредних делатности, ревитализације и технолошког 
унапређења постојећих локација и изградње нових 
комплекса и објеката на неизграђеним површинама. 
Даљи привредни развој заснива се на „BAT“ принципу, 
односно примену најсавременије и најбоље доступне 
технологије, са нултим степеном загађења.   

Све постојеће и планиране делатности своју 
технологију морају прилагодити стандардима и 
прописима заштите животне средине и заштите здравља 
људи.  

За све активности у обухвату плана, обавезно је 
покретање поступка процене утицаја на животну 
средину код надлежног органа за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради или неизради 
Студије о процени утицаја на животну средину на 
основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 
Еколошка валоризација  
 
У еколошкој валоризацији ширег простора, 

подручје плана је део Еколошке потцелине „СЕВЕР“, 
која обухвата северну привредно радну зону, намењену 
разноврсним привредним активностима, у оквиру којих 
су формиране индустријске зоне, производни и 
прерађивачки погони, складишта и сл. објекти.  

Eколошком валоризацијом на подручју плана, 
установљене су посебно осетљиве зоне (појас водотока, 
заштитни инфраструктурни појас у зони далековода и 
државног пута) и потенцијални извори негативних 
утицаја. 

 
Општи услови заштите животне средине: 

 

Обавезно је комплетно комунално и 
инфраструктурно опремање и уређење, по највишим 
еколошким стандардима, у циљу спречавања 
потенцијално негативних утицаја на земљиште, 
подземне и површинске воде и здравље становништва, 
као и чишћење и ремедијација црних тачака, постојећег 
загађења; 

Избор еколошки прихватљивих енергената и 
најбољих доступних технологија у производњи (ВАТ), 
већа употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности; 

Обавезан предтретман свих технолошких отпадних 
вода и потенцијално оптерећених атмосферских вода, до 
захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент 
(канализациону мрежу или водоток). 

У односу на еколошку валоризацију, дефинисани су 
посебни услови заштите животне средине: 

Промена структуре дела привредне зоне према 
сектору услуга и развој малих и средњих предузећа, 
груписањем сродних и компатибилних делатности у 
оквиру дела зоне или целине; 

У циљу заштите биодиверзитета и животне средине 
очувати у што већем обиму зелене површине, али и 
планирати појасеве заштитног зеленила и обавезно 
уређење слободних површина,; 

Трансформација braunfild локација у еколошки 
прихватљиве и развој планираних привредних 
активности на конкретним локацијама, према 
процењеном еколошком оптерећењу; 

Обавеза успостављања мониторинга животне 
средине на основу усвојених индикатора и контрола 
стања основних елемената животне средине; 

Обавеза носилаца пројеката да поступају у складу 
са прописима који се односе на животну средину и 
успостављања поступака брзе интерванције у случају 
акцидентних ситуација.  

 
Опште и посебне мере заштите животне средине 
 
Изградња и уређење површина, врши се искључиво 

у складу са урбанистичким параметрима из плана и 
услова надлежних институција или управљача 
инфраструктуром. 

Уређење зеленила, озелењавање слободних 
површина и зоне водотока (травњаци, жбунаста и висока 
вегетација) у складу са пројектом хортикултурног 
уређења. По ободу комплекса, формирати високо 
зеленило дугог вегетационог периода.  

Правно или физичко лице које на било који начин 
деградира животну средину, дужно је да изврши 
ремедијацију или санацију животне средине у складу са 
пројектима санације и ремедијације. 

Оператер или носилац пројекта на комплексу где се 
обављају активности у којима је присутна или може 
бити присутна једна или више опасних материја, дужан 
је да примењује прописе из области управљања 
хемикалијама, управљања отпадом, Севесо II директиву 
и др. прописе који регулишу ову област и заштиту 
животне средине.  

Обавезно је достављање података за регистре 
извора загађивања животне средине, коришћење 
еколошких енергената и спровођење прописаних мера 
заштите од удеса и акцидента. 

У циљу унапређења стања и заштите животне 
средине, обавезна је примена посебних мера. 

 
Заштита ваздуха   
 
Oбухвата мере превенције и контроле емисије 

загађујућих материја из свих извора загађења, у циљу 
минимизирања негативних ефеката на животну средину 
и здравље становништва.  

Сви постојећи и планирани производни објекти, 
потенцијални извори аерозагађења у обавези су да 
примене најсавременију технологију и техничке мере у 
циљу смањена емисије штетних и опасних материја у 
ваздух и да спроводе одговарајуће мере у односу на 
активност.  

Обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција у складу са посебним 
прописима. 

Обавезно је озелењавање саобраћајница и свих 
површина у функцији саобраћаја (паркинг простора, 
платоа), као и озелењавање слободних површина и 
формирање заштитних појасева. 
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Заштита од буке и вибрација  
 
Носилац пројекта је дужан да: 
Поштује Закон о заштити од буке у животниј 

средини и прописе из ове области и обезбеде праћење 
утицаја својих делатности на ниво и интензитет буке; 

Приликом израде пројектно техничке 
документације планира одговарајућу звучну заштиту, 
тако да бука која се емитује из техничких и других 
делова објеката, при прописаним условима коришћења 
уређаја и обављања активности, не прекорачује 
прописане граничне вредности; 

Уколико се ради о компресору, обавезно поставити 
исти у затворен простор уз спровођење акустичних мера 
заштите и на удаљености од најмање 20 метара од 
најближе затвореног простора у коме бораве људи; 

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

 
Заштита вода 
 
Носилац пројекта је дужан да: 
Поштује Закон о водама и обавезно планира и 

изведе систем интерне сепаратне канализације (за 
атмосферске, фекалне и технолошке отпадне воде) и да 
успостави мониторинг вода које се испуштају у 
реципијент у складу са Законом; 

Забрањено је отпадне воде испуштати у водоток, 
осим санитарно-фекалне и потенцијално чисте 
атмосферске воде које се одводе у градску 
канализациону мрежу, у складу са условима надлежног 
предузећа; 

Планира и обезбеди одговарајући третман 
технолошких отпадних вода, којим се обезбеђују 
прописани услови за испуштање у јавну канализацију 
или реципијент (IIa класа); 

Обезбеди контролисани прихват потенцијално 
зауљене атмосферске воде са интерних саобраћајних, 
манипулативних површина и паркинга, као и њен 
третман у таложнику / сепаратору масти и уља, којим се 
обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава 
критеријуме прописане за испуштање у јавну 
канализацију или одређени реципијент и врши редовну 
контролу сепаратора и таложника и да води уредну 
евиднецију о чишћењу и одржавању наведене опреме и 
уређаја;  

Угради уређај за мерење количине испуштених 
отпадних вода - мерач протока и квалитета и резултате 
доставља надлежној инспекцији и Агенцији за заштиту 
животне средине;   

Поштовати прописане заштитне зоне хидротехничке 
инфраструктуре, као и правила заштите и уређења, 
посебно у зони површинског тока (Гарски поток).  

 
Заштита земљишта 
 
Забрањено је депоновање отпада и изливање отпадних 

вода и обавезно је управљање отпадом и отпадним водама 
у оквиру радних/ индустријских комплекса; 

Обавезна је ремедијација и рекултивација дегра-
дираних површина и локација угрожених загађењем; 

Приликом промене намене постојећих комплекса са 
последицама наслеђеног загађења, обавезна је израда 
Извештаја о стању земљишта, који садржи хемијске 
анализе за одређивање опасних материја у земљишту, 
које могу довести до контаминације или повећања 
концентрација опасних материја и које утичу на људско 
здравље и животну средину; 

Складиштење сировина, полупроизвода, производа 
и отпада спроводити на прописан начин, у складу са 
прописима који регулишу токове одређених врста 
отпада.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Обавезно је поштовање прописаних одстојања од 

надземних електроенергетских водова;  
Планирање и примена средстава и опреме за 

заштиту од нејонизујућих зрачења; 
Стално информисање становништва о нејони-

зујућим зрачењима и степену изложености нејони-
зујућим зрачењима у животној средини. 

 
Заштита од хемикалија и хемијског удеса и 

техничко технолошких несрећа   
 
Подразумева интегрисано спречавањe и контролу 

загађивања животне средине, од изненадног неконтро-
лисаног догађаја приликом ослобађања, изливања или 
расипања опасних материја, у процесу производње, 
употребе, прераде, складиштења, провременог или 
дуготрајног неадекватног чувања (SEVESO II 
Директиве). Према доступним подацима у обухвату 
плана не постоје постејећи оператери SEVESO 
постројења. 

У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 
ризична постројења, комплекси и објекти, у којима може 
доћи до хемијских удеса већих размера (ризична 
индустријска постројења) и објекти где је заступљена 
технологија са потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања хазардних материја и отпадних 
вода (постројења и објекти хемијске индустрије).  

Обавезне мере заштите животне средине од 
хемикалија односе се на интегрисано спречавањe и 
контролу загађивања животне средине, које је засновано 
на начелу предострожности, интегрисаности и одрживог 
развоја, управљања отпадом, начелу „загађивач плаћа” и 
начелу јавности и обавезно прибављање интегрисане 
дозволе и планова поступања у случају удеса, или друге 
ванредне ситуације, који  се врши по правилу на 
деоницама државних путева првог и другог реда и то 
коридорима за терени саобраћај. 

 
Управљање отпадом 
 
Носилац пројекта је дужан да: 
Поштује Закон о управљању отпадом, Закон о 

амбалажи и амбалажном отпаду и друге прописе који 
регулишу ову област;  

Обезбеди посебан простор и потребне услове / 
опрему за сакупљање, разврставање и привремено 
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чување различитих отпадних материја (комунални и 
амбалажни отпад, органски или процесни отпад, 
рециклабилни материјал, отпад из сепаратора масти и 
уља и др. рециклажна дворишта и сл.); 

Сачини план управљања отпадом и организује 
његово спровођење, ако годишње производи више од 
100 t неопасног отпада или више од 200 kg опасног 
отпада;  

Да секундарне сировине, опасан и други отпад, 
предаје лицу са којим је закључен уговор и које има 
одговарајућу дозволу за управљање отпадом 
(складиштење, третман, одлагање и сл); 

Управљање посебним токовима отпада (истрошене 
батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, 
отпад од електричних и електронских производа, отпад 
који садржи азбест, отпадна возила, фармацеутски отпад 
и сл.) врши се у складу са посебним прописима; 

За обављање делатности управљања отпадом 
прибављају се посебне дозволе и то: дозвола за 
сакупљање отпада, за транспорт отпада, складиштење и 
третман отпада и за одлагање отпада. 

 
Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 

горивом - бензинске пумпе: 
 
Обавезне мере су: 
У сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу са 
претходно прибављеним условима надлежног органа; 

Предвидети уградњу система за одсисавање 
бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање 
горива и на заједничком утакачком шахту; 

Предвидети сепаратор масти и уља за 
пречишћавање зауљених отпадних вода из пратећих 
објеката (евентуална перионица, радионица за 
сервисирање возила) пре упуштања у канализацију или 
одређени реципијент; 

Извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

Спроводити претходно наведене опште и посебне 
мере заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите земљишта, вода и управљања отпадом; 

Спроводити неопходне мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње горива и 
др.), као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту 
и др); прибавити сагласност надлежног органа на 
предвиђене мере заштите од пожара; 

Израдити и спроводити програм праћења утицаја 
пројекта на животну средину, који обухвата и праћење 
квалитета подземних вода.  

 
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 на 
постојећу 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/сагласности које су 
утврдили надлежни органи и организације; 

Спроводити претходно наведене опште и посебне 
мере заштите животне средине, које се односе 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 мере заштите 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.  

 
Обавезне мере за надземни паркинг 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
Спроводити наведене опште и посебне мере 

заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите у току изградње објекта, као и мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

Извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса (нпр. зона Гарског потока, 
инфраструктурни коридори, изворишта, или према 
другим осетљивим наменама);  

Спроводити неопходне мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, исцуривање 
хемикалија), као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација; прибавити сагласност надлежног 
органа на предвиђене мере заштите од пожара.  
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2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 

Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 
пожара: 

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

саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним 
возилима до свих планираних објеката, 

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

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

објекти морају бити 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 
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 индустијским и пословним објектима морају се 
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; 

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 постро-
јења 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.217-400/18 од 30.10.2018 год.  

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и културних 

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

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

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

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

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

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

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

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

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

Позиционирање и оријентацију објеката прила-
годити принципима пројектовања енергетски ефикасних 
зграда, у складу са микроклиматским условима. Најпо-
годнији облик локације је правоугаоник, са широм 

страном у правцу исток-запад и ужом страном у правцу 
север - југ.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

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

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

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

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

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

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

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

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

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

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбанистичких 

пројеката за: 
неизграђене локације;  
изграђене или делимично изграђене локације 

уколико се мења постојећа или уводи нова технологија 
у постојећим или објектима чија се изградња планира. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу са 
Законом и на захтев инвеститора. 
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За површине осталих намена, пројекти парцелације, 
одн. препарцелације радиће се у складу са Законом и 
правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

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

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

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

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

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 секундарна саобраћајница - 7,5м 
 терцијална саобраћајница - 6,5м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регу-

лације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 

 

Положај објекта на парцели дефинише се 
грађевинском линијом у односу на: 

регулациону линију, 
бочне суседне парцеле и 
унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

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

Положај грађевинске линије, у овом плану, утврђен 
је у односу на регулациону линију, у односу на границу 
катастарске парцеле (односно границу локације) или се 
поклапа са границом зоне заштитног коридора. 

Грађевинска линија подземних етажа или објеката 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 

грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање објекта од бочних и задње 
границе парцеле је 2.5м. 

Минимално растојање између објеката на суседним 
парцелама је ½ висине вишег објекта, не мање од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на парцели, је 
минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 
4,0м. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 
површину. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, рекламни 
стубови, информациони и контролни пункт комплекса. 

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 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње објеката 

привредних и комерцијалних делатности, јавних 
функција и објеката спорта и рекреације. 

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

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката стамбене намене. 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно могла 
да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

 
Изградња у заштитноj зони далековода: 
 
У случају градње испод или у близини далековода,  

потребна је сагласност "Електромрежа Србије" А.Д., при 
чему је неопходна израда: 

 Елабората о могућностима градње планираних 
објеката у заштитном појасу далековода; 
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Заштитни  појас далековода  износи 25  m са обе 
стране далековода  напонског  нивоа 110 kV од крајњег 
фазног проводника. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

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

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

максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација. 

 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели као слободностојећи (објекат не 
додирује ни једну границу грађевинске парцеле). 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 

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

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

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

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

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

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

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

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

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

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

 кота приземља може бити највише 1,2м виша од 
нулте коте; 

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

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

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене, 
као и изградња помоћних и других објеката у функцији 
комплекса. 

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

Површина посебних објеката: фабрички димњаци, 
ветрењаче, рекламни стубови и сл., не урачунава се при 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
заузетости грађевинске парцеле. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може прелазити 
регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је 
формирање приватног пролаза: 

ширина приватног пролаза не може бити мања од 
5,0м; 

Корисна ширина пролаза на грађевинској парцели, 
поред једне стране објекта мора бити без физичких 
препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

До објекта мора се обезбедити противпожарни пут, 
који не може бити ужи од 3,5м за једносмерну 
комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.  
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Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 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 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; 

 за паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, по критеријуму једно ПМ на 70м2 корисног 
простора. 

 за паркирање возила за објекте спорта и 
рекреације обезбедити простор на сопственој парцели, 
по критеријуму 1ПМ за путничка возила на 10 
гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине објеката гаража које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка 

подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обликовање 
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне 
слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из плана. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 

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

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

Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката 
привредних, комерцијалних и комуналних делатности, 
могу се ограђивати зиданом или транспарентном 
оградом максималне висине 2,2м. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне висине 
2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се условима 
за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и/или индустријског отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

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

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и одржавању 
зелених површина на подручју Општине Крушевац (Сл. 
лист Општине Крушевац, бр.07/01) 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
3.3. Правила грађења по наменама  
 
Правила грађења представљају скуп урбанистичких 

услова парцелације, регулације и изградње који се 
односе на поједине намене простора, односно типове 
објеката. 

 
3.6.1. Правила грађења објеката привредних 

делатности тип ПД-01 и ПД-02 
 
Привредне делатности типа ПД-01 подразумевају: 

индустријску производњу која се може организовати у 
оквиру индустријских комплекса, као и сервисе, 
складишта, занатску производњу и сл. 
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Привредне делатности типа ПД-02 подразумевају: 
мање производне јединице, занатску производњу мањег 
капацитета, сервисе, складишта, радионице и сл. 

 
Урбанистички параметри за објекте привредних 

делатности 
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-01 
П+2 

до 18м 
40% 1.500 30 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 

На грађевинској парцели површине и ширине мање 
за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава се 
изградња или доградња објекта са урбанистичким 
параметрима који су 10% мањи од утврђеног 
максималног индекса заузетости, минималне површине 
парцеле и минималне ширине фронта парцеле. 

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

Максимална висина објеката је 18м, осим за посебне 
и објекте у функцији технолошког процеса.  

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%.  

 
3.6.2. Правила грађења објеката комерцијалних 

делатности тип КД-01 

 
Комерцијалне делатности типа КД-01 подразу-

мевају: трговачко-пословнe објекте, пословнe објектe, 
мотеле, коначишта, апартмане, различите услужне 
објекте, сервисe и сл., као и објекте у функцији 
саобраћаја – бензинске и гасне пумпе, гараже и сл.  

 
Урбанистички параметри за објекте комерцијалних 

делатности 
 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин.  

површина  

парцеле  

(м2) 

мин. 

ширина 

парцеле  

(м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава се 
изградња или доградња објекта са 10% мањим 
урбанистичким параметрима. 

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

Минимални проценат уређених зелених и слобо-
дних површина износи 30%. 

 
 
 

3.6.3. Правила грађења објеката спорта и 
рекреације 

 
Садржаји спорта и рекреације могу бити организовани 

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

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

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

 
Урбанистички параметри за објекте спорта и 

рекреације 
 

Тип објекта 
макс. спратност 

објекта 
макс. ИЗ (%) 

СР-02 П 40 

 
Тип СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим катего-
ријама корисника и ту спадају различите врсте 
спортских терена и спортско-рекреативних садржаја.  

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

Максимални индекс заузетости је 10%. 
 
3.6.4. Правила грађења објеката комуналних  
          делатности 
 
Рециклажна дворишта 
 
Рециклажно двориште подразумева организован 

простор за одвојено сакупљање, разврставање и 
привремено складиштење рециклабилног отпада. 

У оквиру рециклажног дворишта организовати: 
саобраћајне манипулативне површине, сепараторе 
отпадних вода, надстрешницу, контејнере за различите 
врсте отпада и по потреби помоћне објекте. 

Максимална спратност објеката је П. 
Максимални индекс заузетости је 80%. 
Минимални проценат уређених зелених и слободних 

површина износи 20%, а зеленило организовати тако да 
визуелно заклања садржаје дворишта. 

 
 

        4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, реконструкцији, догра-
дњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
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искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност извођења 
радова на одржавању, санацији и адаптацији.  

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл. гласник РС“,  
бр. 22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1.  Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Усвајањем овог плана, стављају се ван снаге: 

Регулациони план комплекса мале привреде ''Зона А'' у 
Крушевцу (Сл.  лист Крушевца бр. 9/98 и 5/03) и 
Регулациони план комплекса мале привреде ''Зона Д'' у 
Крушевцу (Сл.лист Крушевца бр. 2/98 и 5/03).  

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-193/19            ПРЕДСЕДНИК        

Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
525 
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, 145/14 и 83/18), члана 
32. Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. Гласник РС", 
бр.129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
Град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године,  донела је 

 
ПЛАН  

  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 5 “  

У КРУШЕВЦУ 
 

1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
 
Закон о планирању и изградњи (Службени гласник 

РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 

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

Одлука о изради Плана детаљне регулације 
ЦЕНТАР 5, бр. 350-848/2017 од 25.12.2017. године. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 12/17).  

Плански основ за израду Плана детаљне 

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 5 обухвата део целине 1.3 – урбанистичку 

подцелину 1.3.1. укупне површине око 6.51 ха.  
Простор у обухвату плана ограничен је улицама 

Топличином, Обилићевом, Тргом Костурница, Ћирила и 
Методија, Косовском, до улице Топличине. 

 
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 Топли-
чином 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; 
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 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 саобраћајницама 

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 1.3.1. 

/*ПГР тачка 3.6.13.1-4/ 

Преовлађујућа намена: јавне функције – 
школство (Ш), здравство (З) 

 
Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
За изградњу објеката из области јавних функција 

планом утврдити урбанистичке параметре и остале услове, 
уз критеријуме и нормативе за одређену врсту објекта. 

Грађевинску парцелу формирати према 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.  

 
Допунска намена: вишепородично становање ВС-02 
 

Урб. подцелина 1.3.1 - Урбанистички параметри ВС 
 

Тип Спатност 
Тип 

објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц.(м1) 

ВС-02 
До 

П+3 

слободно- 
стојећи 

прекинути  
низ 

50 

600 
 

600 

20 
 

15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов обезбеђивања довољног броја гаражних и паркинг 
места, приступних саобраћајница, стаза, места за 
контејнере, минимума слободних површина неопходних 
за организацију живота станара ових објеката и др. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови 
за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву биће 
одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
Допунска намена: Породично становање 
 
Урб. подцелина 1.3.1 - Урбанистички параметри ПС 
 
 

Тип 
Спат- 
ност 

Тип 
објекта 

Макс. 
ИЗ 
(%) 

Мин 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц. 
(м1) 

ПС-01 

ПС-02 

П+1+Пк 

П+2 

слободностојећи 

двојни 
50 

300 

500 (2х250) 

12 

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 поро-
дичног 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 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони више-
породичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

1.3. Опис обухвата плана са пописом 
катастарских парцела 

 
Граница подручја обухваћеног ПДР-ом „ЦЕНТАР 

5" (у даљем тексту граница) почиње од:  
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крајње северне тачке плана, односно раскрснице 
улица Обилићеве и Топличине и у смеру казаљке на сату 
иде према југоистоку северном границом к.п.бр. 2328 
(улица Обилићева) и делом к.п.бр. 1582/5, па затим 
пресеца к.п.бр. 1582/5 где скреће према југозападу 
пратећи западну границу к.п.бр. 1582/1 (улица Трг 
Костурница) до тромеђе к.п.бр.: 1582/1, 2344/2 (улица 
Ћирила и Методија) и 2202. Граница ту скреће према 
западу пратећи северну границу к.п.бр. 2344/2 (улица 
Ћирила и Методија) и делом к.п.бр. 2344/1, где скреће 
према југу пресецајући к.п.бр. 2344/1 до четворомеђе 
к.п.бр. 2344/2, 2198/1, 2199 и 2344/1. Одатле граница 
наставља према западу јужном границом к.п.бр. 2344/1 
(улица Ћирила и Методија), а потом пресеца исту према 
северу, па скреће према западу кроз к.п.бр. 2344/1, а 
потом у истом правцу јужном границом к.п.бр. 1539, 
одакле наставља према западу северном границом к.п. 
бр. 2344/1 до к.п.бр. 1532/4 где делом прати њену јужну 
границу. Граница потом пресеца поменуту парцелу 
према северозападу где скреће према западу секући 
к.п.бр. 2326 (улица Косовска). Граница затим прати 
западну границу к.п.бр. 2326 (улица Косовска) до 
тромеђе к.п.бр.: 2336, 1535/1 и 1435/2.  

Граница ту скреће према истоку секући к.п.бр. 2326, 
па према југу западном границом к.п.бр. 1526/3, а онда 
према истоку северном границом к.п.бр. 1526/1, па 
потом јужном границом к.п.бр.: 2329 (улица 
Топличина), 1521/2, 1520/2, 1535/2, 1518/3 и 1517/2, па 
сече у истом праву к.п.бр. 1542/2 одакле наставља 
јужном границом к.п.бр.: 1543/2, 1544/2, 1545/2, 1546/2 
и 1547/2 где пресеца к.п.бр. 2328 (улица Обилићева) до 
места одакле је и почела.  

Све парцеле у опису припадају КО Крушевац. 
 
Површина обухвата план је око 6 ха 51а 14 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 исток-запад. 

 
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 
реке Расине на истоку. Најизраженији геоморфолошки 
облик у оквиру граница плана јесте пространа терасна 
раван на којој су изграђени централни деови града, на 
основу урбане матрице успостављене првим 
регулационим 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 
обухвату граница плана је око 162 м, са благим нагибом 
према североистоку, односно креће се од 162,50 у 

југозападном делу до 160,10 на северу и 161,10 на 
југоистоку. 

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 терена 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 претжно је развијено на земљишту треће 
бонитетне класе и обухвата терене где је ниво 
подземних вода виши од 10 м, са повољним условима за 
градњу. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

11,4оС, а најтоплији јули са 21,8 оС. Годишња амплитуда 
температуре износи  21,6 оС, што клими Крушевца даје 
обележје умерено континенталног типа, са израженим 
годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(647,5 мм), тако да је на овом простору заступљен 
континентални плувиометријски режим, а падавине у 
облику снега јављају се од окобра 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 погодности 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 о 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. 
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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 и 
здравствене заштите) и комерцијалне делатности. 

 
Урбанистичка потцелина 1.3.1 
 
Ова урбанистичка потцелина налази се у самом 

средишту централне градске просторне зоне. 
Доминантне објекте и већинску окупирану површину 
чини комплекс Хемијске и Машинске школе, са 
Педагошком, односно Медецинском школом у 
продужетку, затим на истоку, простор здравственог 
центра - "ДЕЧИЈИ ДИСПАНЗЕР", са Апотекарском 
установом и Зубном амбулантом. На североисточном и 
северозападном углу овог блока налазе се мање 
групације објеката породичног становања. Дуж 
Топличине и Обилићеве улице са завршетком на Тргу 
"Костурница" и мањем дели улице Луке Ивановића  
изграђени су објекти породичног и вишепородичног 
становања  са зградом Дечије установе на углу, 
поменутих улица Топличине и Обилићеве.  

Објекти средњошколског образовања, подигнути су 
60тих година и претстављају највеће објекте ове врсте у 
граду у смислу окупиране површине и по броју 
уписаних ученика. 

Објекти "здравственог центра" саграђени су у 
већини 70тих година и осим реконструисаног објекта 
Апотекарске установе, остали током употребе, нису 
значајније мењали облик и изглед. 

Породични објекти дуж Топличине и обилићеве улице 
грађени су на парцелама и по наслеђеној урбаној матрици, 
која претставља једну од најстаријих у граду, у приличној 
мери нарушену местимичном изграњом вишепородичних 
објеката, као и објектима који су у различитим периодима 
били подигнути стихијски, без одобрења надлежног 
органа. Објекти се користе за становање са комерцијалном 
наменом у приземљима истих или у издвојеним зградама 
на приватним парцелама.  

Од јавних објеката заступљен је објекат Дечије 
заштите, подигнут око 1930 који се користи као вртић са 
делом намењеним администрацији.  

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.   

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 

 

Планирана намена 
површина 

Површина 
(м2) 

Спратност 
Макс. 
ИЗ (%) 

Школски објекти 16.093 П+2 пост. 

Породично становање 
ПС-01  

са комерцијалним 
делатностима КД-02 

3.223 до П+1 50 

Објекти здравствене 
зештите 

5.956 П+2 60 

Вишепородично 
становање ВС-02 

25.744 П+3 50 

Објектат дечије заштите 791 По+П+1 пост. 

Зелене површине 4.648 / / 

    
Саобраћајне површине 8.629   
Укупно 65.114м2   

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Топличине улице (са северозападне 
стране), делом Обилићеве улице (са северноисточне 
стране), делом Улице Трг Костурница (са југоисточне 
стране), делом Улице Ћирила и Методија (са јужне 
стране) и делом Косовске улице (са југозападне стране). 
Све горе поменуте улице су са савременим коловозним 
застором, Унутар Плана савремени коловозни застор 
има Улица Веселина Николића.  

Паркирање на подручја Плана врши на коловозу у 
делу Обилићеве улици и у делу Улице Веселина 
Николића према Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 

 
Нивелациja – постојеће стање 
 
Предметни план окружују делови улица Топличина, 

Обилићева, Ћирила и Методија, Косовска улица као и 
део улице Веселина Николића која полови комплекс. У 
нивелационом и конструктивном смислу све поменуте 
колско – пешачке комуникације су под савременим 
коловозним засторима и са дефинисаним нивелационим 
решењима у подужном и попречном смислу захва-
љујући недавним реконструкцијама. 

У нивелационом смислу и све остале колско – 
пешачке, манипулативне и остале јавне површине које 
су под савременим коловозним засторима су са 
дефинисаним нивелетема у подужном и попречном 
смислу осим два слепа економска прилаза на југоистоку 
комплекса и северу из Топличине улице као наставак ул. 
Бате Паскаљевића. 

Све коте постојећих саобраћајница, платоа, 
тротоара и слично су дефинисане и у корелацији су са 
котама пода приземља објеката које су у непосредном 
контакту са истим. 

Цео терен генерално је у паду ка регулисаном и 
зацевљеном Кошијском потоку. 
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1.4.4.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
У формираним саобраћајницама  предметног плана постоји изграђена водоводна мрежа. У појединим улицама 

мрежа има недовољни капацитет или је материјал од кога су цеви израђене неодговарајући. 
 
 

Распоред водова по улицама је следећи: 
 

 ул. Топличина водоводнна мрежа АЦЦ 100мм 

 ул. Обилићева водоводнна мрежа АЦЦ   80мм 

 ул. Ћирила и Методија водоводнна мрежа АЦЦ   80мм 

 ул. Косовска водоводнна мрежа АЦЦ 300мм 

водоводнна мрежа  ВПЛ 100мм 

 ул. Веселина Николића водоводнна мрежа АЦЦ   80мм 
 

 

Развод водова по улицама унутар граница 
предметног Плана детаљне регулације дат је у 
графичком прилогу.  

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

 
 Канализација отпадних вода 
 
Улична канализација задовољавајућег капацитета 

изведена је у свим улицама који припадају предметном 
регулационом плану. Кожетиски колектор отпадних 
вода Ø400мм полази од раскрснице улица Косовске и 
Ћирила и Методија, пролази делом улице Ћирила и 
Методија, и скреће у улицу Веселина Николића. 

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

 
Атмосферска канализација 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

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

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Техничка школа”, TS 10/0,4kV 
“Мајка и дете”, TS 10/0,4kV “Дом деце 1”  и TS 10/0,4kV 
“Технички школски центар” и кабловски водови 10kV 
чији је списак дат у Претходним условима“ ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електро-
дистрибуција Крушевац, бр. 8X000-D0911-343231/2 од 
03.12.2018.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 у коловозу, тротоарима и у зеленим површи-
нама у улицама Топличиној, Косовској, Веселина 
Николића, Обилићевој, Трг Костурница и Ћирила и 
Методија. Инсталације градског топлификационог 
система положене су у земљи на дубини приближно 0,5 
до 1,8 метара и у ширини од приближно 0,6 до 2 метра. 
У графичком прилогу приказане су трасе инсталација. 

 
Гасификација 
 
Од инсталација дистрибутивне гасоводне мреже на 

подручју обухваћеном предметним Планом детаљне 
регулације постоји део мреже у Улици Ћирила и 
Методија. Инсталација је израђена од полиетиленских 
цеви максималног радног притиска до 4 бара. У 
графичком прилогу су приказане трасе инсталација. 
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1.4.5. Зеленило 
 
У границама Плана, планиране су следеће катего-

рије зеленила. 
 
Зеленило јавног коришћења – зеленило на 

површинама јавне намене 
 
У категорији зеленила јавног коришћења, планира 

се линеарно зеленило и парк суседства. 
 
А) Парк суседства 
 
Парк суседства је планиран је у урбанистичкој зони 

Б у површини од око 18а. Повезан је са линеарним 
зеленилом у улици Ћирила и Методија и улици 
Веселина Николића, са којим чини целину у површини 
од око 46а. Парк суседства је намењен за свакодневно 
окупљање, игру деце, одмор, рекреацију 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. С обзиром на малу 
површшину, као и положај парк треба опремити 
елементима за игру за децу најмлађег узраста, фитнес 
справама, клупама и сличним садржајима за миран 
одмор и рекреацију. 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. Озелењавање ове површине треба да се заснива 
на правилној употреби високих дрвенастих врста и 
партерног уређења. 

 
Б) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све врсте 

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

Дрворед се планира на тротоарима у улицама које 
имају довољну ширину, како се не би угрожавало одвијање 
пешачког саобраћаја. Уколико због кому-налних 
инсталација није могуће формирање дрвореда, улични 
профил се може обогатити мобилним дрворедом, 
вертикалним зеленилом, цветним аранжманима и сл. 

Линеарно зеленило у улици Ћирила и Методија и 
улици Веселина Николића је у директном контакту са 
парком суседства. Собзиром на површину коју заузима, 
овај простор може да садржи клупе, разне пејзажно-
архитектонске елементе, фитнес на отвореном, чесму и сл. 
Није дозвољено постављање справа за игру деце. 

 
Д) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 

појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, урбани 
џепови и сл. Ове површине су често запуштене али се 
реконструкцијом и ревитализацијом могу уредити тако да 
се користе за краткотрајни одмор, игру деце, боравак на 
отвореном и сл. зависно од положаја и величине. 

 
Зеленило ограниченог коришћења- зеленило на 

површинама остале намене 
 
А) У категорији зеленила ограниченог коришћења 

планира се зеленило објеката средње школе и дечје 
заштите. С обзиром да су неизграђене површине ових 
објеката под асфалтним и бетонским застором, неопходно 
је  планирати оплемењивање простора уно-шењем високог 
дрвећа и партерног зеленила, системом жардињера.  

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

спада зеленило између стамбених објеката, предбаште и 
мање зелене површине парковског карактера.  

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

 
Зеленило индивидуалних стамбених објеката, 

такође, спада у ову категорију зеленила. 
 
Узимајући у обзир чињеницу да окућнице чине 

значајну површину у оквиру Плана, веома је значајно 
учешће зеленила које се формира у приватним 
двориштима. Основну вредност ове категорије зеленила, 
у погледу заштите животне средине, представља 
распрострањеност на великој површини у оквиру Плана 
и могућност квалитетног подизања и неговања и 
утилитарних и декоративних врста. 

 
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 5 је 
једна од значајнијих и ангажованијих /у погледу броја 
спољњих корисника и фреквенције/ целина у граду. Са 
значајном површином, коју заузимају школски 
садржаји, објекат дечије заштите и објекти здравствене 
заштите, тангирана Косовском улицом на западу, у 
непосредном контакту са "Гимназијом" и парком 
Костурница на истоку, положајем у граду и 
разноврсношћу својих садржаја, чини овај комплекс 
једном од значајнијих амбијенталних целина.  
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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 1.3.1 
 
Урбанистичка потцелина 1.3.1 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 здравствене заштите 
 
У овој зони, значајну површину заузима комплекс 

здравствене заштите, на делу простора од 5956 м2, 
задржавају се изграђени објекати гинеколошке 
амбуланте, дечијег диспанзера, апотекарске установе и 
зубне амбуланте, са могућношћу реконструкције и 
доградње до урбанистичког максимума и постизања 
прописаних стандарда за ову врсту објеката.  

На делу земљишта површине 3223 м² Планирана 
намена је породично становање, типа ПС-02, спратности 
до П+2, индекс заузетости 50%, са комерцијалним 
садржајима и другим пратећим садржајима.  

На овом простору планирано је уређење површине 
за мирујући саобраћај-северни део блока, која је 
означена у графичким прилозима   

 

Намена површина Површина 
(м2) 

породично становање ПС-01 3223 

здравствени објекти 5956 

Укупно 9179 

 
2.1.1.2. Урбанистичка зона Б: објекти 

образовања 
 
У грађевинској зони Б, површине 20.741 м2 не 

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

Дуж улице Луке Ивановића и у централном делу-
унутрашњост блока, планира се парковска уређена 
површина  

Постојећи комерцијални објекатна к.п.бр. 1539 КО 
Крушевац се уклања. 

Саобраћајне прилазе и паркинг простор могуће је 
даље развијати са интензивнијим пратећим зеленилом 
/све јавна површина/.  

 

Намена површина Површина  
(м2) 

Школски објекти 16093 

Зелене површине-парк 4648 

Укупно 20741 

 
2.1.1.3. Урбанистичка зона Ц: вишепородично 

становање ВС-02  
 

У грађевинској зони Ц, површине 26.543 м2 дуж улице 
Обилићеве планира се изградња нових објеката 
вишепородичног становања, са могућношћу реконстру-
кције и доградње постојећих до постизања максимуна 
прописаног урбанистичким параметрима датим за ВС-02. 

 

Намена површина Површина 
(м2) 

Вишепородично становање ВС-02 25743 

Дечија заштита 791 

Укупно 26534 

 
Постојећи облекат дечије заштите се задржава без 

промене хоризонталног и вертикалног габарита. 
За новопланиране стамбене објекте максимална 

спратност је П+3, максимални ИЗ је 50% на нивоу 
грађевинске парцеле  

Саобраћајне прилазе и паркинг простор могуће је 
даље развијати са интензивнијим пратећим зеленилом 
/приватне парцеле са минимум 30% зелених површина 
од укупног новог простора на паркирања. 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу 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 парки-
рање, 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. 

 
ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И 

ОБЈЕКТЕ ЗА ПДР „ЦЕНТАР 5“  
 
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (саобраћа-

јница са паркингом) се састоји од делова 
катастарских парцела бр.: 2323, 1531, 1532/1 и 1532/4 
и целе к.п. бр. 1530.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (паркинг) се 
састоји од целе к.п. бр. 1526/2.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (здравствена 
заштита) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 1531, 1532/1 и 1532/4.  
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ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских парцела 
бр.: 1523/1, 1532/1 и 1534/3 и  целе к.п. бр. 1522. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (прилазни 
пешачки пут) се састоји од дела катастарске парцеле 
бр. 1542/2.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (установа 
образовања) се састоји од делова катастарских 
парцела бр.: 6083 и 1539. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (зелена 
површина) се састоји од делова катастарских 
парцела бр.: 6083 и 1539 и целе к.п.бр. 1534/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских парцела бр.: 
1534/3, 1539 и 2344/1 и целих к.п. бр.: 1538/2, 1538/3 и 
1542/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (зелена 
површина) се састоји од дела катастарске парцеле 
бр.1567/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (установа 
образовања) се састоји од дела катастарске парцеле 
бр. 1567/1.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 (зелена 
површина) се састоји од делова катастарских 
парцела бр.: 1567/1, 1566/1 и 6083.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (прилазни пут) 
се састоји од целе катастарске парцеле бр. 2344/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 13 (дечија 
заштита-вртић) се састоји од целе катастарске 
парцеле бр. 1547/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 14 (саобра-
ћајница) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
1582/5 и целе к.п.бр. 2328. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 15 (прилазни 
пешачки пут) се састоји од целе катастарске парцеле 
бр. 1568/3. 

Све парцеле у обухвату ПДР „ЦЕНТАР 5“ 
припадају КО Крушевац. 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катаста-

рских и грађевинских парцела из текстуалног и гра-
фичког дела важе бројеви катастарских и грађевинских 
парцела из графичког прилога. 

Површине јавне намене утврђене су пописом парце-
ла, регулационим линијама и аналитичко-геодетским 
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 
 

Елементи решења из Планa генералне 
регулације 

 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Топличине улице (са северозападне 
стране), делом Обилићеве улице (са северноисточне 
стране), делом Улице Трг Костурница (са југоисточне 

стране), делом Улице Ћирила и Методија (са јужне 
стране) и делом Косовске улице (са југозападне стране). 

Планом генералне регулације „Центар“  Косовскa 
улица је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже 
града Крушевца, док су Улице Ћирила и Методија, 
Топличина улица и Обилићева улица дефинисане као део 
секундарне саобраћајне мреже града Крушевца. 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

У функционалном смислу Улица Косовска, Улица 
Обилићева 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, предви-

ђено 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) предви-
ђају 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 
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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. 

 
2.3.1.3  НИВЕЛАЦИЈА 
 
У нивелационом смислу програмске потребе 

стављају план као полаз и основ за даљу разраду у 
смислу уређења и осавремењивања планираних 
површина са котама саобраћајница у равни или нижим 
од терена. Таквим програмсим решењима све 
површинске и атмосверске воде најкраћим путем биће 
гравитационо одведене до природних реципијената. 

Новопланиране садржаје нивелационо програмски 
концептуално и функционално уклопити у већ постојеће 
коте улица, тротоара и осталих уређеђених јавних 
површина. 

 
Нивелационо решење – планирано 
 
Све планиране саобраћајнице задржавају се 

максимално могуће у оквиру постојећих апсолутних 
кота и са већ дефинисаним подужним и попречним 
падовима и денивелацијама. Предвиђа се савремени 
коловозни застор на свим новопланираним 
саобраћајницама  са приближно истим нивелетама како 
би остале у функцији постојећих садржаја. 

Новопланирани садржаји у контакту са јавним већ 
дефинисаним површинама морају нивеласопно бити 
уклопљени и функцонално усклађени са котама истих. 

Коте пода приземља новопланираних садржаја 
треба тежити да су такве да се атмосферилије пре свега 
гравитационо могу најкраћим путем одвести ка фиксним 
реципијентима (атмосферски системи и зацевљени 
водотоци). 

Графичким прилогом су на свим раскрсницама и 
преломним тачкама нивелете дефинисане апсолутне 
коте планираних саобраћајница тачности до на 1 cm. 
Подужни нагиби између карактеристичних тачака и 
укрштаја су дати у просентима са смером пада и на 
одређеној дужини. 

 
2.3.2. Хидротехничке инсталације 

Водоводна мрежа 
 
Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 

чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на 
минимални пречник цеви од Ø110мм, као и мрежа 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. 

Пречник новопланиране мреже усвојити Ø100мм 
као минимални, сем у случају изградње слепог цевовода 
пречника не мање од Ø80мм и дужне ≤80м, а у складу са 
Правилником о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара (“Сл. Гласник РС", 
br. 3/2018. год.). 

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

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

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.  

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 новопланираних цевовода треба да се поклапа 
са трасом постојећих водова.  

Све новопланиране водове извести у складу са 
важећим техничким прописима 

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 цево-вода су према 
важећим прописима, а услови прикључења према 
техничким прописима ЈКП "Водовод"Крушевац. 
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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).  

 
Атмосферска канализација 
 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 

профилу  саобраћајнице улице  Обилићеве и прикљу-
чити на постојећи шахт 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). 

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

Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

Планирати изградњу каналске мреже од пластичних 
материјала, отпорности на темено оптерећење према 
планираном уличном саобраћајном оптерећењу. 

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

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног 
укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници. 

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

Шахтове у које се вода директно слива са коловоза 
(шахтови са сливним решеткама од нодуларног лива са 
шарком димензија 490*320мм) градити са таложником 
дубине 40-50цм. Шахтове који воду примају бочно преко 
сливника градити са отвореном бетонском кинетом и шахт 
поклопцем за саобраћајно оптерећење Д400. 

Сливничке везе треба да су минималних димензија 
200 мм. 

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

Шахт темељити на плочи минималне дебљине          
15 цм. 

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

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

се свих важећих техничких прописа за ову врсту објекта. 
 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто 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 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо потребну снагу 

 
На основу претпостављених површина новоплани-

раних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена снага. 

 
Pj=1772,41kW 

 
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 
1772,41kW, 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. 
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Правила за изградњу електроенергетских објеката 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
 Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

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

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

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

Међусобно приближавање и укрштање енергетских 
каблова. 

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

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

 
  Приближавање и укрштање енергетских и телеко-

муникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

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

 
 Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 

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

 
 Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

0,8м у насељеним местима 

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

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

 
 Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
Правила за изградњу телекомуникационих 

објеката 
 
 Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање 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 
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телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони 
каблови који служе искључиво за потребе електро-
дистрибуције 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 телекому-
никационог 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. 

 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
Напајање постојећих и будућих објеката топлотном 

енергијом са система даљинског грејања на подручју 
плана могуће је извести из постојећих топловодних 
комора. ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 
замену постојећих инсталација. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача у 

обухвату плана могуће је користити изграђену трасу 
диструбутивног гасовода од полиетиленских цеви макси-
малног радног притиска до 4 бара. На тај начин је омогућен 
једноставни прикључак на дистрибутивни гасовод. 

 
2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

поглављу су: зеленило јавног коришћења и зеленило 
ограниченог коришћења. 

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

 
Зеленило јавног коришћења – зеленило на 

површинама јавне намене 
 
Зеленило јавног коришћења у границама овог Плана 

заступљено је у следећим категоријама: парк суседства, 
линеарно зеленило  и мање зелене површине-тачкасто 
зеленило. 

А) Парк суседства 
 
Уређују се у складу са општим урбанистичким 

условима.  с тим да нису дозвољени садржаји рекреације 
и забаве који имају негативан утицај на околне стамбене 
објекте. Није дозвољено увођење колског саобраћаја у 
парк и изградња објеката високоградње. 

 
Б) Линеарно зеленило 
 
Услови за формирање линеарног зеленила су: 
 Линеарно зеленило планирати упоредо са пла-

нирањем уличног профила како би се ускладила ширина 
профила и распоред у личних инсталација и омогућило 
формирање дрвореда и других видова линеарног 
зеленила. 

 На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који подиже застор, као и 
врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

 Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове или које изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

 Дрворед се може формирати и од садница поса-
ђених у мобилним жардињерама, уколико не постоји 
могућност за садњу у земљи. 

 
Зеленило ограниченог коришћења – зеленило на 

површина маостале намене 
 
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 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 

 
За потребе израде ПДР-а Центар 5 , од стране Завода 

за заштиту споменика културе Краљево, на основу 
Закона о културним добрима, утврђене су мере заштите 
и услови чувања, одржавања и коришћења културних 
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добара и добара која уживају предходну заштиту, бр. 
1621/3 од 28.11.2018. 

На простору обухваћеном границом плана није 
утврђено постојање непокретних културних добара која 
уживају заштиту на основу Закона. 

Планом је обухваћена кућа у Обилићевој улици бр. 
62 на к.п. бр.1547/1 КО Крушевац, која је део 
амбијенталне целине Обилићева у Крушевцу. 

У делу Обилићеве улице, као добра под претходном 
заштитом, валоризовани су следећи објекти: 
Обилићева бр. 76 (к.п.бр. 1556) и Обилићева бр. 92 
(к.п.бр. 1565/2).  

Услови чувања, одржавања, коришћења и мере 
заштите: 

За све врсте радова на наведеним објектима 
неопходно је прибављање детаљних услова надлежног 
Завода. 

Уколико се при извођењу земљаних радова на 
простору Плана наиђе на до сада непознате остатке 
материјалне културе из прошлости, инвеститор и 
извођач су дужни да одмах обуставе радове и обавесте 
надлежну службу заштите, као и да предузму мере 
заштите како налаз не би био уништен и оштећен.  

Стручно лице Завода има право да након увида у 
откривени налаз, у зависности од његове вредности, 
пропише заштитна археолошка истраживања или 
праћење радова уколико процени да је археолошки 
угрожен. 

Трошкови надзора, ископавања, конзервације и 
чувања откривеног матријала, све до предаје надлежној 
установи, сноси инвеститор.  

 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-3336/2, од 
31.12.2018. године, у обухвату ПДР-а Центар 5 нема  
заштићених подручја за које је спроведен или 
покренутпоступак заштите и не налази се у просторном 
обухвату еколошких мрежа, нити у простору 
евидентираног природног добра. 

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

На основу планиране намене површина посебно је 
значајно максимално очување и заштита високог 
зеленила и вредних примерака дендрофлоре 
(појединачна стабла и групе стабала)и повећање 
процентуалног учешћа зеленила и уређених слободних 
површина у оквиру дефинисаних намена и у целинама 
намењеним зеленилу. Постојеће и планиране зелене 
површине повезане су са линијским зеленилом. 

У циљу повећања површина под зеленилом, 
смањењу емисија са ефектом стаклене баште и 
доприноса борби против климатских промена, 
применити најсавременија сазнања и еколошке 
материјале у обликовању слободних јавних простора.    

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбани-стичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 

изглед објеката, процентуално учешће зелених 
површина, 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 
архитектуроми 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 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 
квалитативних карактеристика подземних и 
површинских вода; 

 у акцидентним ситуацијама, значајна је 
применаурбанистичких и превентивних мера заштите,уз 
обавештавање надлежних инспекцијских служби и 
установа; 

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 осам дана обавести Министарство животне 
средине и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе 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 5“ на животну средину (Службени лист града 
Крушевца, бр. 12/2017). 

Заштита животне средине за подручје Плана, 
заснива се на превентивним мерама и контроли -
мониторингживотне срединеи 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 у оквиру стамбено 
мешовите зоне. 

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 
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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 на основу 
планираних намена подразумевају: 

 реализовање планираних садржаја по највишим 
еколошким стандардима, уз поштовање прописаних 
правила уређења и правила грађења и прикључење свих 
објеката на комуналну инфраструктуру; 

 адекватно управљање отпадним водама и 
отпадом; 

 рационално коришћење енергије, употребу 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности свих објеката; 

 формирање линијског зеленила и 
бициклистичких 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 праћења 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 
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 археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 
радове и обавести надлежну организацију за заштиту 
споменика културе; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе и предузме потребне мере до доласка 
овлашћеног лица. 

Посебне мере заштите животне средине односе се 
на планске и техничко-технолошке мере које се обавезно 
примењују ради заштите елемената животне средине.  

 
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 прикључење на даљински систем 
централизованог снабдевања енергијом, ширење 
гасификационог системаи афирмисање коришћења 
обновљивих извора енергије;  

 максимално очување јавних зелених површина, 
групе 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. 

 
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; 
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 обавезно је 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 у 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 
атмосферскихвода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља имасти, 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; 

 
Заштита земљишта: 
 
 Рационално коришћење грађевинског земљишта и 

стриктно поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, у складу са планираном наменом и обавезно 
процентуално учешће слободних и зелених површина на 
парцели; 

 обавезна је санација свих деградираних површина 
и уређење 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. 

 
Поступање са отпадом: 
 
 Организовано управљање отпадом, што 

подразумева прикупљање, примарну селекцију, 
транспорт и одлагање на 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 
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, односно1 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), 
саподлогом од тврдог материјала и могућношћу 
чишћењаи прања; 

 на локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће; 

 у целини са објектима здравства обавезно је 
стриктно поштовање прописа за поступање са 
медицинским отпадом и специфичним врстама отпада и 
одговарајући третман и поступање са отпадом који нема 
карактеристике комуналног отпада; 

 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 нејонизу-
јућег 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).  

 
Мере заштите за јавне надземне паркине  
 
 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 (у контакту са становањем и сл.); 

 спроводити одговарајуће мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 
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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,  20/15 и 87/18) 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.111/09, бр.20/15 и бр.87/18), 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; 

 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, бр.20/15 
и бр.87/18), 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.217-435/18 од 26.11.2018 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 
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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 
организације 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 стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката којим се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, бр. 22/15) и и уз поштовање одредби 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигурати 
услове за несметано кретање 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 прила-
годити 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 приро-
дних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

 побољшање енергетске ефикасности и рациона-
лно 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 ефика-
сности: 

 извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
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ефикасности - боља изолација, замена прозора, ефика-
сније 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, 

односно препарцелације за: 
- 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 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 

- регулациону линију, 

- бочне суседне парцеле и 

- унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

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

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

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

парцели и 
- не угрожавају функционисање и статичку 

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

може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 
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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 
 породично становање - тип: ПС-02,  
 вишепородично становање - тип: ВС-02 
комерцијалне делатности – тип: КД-02,  
здравство, 
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. 

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 само-
сталних. 

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:  
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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. 

 
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 дворишта 
јужне оријентације је 2,5м. 

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

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 
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 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, 

 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 ши-
рине регулације улице, односно растојања до гра-
ђевинске 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. 
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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: 

 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. 
 да не прелазе на планирану јавну површину 
 да хе прелазе на суседну грађевинску парцелу 
 
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. 
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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 породичних и вишепородичних 
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. 

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.   

 
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. 
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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 и вишепородичног становања 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 800м2 корисне површине или 1 контејнер на 1000м2 
корисне површине пословног простора, односно један 
контејнер на 15 стамбених јединица.   

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 2.3. 

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

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, регула-

ције 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 1.3.1 
 
3.4.1.1 Урбанистичка зона А: породично становање 

ПС-02 и Објекти здравствене заштите 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Породично становање типа ПС-02 
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-02. 

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“. 

 
За све нове објекте на слободним парцелама, као 

и оне који се граде на изграђеним парцелама, 
грађевинска линија транслаторно се повлачи у 
односу на регулациону за одстојање од 3м. На 
постојећим објектима у појасу 3м од регулације, могу 
се вршити интервенције искључиво у постојећим 
вертикалним и хоризонталним габаритима, односно 
изводити радови на санацији истих. Бочне 
грађевинке линије за новопланиране објекте 
утврђују се на основу правила која важе за отворе на 
фасадама суседних објекат, односно орјентацију. 
Изузетно ово растојање може бити мање уз обавезу 
прибављања обостране сагласности власника 
суседних парцела.  

 
Спратност објекта 
 
ПС-02 до П+2 
 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
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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.  Минимал-
на ширина фронта парцеле је 12м.  

Изузетно, може бити минимално 250м2, уколико је 
то катастарски затечено стање. У том случају, дозво-
љени 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. 
 
Архитектонско обликовање 
 
Свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. Редизајн 
постојећих физичких структура подразумева обавезно 
усаглашавање са примењени обликовним елементима и 
спречавање опште визуелне колизије са новоуведеним. 

 
Објекти здравствене заштите 
 
Планом се објекти задржавају у постојећим 

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

На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за функционисање, побољшање, унапређење и 
осавремењавање објекта, као и нужне адаптације које 
које производе измене прописа и стандарда објеката у 
здравству.  

У том смислу, свака доградња је могућа уз услов да 
новопројектовани елементи никако не могу прећи 
регулациону линију уз поштовања напред дефинисаних 
међусобнох удаљености између објеката.  

 
Индекс заузетости Из=60% 
 
Максимална спратност за нову изградњу износи П+2 
За паркирање возила користи се постојећи паркинг у 

оквиру комплекса и планира нови са северне стране -
гинеколошка амбуланта. 

Парцеле за објекте јавне намене дате су у поглављу 2.2. 
 
 

3.4.1.2. Урбанистичка зона Б: објекти 
образовања 

 
Дозвољена намена 
 
Школски објекти средњег образовања се задржавају 

у постојећој намени, као засебна 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. 

 

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.  

На ободу комплекса запад-југ, планира се формирање 
значајне зелене површине, као и унутрашњости блока. 
услови за изградњу дати су у поглављу 2.4 

 
Архитектонско обликовање 
 
Свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. Редизајн 
постојећих физичких структура подразумева обавезно 
усаглашавање са примењени обликовним елементима и 
спречавање опште визуелне колизије са новоуведеним. 
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3.4.1.3. Урбанистичка зона Ц: вишепородично 
становање ВС-02 

 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 
 
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 ВС-02. 

Постојећи објекти вишепородичног становања 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 објеката непрекинутом или 

у прекинутом низу. 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план 
са зонама за изградњу“. 

Грађевинска линија према Обилићевојј улици 
повлачи се од регулационе линије за 3 метра и на тој 
страни нису дозвољени испади  

 Фасадне равни према улици могу бити повучене 
унутар зоне градње, како би се постигла занимљива 
форма објеката. 

Положај планираних објеката дефинише се уз услов 
задовољења максималног индекса изграђености и мини-
малних међусобних растојања објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 

 

П+3 
 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, 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 објекта у непрекинутом или прекинутом низу 
је 600м². 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат у 
низу је 12м. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
На постојећим објектима у појасу између регула-

ционе и грађевинске  линије се може интервенисати, али 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају интервенције, 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.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Паркирање у оквиру грађевинских парцела на 

основу правила за паркирање у делу плана  
 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање 
 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат слободних и зелених 

површина не може бити мањи од 30% од неизгра-
ђеног дела парцеле. 
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Објекат дечије заштите 
 
Објекат постојећег вртића са административним 

делом се задржава у постојећој намени, као реализована 
целина.  

На истом се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање, уна-
пређење и осавремењавање објеката, као и све врсте 
изградње у циљу постизања стандарда који се приме-
њују за ову врсту и намену уз претходно прибављање 
услова надлежне службе за заштиту непокретних 
културних добара. 

 
 
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 водо-
ва 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 СГ 
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: 
 У комплексу - 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-
архитектонску разраду локације ради се за прецизно 

дефинисање 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. 

 
4.4. Урбанистички планови који се стављају ван  
        снаге 
 
На простору који третира План детаљне регулација 

Центар 5 нема планова који се стављају на снагу 
његовим доношењем. 

 
4.5. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози, 

у размери 1:1000 
 
А. Извод из ПГР ЦЕНТАР 

 

1. Постојећа намена површина 

2. Планирана намена површина 

3. Регулационо нивелациони план са зонама за 

изградњу 

4. План површина јавне намене са аналитичко 

геодетским 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-гео-
детским елементима за пренос на терен, чиме је створен 
плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 
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4.7. Списак координата јавног земљишта 

 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

1    7526743.55    4825941.75 

2    7526785.83    4825935.97 

3    7526783.18    4825935.42 

4    7526779.81    4825934.36 

5    7526777.44    4825934.18 

6    7526774.37    4825934.67 

7    7526771.53    4825935.62 

8    7526769.37    4825936.38 

9    7526766.95    4825937.16 

10    7526764.02    4825938.44 

11    7526758.00    4825959.26 

12    7526760.39    4825959.99 

13    7526756.79    4825973.23 

14    7526752.93    4825987.41 

15    7526743.78    4825984.80 

16    7526736.61    4826009.39 

17    7526792.22    4826063.91 

18    7526793.31    4826063.99 

19    7526794.39    4826063.84 

20    7526795.41    4826063.46 

21    7526796.32    4826062.86 

22    7526797.08    4826062.08 

23    7526797.66    4826061.16 

24    7526825.73    4825950.93 

25    7526825.54    4825949.49 

26    7526824.44    4825946.83 

27    7526823.84    4825945.62 

28    7526822.34    4825944.19 

29    7526821.78    4825943.93 

30    7526975.02    4825924.76 

31    7526860.36    4825961.08 

32    7526869.77    4825959.92 

33    7526869.33    4825956.35 

34    7526878.32    4825955.25 

35    7526878.76    4825958.81 

36    7526936.50    4825951.70 

37    7526953.33    4825949.63 

38    7526966.92    4825947.96 

39    7526977.71    4825990.68 

40    7526983.23    4826041.83 

41    7526995.51    4825968.57 

42    7526979.34    4825970.71 

43    7526977.08    4825970.29 

44    7526975.03    4825969.23 

45    7526973.40    4825967.61 

46    7526972.31    4825965.58 

47    7526970.37    4825947.53 

48    7527006.81    4826004.39 

49    7527001.58    4826010.23 

50    7527047.73    4825938.00 

51    7527175.20    4825955.04 

 

 
 
 

Катастарске тачке које задржавају своје координате 

од 1 до 275 приказане су у графичком прилогу црном 

бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје координате, 

а преузете су из ПДР Трг Костурница приказане су у 

графичком прилогу зеленом бојом. 

Тачке преузете из ПДР Трг Костурница приказане 

су у графичком прилогу окер бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје координате, 

а преузете су из ПДР Фонтана приказане су у графичком 

прилогу плавом бојом. 

Тачке преузете из ПДР  Фонтана приказане су у 

графичком прилогу розе бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје координате, 

а преузете су из ПДР Центар 6 приказане су у графичком 

прилогу љубичастом бојом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тачке преузете из ПДР Центар 6 приказане су у 

графичком прилогу браон бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје координате, 

а преузете су из ПДР Центар 3 приказане су у графичком 

прилогу цијан бојом. 

 

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: 350-194/2019               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 , 145/14 и 83/18), члана 32. 
Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
П Л А Н   

  
ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

„ЦАРА ЛАЗАРА - БАЛШИЋЕВА“ У  КРУШЕВЦУ 
 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
УВОД  
 
Предметним Планом обухваћен је простор између 

улица: Краља Милутина, Милетине буне, Мијатов чаир, 
Гвозденог пука, Мајке Јевросиме, Цара Лазара, 
Страхињићеве, Пећке, све до  Старог гробља.  

Овај простор представља линијски наставак центра 
града и већи сегмент једне од најстаријих градских 
стамбених зона града Крушевца, такозване „Старе 
Чаршије“ или „Лазарице“. 

Ул.Цара Лазара са својим најразличитијим садржа-
јима представља репер и жилу куцавицу овог дела града. 
Уједно она је у строго контролисаном саобраћајном 
режиму. Прихвата регионални и транзитни саобраћај и 
као главна, примарна градска саобраћајница представља 
најзначајнији саобраћајни правац овог дела града.  

Близина зоне Археолошког парка као и чињеница да 
се источни део овог простора наслања и на радну зону 
допринела је развоју најразличитијих садржаја: 
породичног становања (у највећем делу Плана), 
вишепородичног становања (Ул.Нова Балшићева), 
комерцијалних делатности и привредних делатности 
(Ул. Цара Лазара), јавних функција.  

 
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, 145/14 и 83/2018); 

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

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу, I бр.350-
846/2017 од 25.12.2017.г. (''Службени лист града 
Крушевца'', број 12/2017). 

 
Плански основ 
 
 План генералне регулације „Центар“ у Кру-

шевцу (“Сл. лист града Крушеваца” бр. 14/2016) 

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

План генералне регулације „Центар“ у Крушевцу 

(“Сл. лист града Крушеваца” бр. 14/2016) 
 
Простор  ПДР-а „Цара Лазара-Балшићева“ 

обухвата урбанистичку целину 2.9.,(у обухвату ПГР-
а „Центар“), 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. 

 
Урбанистичка целина 2.9. 
 
 Преовлађујућа намена – породично становање 

ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-01, ВС-02 
 Допунска намена - комерцијалне делатности 

КД-02 
 Пратећа намена: спорт и рекреација СР-02, 

привредне делатности ПД-02, јавне функције – 
здравство, дечија заштита 

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

Постојеће здравствене станице и амбуланте се задржа-
вају, а могуће је отварање нових, уколико су потребне. 

Образовање и дечија заштита - Сви постојећи 
објекти намењени основној дечијој заштити се задржа-
вају. Планира се ревитализација, реконструкција, догра-
дња, инфраструктурно опремање, изградња објеката 
пратећих садржаја и сл. са циљем осавремењавања и 
подизања нивоа услуга.  

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

Археолошко налазиште шири се изван дефинисаног 
простора ка северу и западу, где се дуж Старе чаршије 
(лева и десна страна Лазареве улице) спорадично налазе 
материјални остаци из времена турске доминације. 

Добра која уживају предходну заштиту: 
1. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 92 – 94 (КП 126/1) 
2. Објекат у ул. Цара Лазара бр. 90 (КП 127/1) 
4. Зграда са локалима у ул. Цара Лазара бр. 55 – 63 

(КП 1145/1) 
74. Кућа у Страхињићевој улици бр. 2 
76. Кућа у Страхињићевој улици бр. 6 (КП 1028) 
79. Кућа у Страхињићевој улици бр. 12 (КП 1025/1) 
80. Кућа у Страхињићевој улици бр. 14 (КП 1024/1) 
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Просторне целине под претходном заштитом: 
Целина Цара Лазара, - чине је зона Улице цара 

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

*напомена:ред.број. добара који уживају предходну 
заштиту преузети су из ПГР-а „Центар“ и из Елабората 
заштите и ревитализације градитељског наслеђа, ПГР 
Центар и ПДР Трг Костурница у Крушевцу, бр.1668/2-
15 од 05.04.2016., Завод за заштиту споменика културе  
Краљево.  

Локације за које је обавезна израда урбанистичког 
пројекта, пројеката парцелације, одн. препарцелације и 
урбанистичко архитектонског конкурса - Планом се 
одређује израда урбанистичких пројеката за: „површине 
јавне намене, што укључује: паркове, тргове, скверове, 
Општу болницу Крушевац, ……. атлетски стадион и 
спортски комплекс планиран у ул. Змај Јовиној, простор 
за проширење Старог гробља“; 

Врсте и компатибилне намене објеката који се 
могу градити у појединачним зонама 

„На грађевинским парцелама са породичним 
становањем у стамбено мешовитој зони, дозвољена је 
изградња помоћних објеката: гараже, оставе, радионице, 
летње кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, 
отворени и затворени базени, фонтане и сл., максималне 
висине 5м и максималне спратности П, чија површина 
улази у максимални индекс заузетости парцеле“. 

„На површини основне претежне, одн. преовла-ђујуће 
намене становања у централној градској зони и стамбено 
мешовитој зони, дозвољена је изградња компатибилних 
намена, и то комерцијалних делатности, које подра-
зумевају: пословање, трговину, угоститељство, занатство, 

услуге, различите видове услуга из области здравства, 
дечије заштите, школства, културе и сл“. 

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

„На површини основне претежне, одн. 
преовлађујуће намене комерцијалних делатности у 
централној градској зони и стамбено мешовитој зони, 
није дозвољена изградња самосталних стамбених 
објеката, осим становања у оквиру објеката“. 

„На површини основне претежне намене спорта и 
рекреације у централној градској зони и стамбено 
мешовитој зони, дозвољава се компатибилна намена, у 
оквиру објеката и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање, трговину, угоститељство“. 

„На површини основне претежне намене 
привредних делатности у стамбено мешовитој зони, 
дозвољена је изградња компатибилних намена, у оквиру 
објекта и као самосталног објекта на парцели, и то 
комерцијалних делатности, које подразумевају посло-
вање и трговину“. 

„Компатибилне намене у оквиру основне претежне 
намене, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила 
грађења дефинисана за претежну намену у оквиру 
урбанистичких целина, одн. подцелина“. 

Урбанистички услови парцелације, регулације и 
изградње као смернице за израду планова детаљне 
регулације - Урбанистички услови представљају 
смернице за израду планова детаљне регулације. 

 

 
 

“ПДР ЦАРА ЛАЗАРА – БАЛШИЋЕВА“ 
 

Преовлађујућа намена: вишепородично становање ВС-01, ВС-02 
 

урб. целина 2.9 - Урбанистички параметри ВС 
 

тип спратност тип објекта макс.ИЗ (%) 
мин. П парц.  

(м2) 

мин. 
ширина фронта 

парц. (м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 450 12 

прекинути низ 45 500 15 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 

Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 
мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За вишепородично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за парце-
лацију, регулацију и изградњу, Општи услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле биће 

одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 

биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 

типа објекта, начина решења паркирања и локације. 
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Преовлађујућа намена: породично становање ПС-01, ПС-02 
урб. целина 2.9 - Урбанистички параметри за породично становање ПС 

 

тип спратност тип објекта 
макс.ИЗ 

(%) 
мин.П парц. 

(м2) 

мин. ширина 
фронта парц. 

(м) 

ПС-01 

ПС-02 

 П+1+Пк 

П+2 

слободностојећи 
50 

300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 

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

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

 
Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02 
У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 

компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони 
вишепородичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-02. 

 
Пратећа намена: спорт и рекреација СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју корисника 
различитих категорија, и ту спадају: спортске сале са 
мањим трибинама са теренима за различите врсте 
спортова, отворени терени за различите врсте спортова и 
остали могући спортски садржаји на отвореном. 

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

За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели. 

 
 

урб. целина 2.9 - Урбанистички параметри спорта и рекреација СР 
 

тип објекта спратност макс. ИЗ (%) број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на користан простор за 10 гледалаца за 

путничка возила 

 
 
Пратећа намена: привредне делатности ПД-02 
 
Подразумева привредне делатности које се организују на нивоу блока или дела блока и чине јединствен 

комплекс. Као објекти компатибилне намене могући су објекти комерцијалних делатности са урбанистичким 
параметрима привредних делатности типа ПД-02. 

 
урб. целина 2.9 – Урбанистички параметри привредне делатности  ПД 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс.ИЗ (%) 

мин. површина 
парцеле (м2) 

мин.ширина 
парцеле  

(м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 
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Привредне делатности могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели. 

За привредне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и др., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

У оквиру комплекса предвидети заштитно зеленило 
(компактни засади листопадне и четинарске вегетације). 

Пратећа намена: јавне функције – дечија заштита 
(ДЗ) и здравство (З) 

За изградњу објеката из области јавних функција 
утврдити урбанистичке услове, уз критеријуме и 
нормативе за одређену врсту објекта. 

Грађевинску парцелу формирати према 
нормативима за одређену врсту објеката и фактичком 
стању. На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката јавних функција. 

У оквиру парцеле постоје површине под зеленилом 
и слободне површине, које се даље партерно уређују: 
обнова зеленила, поплочавање, уређења простора за 
паркирање и др.  

 
1.3. Опис обухвата Плана са пописом 

катастарских парцела 

Опис обухвата плана 

Предметним Планом обухваћен је простор између 
улица: Краља Милутина, Милетине буне, Мијатов чаир, 
Гвозденог пука, Мајке Јевросиме, Цара Лазара, 
Страхињићеве, Пећке, све до  Старог гробља.  

 
Опис границе плана 

Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом "Цара 
Лазара-Балшићева" (у даљем тексту граница) почиње у 
северозападном делу комплекса од раскрснице улица 
Милетине Буне и Краља Милутина и уде у смеру 
казаљке на сату према истоку северном границом к.п. 
бр. 2570/5 (ул. Милетине Буне) до тромеђе к.п. бр. 
2570/5; 2570/49 и 2570/55 где се ломи према југу 
пресецајући улицу Милетине Буне. Граница се ломи 

према истоку јужном границом к.п. бр. 2570/5 (ул. 
Милетине Буне) до раскрснице улица Мијатов Чаир и 
Милетине Буне, пресецајући к.п. бр. 69/6. На том месту 
граница се ломи према југу западном границом к.п. бр. 
69/7 (ул. Мијатов Чаи) до раскрснице улица Мијатов 
Чаир и Гвозденог пука. Граница наставља према 
североистоку југоисточном границом к.п. бр. 2286 (ул. 
Гвозденог пука) пресецајући к.п. бр. 99; 98; 97 и 96 до 
раскрснице улица Гвозденог пука и Мајке Јевросиме. 
Граница се ломи према југоистоку, југозападном 
страном к.п. бр. 2285/1 (ул. Мајке Јевросиме) до 
раскрснице исте са улицом Цара Лазара (к.п. бр. 2289). 
Наставља у истом правцу пресецајући к.п. бр. 2289 (ул. 
Цара Лазара) и к.п. бр. 170 до раскрснице улица Цара 
Лазара и Страхињићеве, и даље у истам правцу улице 
Страхињићеве (к.п. бр. 2290/1) и Балшићеве (к.п. бр. 
2324/1). Граница наставља у истом правцу југозападном 
границом к.п. бр. 2290/1 (ул. Страхињићева) до 
раскрснице исте са улицом Пећком. Обухватајући ту 
раскрсницу граница се ломи према југозападу 
југоисточном границом к.п. бр. 2323 (ул. Пећка), 
обухватајући део исте и пресецајући к.п. бр. 2325 (ул. 
Првомајска) и 1203/1 све до тромеђе 2323; 1205/1 и 
1206/1. Граница се ломи од те тромеђе према северу 
пресецајући улицу Пећку и пратећи постојећу ограду 
старог гробља (к.п. бр. 1201/1) пресеца следеће 
катастарске парцеле: 1201/1 и 1109 (ул. Нова 
Балшићева) и обухвата к.п. бр. 1114/2 и 1116/1 до 
тромеђе к.п. бр. 1116/1; 1116/2 и 2490/2. На том месту 
граница се ломи према североистоку југоисточном 
границом к.п. бр. 2490/2 пресецајући к.п. бр. 1200/18 и 
1200/21 до тромеђе к.п. бр. 1200/21; 1200/20 и 1124/1. Од 
те тромеђе граница се ломи према западу јужном 
границом следећих катастарских парцела: 1200/20; 
1200/19; 2490/3 и 2485/2 до улице Краља Милутина. 
Граница се даље ломи ка северу источном сраном улице 
пресецајући следеће к.п. 2490/1; 2489/3; 2485/1; 2489/2; 
2489/11; 2489/1; 2488/1 и 2491/1 (део ул. Краља 
Милутина) до раскрснице исте са улицом Цара Лазара, а 
обухватајући и к.п. бр. 2489/4 и 2489/10. Обухватајући 
ту раскрсницу граница наставља у истом правцу 
западном страном улице Краља Милутина пресецајући 
к.п. бр. 2549/1 и 2570/7 ( обе ул. Краља Милутина) до 
раскрснице улица Краља Милутина и Милетине буне, 
коју обухвата тј. до места одакле је и почела. 
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Шири приказ ПДР-а „Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу 

 

 

2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

2.1. Природне карактеристике подручја 

 
Рељеф- терен је релативно раван у правцу исток-

запад, (дуж Ул.Цара Лазара и Пећке) док је 
континуирани нагиб, односно пад, изражен од 
Ул.Балшићеве према Ул.Цара Лазара (од југа ка северу)  

Експозиција терена - спада у категорију терена који 
се могу сматрати повољни за изградњу. 

Сеизмика - на основу досадашње сеизмичке 
активности и доступних карата сеизмичких хазарда 
објављених од стране Републичког сеизмолошког 
завода (РСЗ), територија града Крушевца у целини 
припада зони 80MCS, што означава условну повољност 
са аспекта сеизмичности, односно Крушевац је у зони са 
умереним условно повољним степеном угрожености 
земљотресом, са средњом вероватноћом појаве. 

У инжењерско-геолошком смислу и процене погодно-
сти за изградњу у односу на природне карактеристике у 
обухвату Плана, може се рећи да су грађевинска подручја 
насеља у зони повољних  карактеристика, али је обзиром 
на максимални очекивани интензитет земљотреса, 

приликом планирања и пројектовања објеката неопходна 
примена важећих прописа противсеизмичке градње. 

Опште климатске карактеристике - 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), тако да је на овом простору 
заступљен континентални плувиометријски режим.  

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

 
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 (РП-ом између Ул. 
Глигорија Диклића, Страхињићеве, Цара Лазара и 
Мијатов чаир до Старог гробља, из 2000.год.). која је у 
већој мери спроведена у смислу планиране изградње и 
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надградње што је нарочито уочљиво код вишепо-
родичних објеката у Ул. Нова Балшићева.  

Највећи део простора Плана изграђен је објектима 
породичног становања углавном уједначене спратности 
до П+1. Изузетак чини групација објеката више-
породичног становања у Ул. Нова Балшићева спрат-
ности до П+4+Пк. 

Реализација није заживела у погледу  формирања 
грађевинских парцела поменутих вишепородичних 
објеката, а нарочито површина јавне намене. Ово се 
нарочито односи на чињеницу да траса саобраћајнице 
(Ул. Нова Балшићева), комплекс Прве здравствене 
станице и дечијег вртића немају сопствене парцеле 
(површина јавне намене) већ егзистирају кроз фактичка 
стања. 

 
2.2.2. Основна ограничења простора 
 
Грађевинске парцеле уз Ул.Цара Лазара су малих 

ширина (5,5-6м), неуједначених фронтова, неадекватног 
облика и величине. Изузетно су издужене, што је 
условило не само тип изградње (прекинути и 
непрекинути низ, двојни објекти) већ и сам изглед 
објекта, који су лепљени један до другог, уски и веома 
дугачки тз. „вагон систем“. Због овакве врсте изградње 
већина парцела у средишту блокова нема директан 
приступ јавним саобраћајним површинама. Приступи се 
остварују преко приватних, уских пролаза са обично 
сукорисничким статусом у смислу правно-имовинских 
односа. 

Изграђени објекти на простору Плана, различити 
како по архитектонском изразу тако и по вредностима, 
последица су хетерогености остварених садржаја, наме-
на и функција у простору.  

Ови објекти су настајали у различитим временским 
периодима што за последицу има потпуну несинхро-
низованост у стилском и визелном смислу. Известан 
број објеката  је стар, лошег бонитета  који се не користе, 
потпуно или делимично порушени и неупотребљиви.  

У контактним зонама, садржајима од функцио-
налног утицаја, могу се сматрати комплекс архео-
лошког парка - Лазарев град и појединачне групације 
стамбено - пословних објеката спратности П+2+Пк дуж 
улица Цара Лазара и Пећке. 

 
2.3. Подела на  урбанистичке зоне и  целине према 

урбанистичким показатељима и другим каракте-
ристикама 

 
Обухват плана представља урбанистичку целину 

2.9.(преузето из ПГР-а „Центар“) која је по својим 
урбанистичким карактеристикама подељена на 3 
урбанистичке подцелине 2.9.1., 2.9.2. и .2.9.3.  

 
 2.3.1. Урбанистичка подцелина 2.9.1. 
 
Ограничена је улицама. Милетине буне, Гвозденог 

пука. Мајке Јевросиме, Балшићевом (део), Змај Јовином 
и Краља Милутина у у површини од 11ха 74ара. 

 
 
 

постојећа намена –  породично становање  
 
Део простора уз Ул. Ц.Лазара познат као "Стара 

чаршија"  једна је од најстаријих градских целина.  
Линијски се  пружа  до централне градске зоне као 
значајна трговачка улица у којој су развијене 
комерцијалне, пословне, услужне и занатке делатности. 

Карактеристично за већину објеката у овој улици је да 
су изграђени на самој регулацији са пословним 
просторима у приземним етажама. Објекти  породичног 
становања су по дубини парцела неуједначене спратности 
или је становање организавоно на вишим етажама.  

У оквиру ове подцелине издваја се и простор 
породичне стамбене изградње уз Ул. Милетине буне 
уједначене и уређене вертикалне и хоризонталне 
регулације за разлику од Ул. Гвозденог пука и Мијатов 
чаир које су неуједначене регулације. Унутрашњост 
блокова карактерише лош бонитет објеката и нелегална 
изградња. 

Уз Ул. мајке Јевросиме смештен је привредни 
комплекс предузећа Јединство који није у функцији.  

 
2.3.2. Урбанистичка подцелина 2.9.2. 
 
Ограничена је улицама Змај Јовином, Мијатов чаир, 

границом комплекса Старог гробља и улицом Краља 
Милутина  у  површини од 2ха 02ара. 

 
постојећа намена –  комерцијалне и привредне 

делатности  
 
Сви садржаји су смештени  и орјентисани ка Ул. 

Змај Јовиној: објекти комерцијалних делатности,  
привредни комплекс „Амерелектрон“ и реализован 
спортски терен са пратећим садржајима. Простор је 
неуређен, делимично изграђен, а већина објеката није у 
функцији. Постојећа саобраћајница (Ул. Змај Јовина) се 
“слепо завршава“ уз могућност да се продужи, и у 
коначном укључи у Ул. Краља Милутина. 

 
2.3.3. Урбанистичка подцелина 2.9.3. 
 
Ограничена је улицама: Пећком, Страхињићевом, 

Балшићевом (део), Змај Јовином, Мијатов чаир и грани-
цом комплекса Старог гробља у површини од 11ха 
04арa. 

 
постојећа намена – породично становање 
 
Преовлађујућа намена је породично становање са 

комерцијалним делатностима, углавном у приземним 
етажама дуж читаве Ул. Пећске. 

Изграђени простори са породичним становањем 
карактерише претежно затворена блоковска структура. 
Објекти су слободностојећи најчешће спратности П+1 
на уређеним парцелама, са изграђеним помоћним 
објектима по дубини парцела.  

Из типичног миљеа породичног становања издвају 
се вишепородични стамбени објекти у Ул. Пећкој и Ул. 
Нова Балшићева спратности од П+1 до П+4+Пк 

У оквиру ове подцелине детерминисане су  површ-
ине и објекти јавне намене: дечији вртић „Колибри“ у 
Ул. Нова Балшићева и  прва здравствена станица у Ул. 
Балшићевој.  
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2.3.3. Урбанистичка подцелина 2.9.3. 

 
урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а 

 

Намена површина Површина /ха/ Проценат/%/ 

Становање 19,09 74,41 

Комерцијалне делатности 0,55 2,14 

Привредне делатности 1,21 4,82 

Јавне функције 0,39 1,52 

Неизграђено грађ.земљиште 0,59 2,30 

Саобраћајне површине 3,81 14,81 

Површина подручја Плана  - укупно 25,64 100 

   

Намена изграђених објеката БГП /м2/ БРГП /м2/ 

Становање 57,270 171,810 

Комерцијалне делатности  3,480 3, 480 

Привредне делатности 6,300 6,300 

Јавне функције  1,030 1,760 

Укупно 68,080 183,350 

 

 

2.4. Зеленило на јавним површинама и  
            површинама остале намене 
 
јавне површине - зеленило јавног коришћења 
 
Зеленило на јавним површинама се интезивно 

одржава и задовољавајућег је квалитета.  
- Простор  дворишта вртића „Колибри“ уређен је 

адекватним зеленим површинама и мобилијаром  у 
складу са наменом.  

-Простор испред прве здравствене станице (Ул. 
Балшићева) уређен је травнатом зеленом површином и 
дрворедом. У оквиру зелене површине организован је 
мањи простор за одмор са спомен чесмом. 

- Формирани дрворед у Ул.Пећкој формиран је од 
врсте дрвета каталпе и задовољавајућег је квалитета.  

 
површине остале намене - зеленило ограниченог 

коришћења 
 
Зеленило ограниченог коришћења заступљено је у 

виду зеленила окућница са превасходно декоративном 
или утилитарном улогом.  

 
2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 

намене 
 
Постојеће површине јавне намене у границама 

Плана чине: 
 

јавне површине: саобраћајнице са или без тротоара, 
паркинг простори, колско-пешачки прилази 

 
објекти јавне намене:  
 објекат здравства - прва здравствена станица у 

Ул. Балшићевој    
 објекат дечије заштите - вртић „Колибри“ 
 
2.6. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 

2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Саобраћај 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом Ул. 

Милетине Буне и Ул. Гвозденог пука (са северне 
стране), делом Ул. Мајке Јевросиме и Ул. Страхи-
њићевом (са североисточне стране), делом Ул. Пећке (са 
југоисточне стране) и делом Ул. краља Милутина (са 
западне стране). Све горе поменуту улице су са 
савременим коловозим застором. 

Унутар простора Плана савремени коловозни 
застор имају следеће улице: Балшићева, Нова Балши-
ћева, Змај Јовина и Мијатов чаир. 

Паркирање на подручју Плана се врши на 
парцелама корисника и на коловозу у следећим улицама: 
Цара Лазара, Балшићевој и Новој Балшићевој према 
Решењу о техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац. 
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Нивелација 
 
Планом обухваћене и дефинисане примарне, 

секундарне и терцијарне саобраћајнице као и пешачке 
комуникације су у потпуности нивелационо дефинисане. 

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 нивелетама у подужном и 
попречном смислу. 

Све коте постојећих саобраћајница, платоа, тротоара и 
слично су дефинисане као и коте пода приземља објеката 
које су у непосредном контакту са истим. 

 
2.6.2. Водопривредна инфраструктура, 

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

формираним саобраћајницама постоји изграђена водо-
водна мрежа. У појединим улицама мрежа има недо-
вољни капацитет или је материјал од кога су цеви 
израђене неодговарајући. 

Распоред водова по улицама је следећи: 

 Ул. Пећка -  Ø 80 мм и Ø 100 мм 

 Ул. Страхињићева - Ø 100 мм и Ø 300 мм 

 Ул. Цара Лазара - Ø 100 мм са сваке стране 
      улице и Ø 300 мм 
 Ул. Мајке Јевросиме - Ø 100 мм, и Ø 90 мм 

 Ул. Милетине буне - Ø 90мм 

 Ул. Kраља Милутина - Ø 100 мм и Ø 300 мм 

 Ул. Балшићева - Ø 80 мм 

 Ул. Нова Балшићева - Ø 80 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 је углавном изграђена. 
Пречници колектора по улицама износе: 

 Ул. Пећка - Ø 200 мм,  

 Ул. Страхињићева- Ø 200 мм,  

 Ул. Цара Лазара- Ø 200 мм,  

 Ул. Мајке Јевросиме- Ø 300 мм,  

 Ул. Гвозденог пука- Ø 200 мм, 

 Ул. Милетине буне - Ø 200 мм,  

 Ул. Kраља Милутина- Ø 200 мм,  

 Ул. Змај Јовина - Ø 200 мм,  

 Ул. Балшићева - Ø 200 мм  

  Ул. Нова Балшићева - Ø 200 мм. 
 
Фекална канализациона мрежа је у добром стању и 

у потпуности задовољава садашње потребе. 
У Ул. Цара Лазара постојећи фекални колектор 

Ø200мм је често преоптерећен. 

Ревизиони шахтови су армирано-бетонски, а делом 
зидани опеком са шахт поклопцима за тежак саобраћај на 
врху и њихова реконтрукција је неопходна. Пречници, 
падови и смерови падова као и положај фекалних 
колектора по улицама дат је на граф.прилогу бр.6 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферском канализацијом уређене су следеће 

улице: 
 Ул. Пећка - Ø 600 мм 
 Ул. Цара Лазара - Ø 500 мм 
 Ул. Мајке Јевросиме - Ø 1000 мм, 
 Ул. Милетине буне - Ø 300 мм 
 Ул. Kраља Милутина - Ø 600 мм и Ø 700 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.6 

*напомена: Трасе водоводне мреже, фекалне 
канализационе мреже и атмосферске канализације су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на катастарско-топографском плану 
са подземним инсталацијама. 

 
2.6.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови:  
 кабловски вод 35kV „Крушевац 4 – Крушевац 

3“,  
 ТС10/0,4kV „Никола Тесла“,   
 ТС10/0,4kV „Баре 2“,  
 ТС10/0,4kV „Универзал“,  
 ТС10/0,4kV „Семе“,  
 ТС10/0,4kV „Стара чаршија“,  
 ТС10/0,4kV „Хладњача“ ,  
 ТС10/0,4kV „Нова Балшићева“,  
 
као и кабловски водови 10 kV чији је списак дат у 

Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, 
огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 0911-
230955/2 од 22.08.2018., који су саставни део овог плана. 

Кабловски водови 35kV, 10 kV, кабловски водови 1 
kV и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на ката-
старско-топографском плану са подземним инста-
лацијама. 

 
2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама Плана постоји TК мрежа која је 

приказана у оној мери у којој се предметна мрежа налази 
уцртана на катастарско-топографском плану са 
подземним инсталацијама. 
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2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 
енергијом 

 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПДР-а „Цара Лазара - Балшићева“ ЈКП 

„Градска топлана“ поседује инсталације градског 
топлификационог система (дистрибутивни топловод). 
Инсталације градског топлификационог система изве-
дене су у улицама Цара Лазара, Страхињићевој, Нова 
Балшићева, Мијатов чаир, Змај Јовина и Балшићева.  

 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПДР, за потребе гасификације потенцијалних 
потрошача, изграђена је дистибутивна гасна мрежа 
(ДГМ). Дистрибутивна гасна мрежа изграђена је од 
полиетиленских цеви притиска до 4 бара.  

Трасе дистрибутивног топловода и постојеће 
дистрибутивне гасне мреже приказане су у графичком 
прилогу бр. 8. 

 
2.7. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе  и природе и амбијента-
лних целина 

 

 Градитељско наслеђе 
 
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., 
као и у Елаборат заштите и ревитализације гради-
тељског наслеђа, ПГР Центар, бр.1668/2-15 од 
05.04.2016., које је израдио Завод за заштиту споменика 
културе из Краљева  на предметном простору Плана 
евидентирани су следећи објекти градитељског наслећа 
који су у режиму предходне заштите: 

 
Добра која уживају претходну заштиту 
 
1. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 92 – 94 (КП 126/1) 
2. Објекат у ул. Цара Лазара бр. 90 (КП 127/1) 
4. Зграда са локалима у ул. Цара Лазара бр. 55 – 63 

(КП 1145/1) 
74. Кућа у Страхињићевој улици бр. 2 
76. Кућа у Страхињићевој улици бр. 6 (КП 1028) 
79. Кућа у Страхињићевој улици бр. 12 (КП 1025/1) 
80. Кућа у Страхињићевој улици бр. 14 (КП 1024/1) 
 
Просторне целине под претходном заштитом 
 
Целина Цара Лазара, - чине је зона Ул. цара Лазара 

и објекти (из Елабората-  списак објеката од бр. 1 до 12). 
Обухвата део простора непосредно испод Лазаревог 
града у коме се налази више значајних објеката и две 
турске чесме. Ослања се и делом задире у зону 
Лазаревог града и зону археолошких истраживања.  

Археолошко налазиште шири се изван дефинисаног 
простора ка северу и западу, где се дуж Старе чаршије 

(лева и десна страна Лазареве улице) спорадично налазе 
материјални остаци из времена турске доминације. 

 
*напомена: ред.број. добара који уживају 

предходну заштиту преузети су из ПГР-а „Центар“ и 
из Елабората заштите и ревитализације градитељског 
наслеђа, ПГР Центар.  

 
 Природна добра 
 
Увидом у Централни регистар заштићених приро-

дних добара и документацију Завода, а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
констатије се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених 
подручја за које је спроведен или покренут поступак 
заштите. Предметно подручје се не налази у просторном 
обухвату еколошке мреже, нити у простору 
евидентираног природног добра. 

Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Србије.  - наведено у  условима Завода за заштиту 
природе Србије, Ниш, 03 бр.020-2181/2 од 05.09.2018. 

 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1.  Концепција уређења 
 
Узимајући у обзир реално скромни очекивани раст 

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

 стварање услова за даљи развој и унапређење 
постојећег грађевинског фонда у циљу повећавања 
квалитета и комфора становања  

 усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
простора плана у зони Ул. Цара Лазара у циљу наставка 
линијског градског центра 

 стварање услова за развој вишепородичног 
становања дуж Ул. Пећке и у Ул. Нова Балшићева 

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

 стварање услова за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене, како постојећих тако 
и планираних  спортско-рекреативних садржаја уз Ул. 
Змај Јовину, вртић „Колибри“ (Ул. Нова Балшићева), 
као и услове за утврђивање јавног интереса у циљу 
решавања правно-имовинских односа 

 одређивање локација за израду Урбанистичких 
пројеката 

 успостављање критеријума за заштиту гради-
тељског наслеђа и животне средине 

 стварање услова за уређивање и развијање 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
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3.2. Подела простора на карактеристичне 
       урбанистичке зоне и целине  са планираном 
       наменом површина и објеката  и  могућим  
       компатибилним наменама  
 
Простор обухвата Плана, урбанистичка  целина 2.9. 

(према ПГР-у „Центар“) на основу анализе постојећег 
стања, урбанистичких карактеристика и потенцијала за 
даљи развој, а у складу са планираним интервенцијма и 
наменама, подељен је на осам урбанистичких подце-
лина. 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.6., 2.9.7. и 2.9.8.  

 
3.2.1. Урбанистичка подцелина 2.9.1. 
 
Ограничена је улицама  Милетине буне, Гвозденог 

пука, границом комплекса „Јединство“, улицом 
Балшићевом (део), Змај Јовином и улицом Краља 
Милутина у површини од 9ха 65ара. 

 
планирана намена -  становање  
 
Планирано је задржавање постојећих стамбених 

објеката уз могућност интервенција и наставак изградње 
објеката породичног и вишепородичног становања и то:  

 породично становање типа ПС-01 
породични стамбени објекти до три стамбене 

јединице мак. П+1+Пк,  уз Ул.Милетине буне, Гвозденог 
пука, Ул.Змај Јовине и Ул.краља Милутина.  

 породично становање типа ПС-02 
породични стамбени објекти до три стамбене 

јединице макс. П+2, искључиво уз Ул. Цара Лазара   
 вишепородично становање типа ВС-01 
вишепородични стамбени објекти са више од три 

стамбене јединице макс. П+2, искључиво уз Ул.Цара 
Лазара 

Као последица катастарског стања уз Ул.Цара 
Лазара (имовински односи, уски фронтови, објекти 
супертификати и сл.), у циљу реализације истоветне 
физичке структуре и уједначене вертикалне регулације 
објекта дата је могућност међусобног усклађивања 
типова изградње ПС-02 и ВС-01дуж поменуте улице. 

 
допунска (компатибилна) намена - комерцијалне 

делатности  
 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
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 и то: 

-  објекти комерцијалне делатности макс. П+1             
(у оквиру становања типа ПС-01) 

-  објекти комерцијалне делатности макс. П+2            
(у оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01) 

Објекте комерцијалне делатности (пословни 
простори уз намену становања ка уличном фронту) је 
могуће осавременити функционално и естетски и тако 
задржати и унапредити трговачко пословни карактер 
ових улица. 

Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели али 
само уз Ул.Цара Лазара као наставак развоја трговачке 
улице и линијског центра града 

 
 комерцијалне делатности типа КД-041.  
 
Могућа је изградња објеката комерцијалних дела-

тности које подразумевају делатности у функцији ту-
ризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане, макс. 
спратности до П+2. 

 
пратећа намена - привредне делатности  
 
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 само у 
оквиру становања типа ПС-01, и то у оквиру стамбеног 
објекта или засебног објекта на парцели. 

Развој привредних делатности није дозвољен уз Ул. 
Цара Лазара обзиром да се планира њен развој као једне 
од главних трговачких улица и наставак линијског 
центра. 

 
3.2.2. Урбанистичка подцелина 2.9.2. 
 
Ограничена је улицама Змај Јовином, Мијатов чаир, 

границом комплекса Старог гробља и улицом Краља 
Милутина  у  површини од 2ха 02ара. 

 
планирана намена –комерцијалне делатности  
 
Планиране су комерцијалне делатности типа КД-01 

које подразумевају: пословне и трговачко-пословне 
центре, велике маркете, сервисе и сл, макс. П+2.  На 
једној парцели може бити изграђено и више објеката 
исте или компатибилне намене. 

За изградњу објеката комерцијалних делатности типа 
КД-01 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.  

 
допунска (компатибилна) намена – привредне 

делатности  
 
Као компатибилна намена планиране су привредне 

делатности типа ПД-02 које подразумевају: 
индустријску и занатску производњу, део објеката 
саобраћајне привреде (гараже и радионице), сервисе, 
складишта, магацине и сл. 

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

-  планирани објекти типа ПД-02  организују се као 
функцинални комплекси у оквиру којих могу да се 
планирају и садржаји комерцијалних делатности са 
истим урбанистичким параметрима, макс. П+1.  

- постојећи комплеси и објекти привредне 
делатности (типа ПД-02) задржавају се уз могућност 
интервенција са циљем осавремењавања и подизања 
нивоа услуга. 
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пратећа намена – спорт и рекреација, породично 
становање, заштитно зеленило  

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

низовани у објектима затвореног или отвореног типа и 
намењени су корисницима различитих категорија 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 (комбино-

вати) више типова објекaта спорта и рекреације. 
 
 породично становање типа ПС-01 
 
Постојећи објекат породичног становања се задржа-

ва уз могућност интервенција (доградња/надградња, 
реконструкција) у складу са урбанистичким праметрима 
датим у правилима грађења за породично становање 
типа ПС-01.  

 
 заштитно зеленило 
 
Планира се дуж границе са комплексом  Старог 

гробља, као веза, и део већег компактног заштитног 
појаса између планираних намена. 

 
3.2.3. Урбанистичка подцелина 2.9.3. 
 
Ограничена је Ул. Змај Јовином, границом 

подцелана 2.9.6. и 2.9.4. Ул. Пећком и  комплексом 
Старог гробља у површини од 6ха 68арa. 

 
планирана намена -  становање  
 
Планирано је задржавање постојећих стамбених 

објеката уз могућност интервенција и изградња објеката 
породичног и вишепородичног становања и то: 

 
 породично становање типа ПС-01 
породични стамбени објекти до три стамбене 

јединице макс. П+1+Пк, уз улице: Мијатов чаир, Змај 
Јовину, Балшићеву, Вронског и Нову Балшићеву, као и 
уз границу комплекса Старог гробља. 

 
 породично становање типа ПС-02 
породични стамбени објекти до три стамбене 

јединице макс. П+2, искључиво уз Ул. Пећку 
 
 вишепородично становање типа ВС-01 
вишепородични стамбени објекти са више од три 

стамбене јединице макс. П+2, искључиво уз Ул.Пећку. 
 
У циљу реализације истоветне физичке структуре и 

уједначене вертикалне регулације објекта дата је 
могућност међусобног усклађивања типова изградње 
ПС-02 и ВС-01 дуж Ул. Пећке, у циљу повезивања и 
усклађености са физичком структуром планираном у 
подцелини 2.9.5.   

 
 

допунска (компатибилна) намена - комерцијалне 
делатности  

 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
Планиране су  комерцијалне делатности типа КД-02 

(трговина, угоститељство, објекти у функцији туризма, 
пословање и сл.). Ове делатности могу бити орга-
низоване у оквиру стамбеног објекта или засебног 
објекта на парцели и то: 

-  објекти комерцијалне делатности макс.П+1 (у 
оквиру становања типа ПС-01) 

-  објекти комерцијалне делатности макс. П+2 (у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01) 

 
пратећа намена - привредне делатности  
 
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 само у 
оквиру становања типа ПС-01, у оквиру стамбеног 
објекта или засебног објекта на парцели. 

 
3.2.4. Урбанистичка подцелина 2.9.4. 
 
Ограничена је границом подцелина 2.9.3. и 2.9.7., 

Ул. Пећком и Ул. Вронског у површини од 1ха 68ари 
 
планирана намена - становање 
 
Хоризонтална регулација изграђених вишепоро-

дичних стамбених објеката типа ВС-02 и ВС-03 се 
задржава уз могућност надградње. У циљу наставка 
започете реализације, локација новопланиранираног 
објекта, типа ВС-03, као и објекти који се планирају за 
надградњу назначени су у графичким прилозима. 
Планиране интервенције у овој подцелини представљају 
континуитет, односно завршну фазу раелизације 
планског решења из предходног периода. 

 
допунска (компатибилна) намена - комерцијалне 

делатности 
 
Компатибилну намену представљају комерцијалне 

делатности типа КД-02 као што су: трговина, 
угоститељство, пословање и сл.. Ове делатности могуће 
је остварити у приземним етажама стамбених објеката 
или у оквиру постојећег, односно планираног објекта 
макс. П у оквиру подцелине. 

 
пратећа намена – зеленило  
 
Пратећа намена је зеленило јавног коришћења (на 

површинама јавне намене). Постојеће и планиране 
зелене површине уређују се адекватним избором 
зеленила и урбаним мобилијаром.  

 
 парк суседства 
 
Постојећа неуређена зелена површина (која се већ 

користи за рекреацију и игру деце) планирана је за 
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уређење као "парк суседства" са садржајима за седење, 
одмор, игру деце и вишефукционалним тереном за мале 
спортове. 

 
 зеленило 
 
Зеленило између стамбених објеката, мање зелене 

површине парковског карактера као и линеарно 
зеленило у оквиру подцелине се задржавају уз очување 
и додатно уређење. 

 
3.2.5. Урбанистичка подцелина 2.9.5. 
 
Ограничена је границом подцелина 2.9.4. Ул. 

Пећком и Ул. Вронског у површини од 1ха 26ари 
 
планирана намена – становање 
 
Планирано је задржавање постојеће намене-

становање, али уз тоталну реконструкцију блока у 
погледу новопланирног типа изградње објеката, 
вертикалне и хоризонталне регулације. 

Планира се изградња вишепородичних стамбених 
објеката типа ВС-02, у непрекинутом низу, макс. П+3. 

 
допунска (компатибилна) намена - комерцијалне 

делатности 
 
Компатибилну намену представљају комерцијалне 

делатности типа КД-02 као што су: трговина, 
угоститељство, пословање и сл. Ове делатности могу 
бити органзоване у оквиру стамбеног објекта или 
објекта комерцијалних делатности  (100% заступљене на 
појединачној грађевинској парцели)  макс.П+3. 

 
пратећа намена – зеленило 
 
Зеленило ограниченог коришћења (на површинама 

остале намене) представља зеленило на приватним 
парцелама, испред и иза објеката, које међусобним 
повезивањем чине значајну зелену површину у  виду 
блоковског зеленила . Ове зелене површине се уређују 
применом утилитарних и декоративних врста зеленила.  

 
3.2.6. Урбанистичка подцелина 2.9.6. 
 
Ограничена је Ул. Балшићевом и границом подце-

лина 2.9.7., 2.9.4. и 2.9.3 у површини од 82 ара 
 
планирана намена – становање 
 
Планирано је задржавање постојеће намене-

становање, али уз тоталну реконструкцију блока у 
погледу новопланирног типа изградње објеката, 
вертикалне и хоризонталне регулације. 

Планира се изградња вишепородичних стамбених  
слободностојећих и објеката прекинутог низа, типа ВС-
02, макс. П+3. 

Планирана је и ремоделација локације здравствене 
станице, изградњом вишепородичног  слободностојећег 
стамбеног објекат, типа ВС-03 макс. П+4 уз обавезну 

организацију простора за здравствену станицу у оквиру 
новопланираног објекта. 

 

допунска (компатибилна) намена  

Није планирана 
 
пратећа намена – зеленило 
 
Зеленило ограниченог коришћења (на површинама 

остале намене) представља зеленило на приватним 
парцелама, испред и иза објеката, које међусобним 
повезивањем чине значајну зелену површину у  виду 
блоковског зеленила . Ове зелене површине се уређују 
применом утилитарних и декоративних врста зеленила.  

 
3.2.7. Урбанистичка подцелина 2.9.7. 
 
Ограничена је Ул. Балшићевом (део), Ул. Страхи-

њићевом, Ул. Пећком (део) и границом подцелина 2.9.4. 
и 2.9.3 у површини од 1ха 18ари 

 
планирана намена -  становање  
 
Планирано је задржавање постојећих стамбених 

објеката уз могућност интервенција и изградња објеката 
породичног и вишепородичног становања и то: 

 
 породично становање типа ПС-01 
 
породични стамбени објекти до три стамбене 

јединице макс. П+1+Пк, искључиво уз ул. Страхињи-
ћеву. 

 
 породично становање типа ПС-02 
 
породични стамбени објекти до три стамбене 

јединице макс. П+2, искључиво уз Ул. Пећку и Ул. Нову 
Балшићеву 

 
 вишепородично становање типа ВС-01 
 
вишепородични стамбени објекти са више од три 

стамбене јединице макс. П+2, искључиво уз Ул.Пећку и 
Ул.Нову Балшићеву 

 
У циљу повезивања концептуалног решења 

подцелине 2.9.4 и 2.9.5 са овом целином, као и 
реализације истоветне физичке структуре, уједначене 
вертикалне регулације објекта дата је могућност 
међусобног усклађивања типова изградње ПС-02 и ВС-
01 на делу улица Нове Балшићеве  и  Пећке.  

 
допунска (компатибилна) намена - комерцијалне 

делатности  
 
 комерцијалне делатности типа КД-02.  
 
Планиране су  комерцијалне делатности типа КД-02 

(трговина, угоститељство, објекти у функцији туризма, 
пословање и сл.). Ове делатности могу бити 
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организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног 
објекта на парцели и то: 

- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 (у 
оквиру становања типа ПС-01) уз обавезу организовања 
садржаја комерцијалних делатности које су примерене 
заштићеној околини Лазеревог града и  објектима који 
уживају предходну заштиту. 

-  објекти комерцијалне делатности макс. П+2 (у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01) 

 
 комерцијалне делатности типа КД-041.  
 
Могућа је изградња објеката комерцијалних 

делатности које подразумевају делатности у функцији 
туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане, 
макс.спратности до П+3. 

 
пратећа намена – јавне функције - дечија 

заштита  
 
Постојећи објекат намењен основној дечијој 

заштити се задржава. Планира се ревитализација, 
реконструкција, доградња, инфраструктурно опремање, 
изградња објеката пратећих садржаја и сл. са циљем 
осавремењавања и подизања нивоа услуга, а у складу са 
Стратегијом локалног одрживог развоја. 

 
3.2.8. Урбанистичка подцелина 2.9.8. 
 
Ограничена је Ул.Гвозденог пука(део) и границом 

подцелине 2.9.1. у површини од 51ара. 
 

планирана намена - комерцијалне делатности  
 
 комерцијалне делатности типа КД-01.  
 
Планиране су комерцијалне делатности типа КД-01 

које подразумевају: пословне и трговачко-пословне 
центре, велике маркете, сервисе и сл, макс. П+2.  На 
једној парцели може бити изграђено и више објеката 
исте или компатибилне намене. 

За изградњу објеката комерцијалних делатности типа 
КД-01 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.  

 
  комерцијалне делатности типа КД-041.  
 
Комерцијалне делатности типа КД-041 подразу-

мевају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, 
мотели, коначишта, апартмани бунгалови, spa и wellnes 
центри и сл. макс. П+3. 

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

 
допунска (компатибилна) намена 
  
- Компатибилна намена није планирана 
 
пратећа намена – привредне делатности типа 

ПД-02  
- До привођења простора планираној намени 

(комерцијалне делатности) задржавају се постојећи 
објекти привредних делатности. 

 
 

планирана намена урбанистичких подцелина 

 

урбанистичка 

подцелина 

намена 

урбанистичке 

подцелине 

допунска /компатибилна/ 

намена урбан.подцелине 
пратећа намена урбан.подцелине 

2.9.1. 
становање  

ПС-01, ПС-02, ВС-01 

 

комерцијалне делатности 

КД-02, КД-041 

комерцијалне делатности 

КД-041 

привредне делатности ПД-03 
 

2.9.2. комерцијалне 

делатности КД-01 

привредне делатности  

ПД-02 

спорт и рекреација СР-02, СР-03, 
становање ПС-01 

2.9.3. становање  

ПС-01, ПС-02, ВС-01 

комерцијалне делатности 

КД-02 

привредне делатности ПД-03 
 

2.9.4. становање 

ВС-02, ВС-03 

комерцијалне делатности 

КД-02 

парк суседства, зеленило 

2.9.5. Становање  

ВС-02 

комерцијалне делатности 

КД-02 

зеленило 

2.9.6. становање 

ВС-02, ВС-03 

--- 

 

зеленило 

2.9.7. становање  

ПС-01, ПС-02, ВС-01 

комерцијалне делатности 

КД-02, КД-041 

јавне функције-дечија заштита 
 

2.9.8. комерцијалне 

делатности 

КД-01, КД-041 

 

----- привредне делатности  
ПД-02 
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3.2.9. Биланс површина 
 

биланс површина  по наменама у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће 

стање 
планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

становање породично 18,60 72,5 12,61 49,20 -5,99 -23,36 

вишепородично 0,49 1,9 5,63 21,96 +5,14 +20,04 

комерцијалне делатности 0,55 2,14 1,07 4,17 +0,52 +2,03 

привредне делатности 1.21 4,82 0,67 2,61 -2,1 -8,2 

јавне функције 0,39 1,52 0,23 0,90 -0,16 -0,62 

спорт и рекреација ----- ----- 0,30 1,20 +0,3 +1,2 

зеленило парк суседства, уређене 

зел.површине) 
------ ------- 0,68 2,65 +0,68 +2,65 

неизграђено грађ. земљиште  0.59 2,30 ------- ------ -0,59 -20,3 

саобраћајне површине 3,81 14,81 4,45 17,31 +0,64 +2,5 

УКУПНО 25,64 100 25,64 100  

 
 

биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 
(ха) % (ха) % (ха) % 

површина за остале намене 21,44 83,67 19,98 77,93 -5,74 -22,40 

површине јавне намене 4,20 16,33 5,66 22,07 +1,46 +5,70 

УКУПНО-површина плана 25,64 100 25,64 100  

 

 
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,планом 
површина јавне и остале намене чиме је створен 
плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

 
површине јавне намене 
 
 јавне саобраћајне и паркинг површине 

 парк суседства, зеленило јавног коришћења 
(зеленило на јавним површинама) 

 комплекс дечије заштите - вртић „Колибри“ 

објекти јавне намене 
 
У границама Плана објекат јавне намене је  објекат 

дечије заштите - вртић „Колибри“  
 
 
 

зеленило на јавним површинама 
 
Зеленило на јавним површинама је зеленило јавног 

коришћења. У оквиру Плана чини га парк суседства и 
зеленило у подцелини 2.9.4. и зелене површине у оквиру 
саобраћајних површина. 

 
процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 

 

површине јавне намене 
површина 

(ха) 

процентуално 
учешће у односу  

на површину 
плана 

(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. 
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Грађевинска парцела бр.1 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 2570/5. 

Грађевинска парцела бр.2 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2570/7, 
2549/1 2551/1 и 2546/6.   

Грађевинска парцела бр.3 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.:2289, 1151, 
1141 и 1150.  

Грађевинска парцела бр.4 (саобраћајница)  се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 69/7, 68/3 и 
69/2. 

Грађевинска парцела бр.5 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1170/1, 
1200/23, 1171/1 и 1200/26 и целих к.п. бр.: 1171/2 и 
1170/2.  

Грађевинска парцела бр.6 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1200/23, 
1200/28, 1200/19, 2489/1, 2489/11 и 2489/2 и целих к.п. 
бр.: 1200/29, 1200/30, 2484/12, 2484/11, 2485/4, 2484/10, 
2489/9, 2486/7, 2486/7, 2486/9, 2486/5, 2486/2, 2489/10 и 
2489/4. 

 Грађевинска парцела бр.7 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1200/23, 
1200/27, 1200/28, 1200/16, 1200/7, 1152/11 и 1152/2.  

Грађевинска парцела бр.8 (спорт и рекреација) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 1200/19 и целих 
к.п. бр.: 2490/3 и 2484/6. 

Грађевинска парцела бр.9 (јавни паркинг) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр.1200/19.  

Грађевинска парцела бр.10 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1200/23, 
1200/27, 1200/28, 1200/16, 1200/11, 1200/12, 1200/13, 
1200/14, 1200/15 и 1200/20.   

Грађевинска парцела бр.11 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1151, 
1149/1, 1141, 1152/9, 1152/2, 1152/11 и 2324/1.  

Грађевинска парцела бр.12 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2324/1, 
1109, 1100/3, 1095, 1094, 1093/2, 1092/1, 1092/2, 1091/8, 
1089/3, 1089/5, 1089/2, 1084/1, 1084/2, 1082, 1133/5, 
1133/4, 1046, 1044/1, 1141, 1039/1, 1038, 1037, 1035, 
1145/2, 1034/1, 1034/2, 1144/1, 1032, 166/1, 166/2, 1031, 
167 и 170. 

Грађевинска парцела бр.13 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1044/1, 
1039/1, 1039/2, 1043/1, 1039/3 и 1045/2. 

Грађевинска парцела бр.14 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1089/5 и 
1089/2. 

Грађевинска парцела бр.15 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1084/3, 
1083, 1080, 1076/2 и 1076/1. 

Грађевинска парцела бр.16 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1076/1 и 
1073/1. 

Грађевинска парцела бр.17 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1073/1, 
1068/1, 1067/5, 1065, 1064/1, 1064/2 и 1069.  

Грађевинска парцела бр.18 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1057/2, 

1060/3, 1059/2, 1060/2, 1055/2, 1054/2, 1055/3, 1058, 1051, 
1050/2, 1050/1 и 1049/2 и целе к. п. бр. 1059/3.  

Грађевинска парцела бр.19 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1045/2, 
1045/3, 1043/3, 1043/2, 1043/4 и 1043/1. 

Грађевинска парцела бр.20 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1109, 
1090/4, 1088/3, 1085, 1084/3, 1079, 1083, 1080, 1076/2, 
1076/1, 1072/1, 1073/1, 1069, 1070/1, 1064/2, 1064/1, 1061, 
1060/3, 1059/2, 1058, 1051, 1043/2, 1043/1 и 1039/3.  

Грађевинска парцела бр.21 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1109, 1114/1 
и 1201/1.  

Грађевинска парцела бр.22 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1090/2 и 
1088/3.  

Грађевинска парцела бр.23 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1088/3 и 
1090/2.  

Грађевинска парцела бр.24 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1085, 1079, 
1076/2 и 1076/1.  

Грађевинска парцела бр.25 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1076/1, 
1077/1 и 1072/1.  

Грађевинска парцела бр.26 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1072/1, 
1070/1 и 1064/2.  

Грађевинска парцела бр.27 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1072/1, 
1070/1, 1064/2, 1063/2, 1063/3, 1064/1, 1061, 1060/3, 
1060/1, 1059/1, 1058 и 1054/1.  

Грађевинска парцела бр.28 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1061, 
1060/3, 1059/2 и 1058.  

Грађевинска парцела бр.29 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1054/1, 
1051, 1053, 1052/2, 1052/1, 1043/2 и 1058.  

Грађевинска парцела бр.30 (зелена површина) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 1043/2, 
1043/1, 1041/1 и 1039/3.  

Грађевинска парцела бр.31 (саобраћајница) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр.1039/3 и целе к. 
п. бр. 1040.  

Грађевинска парцела бр.32 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2323, 
1203/1, 2325, 1110/1, 1019/2 и 2290/1.  

Грађевинска парцела бр.33 (зелена површина) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 170.  

Грађевинска парцела бр.34 (трафо) се састоји од 
делова катастарских парцела бр.: 1054/2, 1055/2 и 1058. 

Грађевинска парцела бр.35 (јавна установа дечије 
заштите) се састоји од делова катастарских парцела 
бр.: 1025/2, 1025/1 и 1039/3 и целе к.п. бр. 1024/2.  

Грађевинска парцела бр.36 (трафо) се састоји од 
дела катастарскe парцелe бр.: 69/7 и целе к.п. бр. 69/8. 

Све парцеле у обухвату Плана припадају Ката-
старској Општини Крушевац 
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3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћаних 
површина са нивелацијом 

 
3.4.1. Регулација мреже саобраћајних површина  
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 

„Центар“ 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом Ул. 

Милетине Буне и Ул. Гвозденог пука (са северне 
стране), делом Ул. Мајке Јевросиме и Ул. 
Страхињићевом (са североисточне стране), делом               
Ул. Пећке (са југоисточне стране) и делом Ул. краља 
Милутина (са западне стране). 

Планом генералне регулације „Центар“ Ул. Цара 
Лазара, Ул. Пећка и Ул. Страхињићева су део примарне 
саобраћајне мреже, док су Ул. краља Милутина и Ул. 
Мајке Јевросиме дефинисане као делови секундарне 
саобраћајне. Све остале саобраћајнице на подручју 
Плана су део терцијалне уличне мреже Града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Ул. Пећка је ободна 

саобраћајница док Ул. Цара Лазара је централна 
саобраћајница за посматрани простор, којима се одвија 
аутобуски саобраћај, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутарблоков-
ског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Ул. Цара Лазара, Пећком и Страхињићевом се 

одвија транзитни саобраћај, 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 
 
Планом је предвиђено је да се све ободне и све 

остале улице задржавају са постојећим габаритима, осим 
на делу Ул. Нове Балшићеве где је паркирање у 
постојећем стању било подужно на коловозу. Овим 
планским решењем планирано је управно паркирање ван 
коловоза.  

Планиран је и продужетак Улице Змај Јовине до 
Улице краља Милутина за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке ширине 5,0 метара, са двостраним 
тротоаром ширине 2,00 метара. 

Планом је превиђена и нова саобраћајница: 
 Планирана саобраћајница (Ул. Балшићева – Ул. 

Нова Балшићева) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке ширине 5,0 метара, са једностраним 
тротоаром ширине 1,20 метара и ивичњаком ширине 
0,25 метара са друге стране; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга ободне 
саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Ул. Цара Лазара и Ул. Пећком. Бициклистички саобраћај 
је могућ уз интегрално кретање са моторним сабраћајем. 

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 
 
Планирају се ванулична паркиралишта: са 

улазом/излазом из Ул. Змај Јовине, са укупно 119 
паркинг места за путничка возила и са улазом/излазом 
из Ул. Нове Балшићеве, са укупно 23 паркинг места за 
путничка возила. 

Услови паркирања и број потребних паркинг места 
(по наменама) дати су у тачки 4.1.3.Општа правила за 
паркирање 

 
3.4.2. Нивелација терена 
 
Све постојеће саобраћајнице,тротоари, платои, 

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

Планирани наставак Ул. Змај Јовине до Ул. краља 
Милутина планирати са атмосферском канализацијом 
обзиром на немогућност гравитационог одвођења 
атмосферских вода. 

Планирани паркинзи у склопу уличних профила 
који се директно наслањају управно на коловоз 
нивелационо одвојити од коловоза прелазним 
ивичњаком и решавати са попречним падом као и 
тротоаре са 2,0% ка улици. 

Новопланирани паркинзи као независне паркинг 
површине ван уличних профила нивелационо су 
дефинисани апсолутним котама на референтним и 
укрсним тачкама и подужним падовима између истих  - 
према граф.прилогу бр.3 

Новопланирани садржаји у контакту са јавним већ 
дефинисаним површинама морају нивеласопно бити 
уклопљени и функцонално усклађени са котама истих. 

Коте пода приземља новопланираних објеката треба 
тежити да су такве да се атмосферилије пре свега 
гравитационо могу најкраћим путем одвести ка фиксним 
реципијентима (атмосферски системи и зацевљени 
водотоци). 
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3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и 
површинама остале намене 

 
3.5.1. Зеленило на јавним површинама - 

зеленило јавног коришћења 
 
За сво зеленило на јавним површинама, односно 

зеленило јавног коришћења важе следећи општи  
урбанистички услови: 

 За изградњу и уређење планиране зелене 
површине, неопходна је израда пројекта партерног 
уређења  

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

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

 Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном 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 подцелине 2.9.4.) у оквиру стамбеног насеља. То 
je површинa коју становници насеља користе за 
свакодневно окупљање, игру деце, одмор и сл. При 
уређењу треба користити савремене и трајне елементе 
пејзажне архитектуре и опреме за дечија игралишта.  

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

 Основни садржај парка су елементи за игру деце, 
универзални спортски терен, простор за одмор и забаву и 
сл. као и зеленило које је заступљено у највећем простору. 

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

 
Зеленило – зелене површине 
 
Планом је предвиђена уређење нових и  обнова 

постојећих површина под зеленилом у оквиру 
подцелине 2.9.4. Ово зеленило има декоративну, 
заштитну и хигијенско-санитарну улогу и чини баријеру 
у виду зелених засада живе ограде, листопадног и 
четинарског дрвећа (заштита од буке, аерозагађења,  
заштита од ветра, гасова, прашине,  вибрација). Уређује 
се у складу са општим урбанистичким условима 
уређења за зеленило на јавним површинама. 

 
Линеарно зеленило 
 
 Сегментно формирани дрворед у Ул.Балшићевој 

се задржава уз обавезу допуне у циљу повезивања 
стабала у једну линеарну целину.  

 Формирани дрворед у Ул.Пећкој се задржава уз 
препоруку за редовне мере и негу. 

 Линеарно зеленило планирати дуж свих колских 
и пешачких комуникација где то дозвољавају просторне 
могућности (ширина тротоара, појас регулације )  

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

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

 
Заштитно зеленило  
 
 Појас заштитног зеленила формира се на 

парцели планираној за спорт и рекреацију  (у подцелине 
2.9.2.) као визуелна баријера између спорта и рекреације 
и постојећег гробља. Мин.ширина појаса је 5м са 
обавезном садњом високог дрвећа како би се повезао са 
планираним појасом заштитног зеленила у оквиру 
гробља ради формирања функционалне целине. 

 
3.5.2. Зеленило на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
 
Зеленило у оквиру становања, (породично, вишепо-

родично) које се налази на земљишту за остале намене 
чини категорију зеленила ограниченог коришћења. 

Ове уређене зелене површине су у функцији 
основне намене простора превасходно са декоративном 
или утилитарном улогом. 

Зеленило стамбених зона, (на површинама остале 
намене) 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 
 
Општи урбанистички и технички услови:  
Све новопланиране водове извести у складу са 

важећим техничким прописима и плановима у оквиру 
глобалне стратегије видоснабдевања града Крушевца. 

Сваки прикључак 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 изведене од 
азбест-цементних цеви.  
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Траса новопланираних цевовода треба да се поклапа 
са трасом постојећих водова. За све новопланиране 
цевоводе спољног развода водоводне мреже употребити 
цеви за радне притиске 10Бара. 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", br. 111/2009 год.). 

На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних противпо-
жарних хидраната Ø80мм на максималном међурасто-
јању не већем од 150 м, а према распореду датом у 
граф.прилогу.бр.6. Постојеће подземне хидранте треба 
држати у исправном стању. 

На ову мрежу прикључити унутрашње хидрантске и 
санитарне мреже појединих објеката са реконструкци-
јом шахтова и водомера у њима уколико је потребно. 

 
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 у граф.прилогу 
бр.6. 

 
Атмосферска канализација   
 
Постојећи примарни колектори атмосферске 

канализације у Ул. Мајке Јевросиме (АБ Ø1000мм ), Ул. 
краља Милутина ( Ø600мм и Ø700мм), у Ул.Пећкој (АБ 
Ø600мм ) и у Ул. Цара Лазара (АБ Ø500мм ) могу да 
приме све атмосферске воде са простора који обухвата 
овај План. 

Планира се изградња колектора атмосферске 
канализације у свим улицама где није изграђена са 
уливом у већ изграђене колекторе. Приоритетне су Ул. 
Балшићева и Нова Балшићева. 

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 усво-
јене пречнике. 

 Атмосферску канализацију извести од цеви 
пројектованог пречника према хидрауличком 
прорачуну. 

 Сливничке везе треба да су минималних диме-
нзија 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 придржа-
вати се свих важећих техничких прописа за ову врусту 
објекта. 

Обратити пажњу на евентуално плављење због 
успора који се повремено може створити у градском 
колектору. 

 
3.6.2.  Услови за уређење и изградњу 

електроенергетских  водова и објеката 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто 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 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо потребну снагу 

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена снага  

 
Pj = 3394,92 kW 

 
Овим Планом је предвиђен оптималан број трафо-

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

На основу претпостављене једновремене снаге 
3394,92kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 4 (четири) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Спољну расвету предвидети тако да буду задо-
вољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у графи-
чком прилогу бр. 7. 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у 
складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 
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Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком прилогу 
бр. 7. 

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 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 искључиво 
за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мањем од 0.2м.  

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује 
се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
 
 

Приближавање и укрштање енергетских  
каблова са цевима водовода и канализације 

 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних канализационих 
цеви.  

Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за 
остале каблове. 

При укрштању, енергетски кабл може да буде 
положен испод или изнад водоводне или канализационе 
цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, 
односно најмање 0,3м за остале каблове. 

Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев. На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских 

каблова са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. 
Размак између енергетског кабла и гасовода при 

укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање 
0,8м у насељеним местима 

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 
 
Планом је предвиђена изградња нове ТК мреже за 

новопланиране стамбене и пословне објекате  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу бр.7. 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елемен-
тима датим на графичком прилогу бр.7. 

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

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

 
 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла врши 

се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да 
буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;    

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуни-кациони 
каблови који служе искључиво за потребе електро-
дистрибуције 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 телекомуника-
ционог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку 
од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог кабла 
и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. 
Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 
30◦. 

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

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

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

 
3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

замену постојећих инсталација градског топлифика-
ционог система на подручју обухваћеном планом. 
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 предвиђена је и изведена дистри-
бутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви. На 
тај начин је омогућен једноставни прикључак на 
дистрибутивни гасовод. 

За потребе гасификације потенцијалних потрошача 
у обухвату плана до којих још није изграђена 
дистрибутивна гасна мрежа планирана је изградња 
дистрибутивне гасне мреже од полиетиленских цеви 
притиска до 4 бара. Траса планираног гасовода 
приказана је у графичком прилогу бр. 8. 

 
3.7. Степен комуналне опремљености грађевин-

ског 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., 
као и у Елаборат заштите и ревитализације 
градитељског наслеђа, ПГР Центар , бр.1668/2-15 од 
05.04.2016., које је израдио Завод за заштиту споменика 
културе из Краљева  на предметном простору Плана 
евидентирани су следећи објекти градитељског наслећа 
који су у режиму предходне заштите: 

 
Добра која уживају предходну заштиту 
 
1. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 92 – 94 (КП 126/1) 
2. Објекат у ул. Цара Лазара бр. 90 (КП 127/1) 
4. Зграда са локалима у ул. Цара Лазара бр. 55 – 63 

(КП 1145/1) 
74. Кућа у Страхињићевој улици бр. 2 
76. Кућа у Страхињићевој улици бр. 6 (КП 1028) 
79. Кућа у Страхињићевој улици бр. 12 (КП 1025/1) 
80. Кућа у Страхињићевој улици бр. 14 (КП 1024/1) 
 
Просторне целине под претходном заштитом 
 
Целина Цара Лазара, - чине је зона Улице цара 

Лазара и објекти (из Елабората-  списак објеката од бр. 
1 до 12). Обухвата део простора непосредно испод 
Лазаревог града у коме се налази више значајних 
објеката и две турске чесме. Ослања се и делом задире у 
зону Лазаревог града и зону археолошких истраживања.  

Археолошко налазиште шири се изван дефинисаног 
простора ка северу и западу, где се дуж Старе чаршије 
(лева и десна страна Лазареве улице) спорадично налазе 
материјални остаци из времена турске доминације. 

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

*напомена:ред.број. добара који уживају 
претходну заштиту преузети су из ПГР-а „Центар“ и 
из Елабората заштите и ревитализације градитељског 
наслеђа, ПГР Центар.  

 
3.8.2. Услови и мере заштите природних добара 
 
За потребе израде плана добијени су услови, 

односно Решење од Завода за заштиту природе Србије, 
Београд, 03бр.020-2181/2 од 05.09.2018. и исти су 
уграђени у План. 

Увидом у Централни регистар заштићених 
природних добара и документацију Завода, а у складу са 
прописима који регулишу област заштите природе, 
утврђени су услови заштите природе. Просторни 
обухват Плана се не налази у оквиру заштићеног 
подручја за које је спроведен или покренут поступак 
ѕаштите, не налази се у просторном обухвату еколошке 
мреже нити у простору евидентираног природног добра. 

Уколико се приликом извођења радова или других 
активности на простору плана наиђе на геолошка или 
палеонтолошка документа (фосили, минерали, криста-
ли...) 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.10 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу (I 
број: 350-846/2017. усвојеној на седници одржаној 
25.12.2017.г.) и на основу Одлуке о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације „Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу на 
животну средину, IV бр. 350-818/2017 од 15.12.2017.г.  не 
приступа се изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину. (Службени лист града Крушевца, бр. 
12/2017). 

Забрањена је изградња објеката или обављање 
делатности, које би могле да угрозе животну средину 
(воду, ваздух, земљиште или које производе буку и 
непријатне мирисе). Такође, није дозвољена активност 
или изградња која би могла да наруши основне услове 
живота суседа, или да угрози сигурност суседних зграда. 

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

 мере заштите животне средине обавезно се 
примењују код урбанистичко-архитектонске разраде 
локација и реализацији пројеката; 

 за пројекте који могу имати утицај на животну 
средину,обавеза носиоца пројекта је да поднесе захтев 
надлежном органу за послове животне средине за 

одлучивање о спровођењу поступка процене утицаја и 
изради студије процене утицаја 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. 

 
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 од буке: 
 
Урбанистичке мере подразумевају формирање 

линијског зеленила, где услови регулације то дозво-
љавају и озелењавање слободних и паркинг површина. 

У стамбеној зони није дозвољено повећање нивоа 
буке у животној средини, обављањем делатности или 
другим активностима и обавезно је спровођење 
одговарајућих техничких мера звучне заштите при 
пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката.   

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке).  

 
Смернице и мере заштите вода: 
 
 Забрањено је испуштање отпадних вода у 

водотоке и земљиште, осим условно чистих 
атмосферских и пречишћених отпадних вода и обавезно 
је прикључење свих објеката на канализациону мрежу. 

 За атмосферске воде са зауљених и запрљаних 
површина (паркинг, ауто-сервис, бензинска станица и 
сл.), пре улива у градску канализациону мрежу или 
реципијент обавезан је  одговарајући предтретман 
(сепаратор уља и масти, таложник). 

 Носиоци пројеката који су генератори отпадних 
вода, у обавези су да планирају изградњу уређаја за 
предтретман технолошких отпадних вода, тако да њихов 
квалитет задовољава санитарно-техничке услове за 
испуштање у јавну канализацију и од надлежног органа 
прибављају посебно одобрење. 

 
Смернице и мере заштите земљишта: 
 
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 
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отпада. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу 
са важећим прописима. 

 приликом изградње нових објеката и легали-
зације постојећих, обавезно је прикључење на кана-
лизациону мрежу; 

 власници објеката који ће се градити су 
обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде у 
оквиру парцеле на којој се објекат налази 

 
Управљање отпадом: 
 
Поступање са отпадом у складу са Законом, 

прописима и Локалним планом управљања отпадом, 
постављањем одговарајућег броја судова на адекватним 
локацијама и сакупљање, транспорт и одлагање отпада 
организованопреко надлежног комуналног предузећа. 

 Обезбедити одговарајући простор за поставља-
ње судова (контејнер, канта) за сакупљање отпада, који 
треба да задовоље основне санитарно-хигијенске и 
естетске захтеве.  

 У зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара),потребно је 
обезбедити око 0,5m² површине, погодне за одржавање 
хигијене и приступ. 

 У зонама вишепородичног становања стандард 
за сакупљање отпада карактеристика комуналног отпада 
(кућног смећа) је контејнер запремине 1100 литара, 
габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно се поста-
вља, један контејнер на 800m2 корисне површине (1,1 
контејнер на 1000m2 бруто површине пословног про-
стора, односно 1 контејнер на 15 стамбених јединица). 
За сваки контејнер потребно је обезбедити око 2m² 
глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута (са 
решеним одвођењем атмосферских и оцедних вода) и 
прилазни пут за комунална возила. 

 На локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке комуни-
кације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће. 

 Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина, односно рециклабилни отпад, прикупља се у 
посебним контејнерима (за папир, картон, пластику, 
контејнери за стакло)  

 
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 јединиствен 
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 Пра-
вилником 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).  

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

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

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

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

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију људства и материјалних добара 
из објеката док слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људства и 
материјалних добара. 

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

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

 у јавним и објектима јавне намене (вртићи, 
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; 
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 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.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  09/18/2 бр.217-324/18 од 28.08.2018.      

 
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) плани-
рати прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза. 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

 
3.10. Попис објеката за које се пре санације или 

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

 
У границама плана објекати за које је потребно пре 

санације или реконструкције израдити конзерваторске 
услове за предузимања мера техничке заштите су 
објекти градитељског наслеђа који уживају предходну 
заштиту и то: 

 
Добра која уживају предходну заштиту 
 
1. Кућа у ул. Цара Лазара бр. 92 – 94 (КП 126/1) 
2. Објекат у ул. Цара Лазара бр. 90 (КП 127/1) 
4. Зграда са локалима у ул. Цара Лазара бр. 55 – 63 

(КП 1145/1) 
74. Кућа у Страхињићевој улици бр. 2 
76. Кућа у Страхињићевој улици бр. 6 (КП 1028) 
79. Кућа у Страхињићевој улици бр. 12 (КП 1025/1) 
80. Кућа у Страхињићевој улици бр. 14 (КП 1024/1) 
 
3.11. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

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

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије од :  

 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

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

 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде  
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 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 
услужним делатностима 

 90  kWh/(m2a) за зграде намењене туризму и 
угоститељству 

 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

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

 рационално коришћење необновљивих приро-
дних и замена необновљивих извора енергије обновљи-
вим где год је то могуће, 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о енер-
гетској 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 објекти-

ма 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-архитектонског 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 се може израдити и за 
изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања 
јавног интереса, без измене планског документа. 

 урбанистичким пројектом за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се утврдити 
промена и прецизно дефинисање планираних намена у 
оквиру планом дефинисаних компатибилности, према 
процедури за потврђивање урбанистичког пројекта 
утврђеној Законом о планирању и изградњи.  Промена и 
прецизно дефинисање планираних намена дозвољена је 
када је планом предвиђена било која од компатибилних 
намена.(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, 145/14 
и 83/2018). 

 за изградњу објеката комерцијалних делатности 
типа КД-041 у урбанистичким подцелинама 2.9.1, 2.9.7. 
и 2.9.8. 

 за изградњу објеката комерцијалних делатности 
типа КД-01 у подцелини 2.9.2.  

 за изградњу објеката комерцијалних делатности 
као основног објекта (комерцијалне делатности 
заступљене 100% на парцели)  

 за ремоделацију локације на делу 
к.п.бр.1039/1КО Крушевац, у подцелини 2.9.6.  односно 
за планирану изградњу вишепородичног стамбеног 
објекта П+4 у оквиру којег је обавезна организација 
простора здравствене станице 

 за планирани спортско-рекреативни комплекса 
у оквиру подцелине 2.9.2. 

 за ремоделацију односно планиране комерци-
јалне делатности у подцелини 2.9.8. 

 
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 
која се дефинише координатама преломних тачака у 
државној пројекцији; 

- Услови за формирање грађевинске парцеле дефи-
нисани су регулационом линијом према јавној површини, 
границама према суседним парцелама и преломним тачка-
ма, 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. 
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- 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 предви-
ђених за друге јавне и остале намене. 

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље  и воде 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 површина 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  
 
- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира као 

компатибилна намена свим планираним наменама у 
Плану. 

- 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. 

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

потребе власници стамбених објеката обезбеђују 
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простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг место 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 

- банка, здравствена, пословна, образовна или 
административна установа-  једно ПМ на 70м2 корисног 
простора 

 Спорт и рекреација - једно ПМ за 10 гледалаца  
 Привредне делатности - за паркирање возила за 

сопствене потребе (путничких и теретних возила), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели - једно 
паркинг место на 200м2 корисног простора. 

 
4.1.4. Општа правила грађења 
 
Врста и намена објеката који се могу градити  
 
- Дозвољена намена дата је поглављу „3.2. Подела 

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

- Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена за сваку подцелину 
појединачно. 

 
 Становање 
 
- Породично становање – тип ПС-01 
      Породични стамбени објекти са највише три 

стамбене јединице, макс.спрaтности П+1+Пк 
 
- Породично становање – тип ПС-02 
      Породични стамбени објекти са највише три 

стамбене јединице, макс.спрaтности П+2 
 
- Вишепородично становање – тип ВС-01 
Вишепородични стамбени објекти са 4 и више 

стамбених јединица макс.спратности  П+2 
 
- Вишепородично становање – тип ВС-02 
Вишепородични стамбени објекти са 4 и више 

стамбених јединица макс.спратности  П+3 
 
- Вишепородично становање – тип ВС-03 
Вишепородични стамбени објекти са 4 и више 

стамбених јединица макс.спратности  П+4 
- У оквиру објеката становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 

јавних функција, комерцијалних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, финансије и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.  

- 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. 

 
 Комерцијалне делатности 
 
- Комерцијалне делатности – тип КД-01 
 
Подразумевају пословне и трговачко-пословне 

центре, велике маркете, сервисе и сл, макс.спратности 
П+2. Могу бити организоване у склопу једног или више 
објеката на парцели. 

 
- Комерцијалне делатности – тип КД-02 
 
Подразумевају обављање свих врста непроизводних 

делатности, (трговина, угоститељство, финансије, 
објекти у функцији туризма, пословање и сл.). чији су 
садржаји еколошки и функционално примерени 
становању и  планираним наменама у окружењу. 

- Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на парцели и то:  

- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 у 
оквиру становања типа ПС-01,  

- објекти комерцијалне делатности макс. П+2  у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01 

- Садржаји комерцијалних делатности не смеју 
угрожавати остале намене  посебно у погледу заштите 
животне средине, нивоа буке, непријатних мириса, 
аерозагађења и др. 

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

вају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, 
мотели, коначишта, апартмани, spa и wellnes центри и сл.  

- У зависности од просторних могућности, ове 
комерцијалне делатности, могу се уподпунити садржа-
јима спорта и рекреације партерног типа СР-03 (терени 
за разне врсе спортова). 

 
 Привредне делатности 

 
- Привредне делатности – тип ПД-02 
 
Подразумевају делатности: индустријску и занатску 

производњу, део објеката саобраћајне привреде (гараже 
и радионице), сервисе, складишта, магацине и сл.  

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

који се организују као функцинални комплекси, 
(јединствен комплекс или више појединачних групи-
саних локација).  

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

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

- Ове делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта 

(дато кроз посебна правила грађења) на парцели 
макс.спратности П+1.  

 
 Спорт и рекреација  

 
- Спорт и рекреација – тип 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. 

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

 

 

Могуће компатибилне (допунске) намене објеката који се могу градити 
 

- Компатибилнe наменe планираној намени дате су за сваку подцелину појединачно. 
 

урбанистичка 
подцелина 

намена урбанистичке 
подцелине 

допунска /компатибилна/ 

намена урбан.подцелине 

пратећа намена 
урбан.подцелине 

2.9.1. становање  
ПС-01, ПС-02, ВС-01 
 

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

привредне делатности ПД-03 
 

2.9.2. комерцијалне 
делатности 
КД-01 

привредне делатности  
ПД-02 
 

спорт и рекреација СР-02, СР-03, 
становање ПС-01 
 

2.9.3. становање  
ПС-01, ПС-02, ВС-01 
 

комерцијалне делатности 
КД-02 
 

привредне делатности ПД-03 
 

2.9.4. становање 
ВС-02, ВС-03 

комерцијалне делатности 
КД-02 
 

парк суседства, зеленило 

2.9.5. становање 
ВС-02 

комерцијалне делатности 
КД-02 
 

зеленило 

2.9.6. становање 
ВС-02, ВС-03 

----- 
 

зеленило 

2.9.7. становање  
ПС-01, ПС-02, ВС-01 
 

комерцијалне делатности КД-02,  
КД-041 
 

јавне функције-дечија заштита 
 

2.9.8. комерцијалне 
делатности 
КД-01, КД-041 
 

---------- привредне делатности  
ПД-02 
  

 
 
- Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема компатибилна је са свим 
планираним 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 макс. ИЗ парцеле. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 

- Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном Планом. 

- Забрањена је изградња помоћних објекта на 
парцелама вишепородичне стамбене изградње и 
комерцијалних делатности типа КД-01 и КД-041. 

- Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти 
који својим радом угрожавају и нарушавају параметре 
животне средине (буком, вибрацијама, гасовима, мири-
сима, отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно), 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.  

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

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката исте или компатибилне намене 
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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. 

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању ових 
елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања.  

- 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 

породичних стамбених објеката 
 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта  од 

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 за : 

 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. 

 
Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле 

вишепородичних стамбених објеката 
 
- Све фасадне равни стамбених вишепородичних 

објеката које се налазе на растојању мањем од 2,5м од 
границе суседне парцеле могу имати само отворе 
минималне висине парапета 1,6м. 

Правила за реконструкцију, доградњу и адапта-
цију постојећих објеката 

- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 
заузетости, спратност) већи од параметара датих овим 
Планом, задржавају постојеће параметре без могућности 
увећавања. 

- Постојећи објекти чији су параметри мањи од 
планираних  могу се доградити/надградити у оквиру 
максимално дозвољених урбанистичких параметара 
датих 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.  

- 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.  
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Кота пода приземља  
 
- Кота пода приземља одређује се у односу на коту 

нивелете јавног или приступног пута, односно према 
нултој коти објекта.  

- Кота приземља нових објеката на равном терену не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута и може бити највише 1.20м виша од нулте коте. 

- Кота приземља објеката 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 – излози и 

надстрешнице  

- Грађевински елементи на нивоу приземља могу 
прећи грађевинску , односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то: 

 излози локала - 0,30м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те ширине 
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала 
у приземљу), 

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

 платнене надстрешнице са масивном бра-
варском 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. 
 
Грађевински елементи објеката – испади 

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

на делу објекта вишем од 3.0м могу да пређу 
грађевинску линију у случајевима када се регулациона и 
грађевинска линија поклапају 

макс 1.0м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља. 

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на делу објекта 
вишем од 3.0м могу да пређу грађевинску  линију (када 
се  грађевинска и регулациона линија не поклапају) 
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. 

 За објекти који се граде у прекинутом и 
непрекинутом низу нису дозвољени испади на фасадама 
који се граде на међи. 

Отворене спољне степенице 

- Отворене спољне степенице могу се постављати на 
предњи део објекта ако је грађевинска линија најмање 
3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако 
савлађују висину до 0,9м. 

- Степенице којима се савладава висина већа од 0,9м 
морају бити увучене у габарит објекта, остала висинска 
разлика савладава се унутар објекта односно грађ. линије.  

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 јавним функцијма (здрвство, дечији вртић), 
комерцијалним, пословним и др.садржајима морају бити 
организовани тако да не ометају функцију становања. 

 
пасажи и пролази 

- Колски приступ унутрашњем дворишту код 
породичних стамбених објеката, може се обезбедити 
преко пасажа, минималне ширине 2,5м и минималне 
слободне висине од  3,0м. (од коте финално обрађеног 
коловоза до најниже тачке обрађеног плафона)  

- Колски приступ унутрашњем дворишту код 
објеката вишепородичног становања, објеката комерци-
јалних делатности и осталих намена, приступ унутра-
шњости парцеле/блока може се обезбедити преко 
пасажа минималне ширине 3,0м и минималне слободне 
висине од 3,5м. (од коте финално обрађеног коловоза до 
најниже тачке обрађеног плафона). 

 
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. 
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-  Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

- Није дозвољено да се надзиђивањем постојећег 
или изградњом новог крова, формирају поткровне етаже 
у више нивоа. 

-  Кровне баџе могу 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 инфра-
структурних водова, а њихова међусобна удаљеност и 
место полагања дефинисаће се техничком документа-
цијом уз поштовање параметара датих Планом. 

 
 Услови ограђивања грађевинских парцела 
 
- Грађевинске парцеле за изградњу комерцијалних, 

пословних, као и парцеле за објекте од јавног интереса, 
по правилу се не ограђују, осим ако за то не постоји 
потреба из безбедносних разлога.                   

 Грађевинске парцеле за вишепородично становање 
се по правилу не ограђују.  

- Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом максималне висине 
0,9м, или транспарентном оградом максималне висине 
1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

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

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

- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9м од 
суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом ма-
ксималне висине 1,4м која се може постављати на подзид. 
Висина подзида одређује се за сваки конкретни случај. 

- Зиданa непрозирна ограда између парцела подиже 
се до висине 1,4м уз сагласност суседа, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде. 

- Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде на углу парцеле која је висине 0,9м 
одређује  се за сваки конкретни случај. 

 
Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

Плана ( граф.прилог бр.3) 
- 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:  

 1 контејнер на 500м2 корисне површине посло-
вног 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  

Посебна правила грађења примењују се заједно са 
општим правилима.  

4.2.1. Посебна правила грађења за  
          подцелину 2.9.1. 
 
Све врсте интервенција као и њихова реализација 

на објектима који су у режиму предходне заштите 
(објекти градитељског наслеђа) могуће су само уз 
предходно издате конзерваторске услове и сагласност 
надлежне Службе заштите (Завод за заштиту 
споменика културе-Краљево); 

 
Планирана врста и намена објеката  
 
 породично становање, типа  ПС-01 и ПС-02 
 
- За интервенције на постојећим објектима 

породичног становања примењују се општа  правила 
дата у тачки 4.1. 

- За новопланиране објекте породичног становања 
параметри су дати у табели. 
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урбанистички параметри породичног становања ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 
Мин. 

П парц. (м2) 

Мин. ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПС-01 
 

до П+1+Пк 
слободностојећи 

45 
300 12 

прекинути низ 250 10 
двојни 2 х 250 2 х 10 

ПС-02 
само уз 
Ул.Цара Лазара 

П+2 
непрекинути низ 

50 
200 6 

прекинути низ 250 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. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног породичног стамбеног 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). 

- 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 стамбени објекат изграђен на међи 
уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи, али без 
постављања отвора на тој фасади.  

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

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању 
низа/прекинутог низа обавезно водити рачуна о 

суседима и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- 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 других објеката на парцели, 
грађевински елементи, правила за архитектонско 
обликовање и остали урбанистички услови дати су  у 
општим правилима грађења тачка 4.1.4. 

 
 вишепородично становање, типа  ВС-01 

- Постојећи вишепородични објекти са параметрима 
већим од датих овим Планом се задржавају уз могућност 
интервенција које се односе на санацију, адаптацију и 
текуће одржавање објекта.  

- За новопланиране објекте вишепородичног 
становања параметри су дати у табели. 

 
 

урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-01 
 

Тип 
Спра 
тност 

Тип објекта Макс.ИЗ (%) 
Мин. 

П 
парц.(м2) 

Мин. ширина 
фронта 
парц.(м) 

ВС-01 
само уз Ул. 
Цара Лазара 

П+2 
непрекинути низ 

50 
450 12 

прекинути низ 500 15 

 
 
- У оквиру типа ВС-01 за тип објекта у 

непрекинутом низу, могуће је изградити максимално 6 
стамбених јединица у објекту. 

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

- Међусобна удаљеност објеката који се граде у 
прекинутом низу, (или прекинутом и непрекинутом низу)  
износи најмање ½ висине вишег објекта. Ово растојање се 
може смањити на ¼ висине вишег објекта ако објекти на 
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 

стамбеним просторијама (атељеима и пословним 
просторијама) али не може бити мање од 3.0м. 

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању ових 
елемената са суседним објектима уз минимална 
одступања.  

- Услови паркирања дати су у општим правилима за 
паркирање тачка 4.1.3. 
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- Услови изградње других објеката на парцели, 
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. 

- Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на 
парцели и то:  

- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 у 
оквиру становања типа ПС-01,  

- објекти комерцијалне делатности макс. П+2  у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01 

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели и то 
само уз Ул Цара Лазара. У том случају обавезна је 
израда Урбанистичког пројекта, а користе се 

урбанистички параметри дефинисани за становање типа 
ВС-01. 

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

- 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.  

- 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 уз Ул.Цара Лазара, а који подразумевају 
објекте у функцији туризма: хотеле, мотеле, хостеле, 
коначишта и сл. 

 
 

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.ширина  
фронта парц.  

(м) 

КД-041 

само уз Ул. Цара Лазара 
П+2 

непрекинути 
50 

450 12 

прекинути низ 500 15 

 
 
- 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 20% 

- 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. 

- Привредне делатности типа ПД-03 могу бити 
организоване искључиво у оквиру породичног 
становања типа ПС-01 у складу са урбанистичким 
параметрима дефинисаним за породично становање ПС-
01 уз ограничење спратности на макс. П+1. 

- Садржаји привредних делатности могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 

тада  је однос становања према делатностима  60% : 40% 
или у оквиру самосталног објекта на парцели  

- 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. 

 
4.2.2. Посебна правила грађења за подцелину 2.9.2. 
 
Планирана врста и намена објеката  
 
 Комерцијалне делатности КД-01  
 
- Подразумевају пословне и трговачко-пословне 

центре, велике маркете, сервисе и сл. Могу бити 
организоване у склопу једног или више објеката на 
парцели. 

- За изградњу објеката комерцијалних делатности 
типа КД-01 обавезна је израда Урбанистичког 
пројекта.  
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урбанистички параметри комерцијалних делатности 
типа КД-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 

макс. 
ИЗ 
(%) 

 
мин. 

површина 
парцеле 

(м2) 
 

мин. 
ширина 
парцеле  

(м) 

КД-01 до П+2 40% 1500 30 

 

- На грађевинској парцели површине и ширине 
мање за 10% од мин. дефинисаних, може се даљом 
разрадом (кроз УП) омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

- Грађевинска линија дата је у графичком прилогу 
бр. 3.  

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса. 

-  Уколико се граде више објеката на парцели 
међусобно растојање је минимално 1/2 висине вишег 
објекта, али не мање од 4м. 

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) на 
нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,6м и то на делу вишем од 4.00м.  

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

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30%. У оквиру комплекса предвидети 
заштитно зеленило (компактни засади листопадне и 
четинарске вегетације) мин.ширине појаса од  3,0м 
према комплексу старог гробља. 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката према јавним површинама, 
обликовању и обради фасада (фасадној профилацији, 
детаљима) са циљем постизања вишег квалитета 
урбаних и архитектонских вредности градског подручја. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Привредне делатности ПД-02 
 
- Подразумевају делатности: индустријску и 

занатску производњу, део објеката саобраћајне привреде 
(гараже и радионице), сервисе, складишта, магацине и 
сл.  

-  Постојећи објекти привредних делатности се 
задржавају уз могућност интервенција у оквиру 
дозвољених урбанистичких параметара.  

- Привредне делатности могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели (јединствен 
комплекс или више појединачних груписаних локација).  

 
 
 
 

урбанистички параметри привредне делатности 
тип ПД-02 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс.ИЗ 

(%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40 800 16 

 

- За формирање  потпуно новог комплекса са више 
објеката привредних делатности обавезна је израда 
Урбанистичког пројекта.  

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој парцели у складу са општим 
условима за паркирање тачка 4.1.3. 

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30%. У оквиру комплекса предвидети 
заштитно зеленило (компактни засади листопадне и 
четинарске вегетације) мин.ширине појаса од  3,0м 
према комплексу старог гробља. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и др. чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

 
Пратећа намена 

 Спорт и рекреација типа СР-02 и СР-03 

- У оквиру површине планиране за спорт и рекре-
ацију формира се јединствени спортско-рекреативни 
комплекс за који је обавезна израда Урбанистичког 
пројекта. 

- Максимални ИЗ у оквиру комплекса је 40%, а 
макс.спратност објеката П 

- У оквиру планиране површине за изградњу 
(унутар грађевинских линија) могућа је изградња једног 
или више појединачних спортских објеката који могу 
бити повезани или груписани на различите начине, 
пратећих објеката као и објеката комерцијалних 
делатности искључиво угоститељског карактера.(кафеи, 
ресторани, барови  и сл).  

- Пратећи објекти су свлачионице, оставе за 
реквизите, санитарни чвор и сл. 

- Наведени објекти комерцијалне делатности могу се 
градити искључиво заједно са спортско рекративним 
садржајима, у супротном њихова изградња није дозвољена. 

- Процентуално учешће комерцијалних делатности 
и пратећих садржаја је макс.20% у односу на површину 
парцеле.  

- Положај објеката у односу на регулациону линију 
дат је у граф.прилогу бр.3. 

- Паркирање је планирано на опредељеној јавној 
паркинг површини.   

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30%. У оквиру комплекса обавезно је 
предвидети заштитно зеленило (компактни засади 
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листопадне и четинарске вегетације) мин.ширине појаса 
од  5,0м према комплексу старог гробља. 

Тип СР-02 - Објекти затвореног типа намењеним 
мањем броју корисника: спортске сале без трибина, балон 
сале и сл. са теренима за различите врсте спортова 
(кошарка, одбојка, тенис, мали фудбал и сл.), са пратећим 
садржајима (свлачионице, санитарни чвор, кафе).  

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 5,0м 

Тип СР-03 - Подразумева изградњу спортско-
рекреативни садржаја искључиво партерног типа. 
Оријентација терена север-југ до североисток-југозапад, 
односно северозапад-југоисток, раван терен. Могу се 
градити терени  за кошарку, фудбал, мали фудбал, 
одбојку, тенис и сличне спортове; отворени базени; 
полигони за вожњу ролера, скејта, фитнес справе на 
отвореном, мини голф, боћање, игралишта за децу; 
мобилна клизалишта и сл. 

 
 Породично становање типа ПС-01 
 

Постојећи објекат породичног становања се задржава уз 
могућност свих врста интервенција до максималних 
параметара утврђених Планом. 

- макс. спратност П+1+Пк, макс. Из=45% 
- 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., макс.спратности П+1.  У оквиру објекта 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. 

 
4.2.3. Посебна правила грађења за  
          подцелину 2.9.3. 
 
Планирана врста и намена објеката  
 
 породично становање, типа  ПС-01 и ПС-02 
 
- За интервенције на постојећим објектима 

породичног становања примењују се општа  правила 
дата у тачки 4.1. 

- За новопланиране објекте породичног становања 
параметри су дати у табели. 

 

 
 

урбанистички параметри породичног становања ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта Макс.ИЗ (%) 
Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 
фронта 
парц.(м) 

ПС-01 

 
До П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

ПС-02 

само уз 
Ул.Пећку 

П+2 

слободностојећи 45 300 12 

прекинути низ 

50 

250 10 

двојни 2x250 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. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу двојног 
породичног стамбеног 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). 

- 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 стамбени објекат изграђен на међи 
уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи 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 других објеката на парцели, 
грађевински елементи, правила за архитектонско 
обликовање и остали урбанистички услови дати су  у 
општим правилима грађења тачка 4.1.4. 

 
 вишепородично становање, типа  ВС-01 
 
- За новопланиране објекте вишепородичног 

становања параметри су дати у табели. 
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урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 
Мин. 

П парц.(м2) 
Мин. ширина 

фронта парц.(м) 

ВС-01 
само уз Ул. Пећку 

П+2 

слободностојећи 40 600 20 

прекинути низ 50 500 15 

 

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

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

- Међусобна удаљеност вишеспратних 
слободностојећих објеката и објеката  који се граде у 
прекинутом низу износи најмање ½ висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на ¼ висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним просторијама 
(као и атељеима и пословним просторијама) али не може 
бити мање од 3.0м. 

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

-Услови изградње других објеката на парцели, 
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  
 
- Комерцијалне делатности могу бити организоване 

у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на 
парцели и то:  

- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 у 
оквиру становања типа ПС-01,  

- објекти комерцијалне делатности макс. П+2  у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01 

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели 

и то само уз Ул.Пећку. У том случају обавезна је 

израда Урбанистичког пројекта, а користе се 

урбанистички параметри дефинисани за становање типа 

ВС-01. 

- У оквиру објеката комерцијалнх делатности  може 

бити заступљено и становање, тада је  однос делатности 

према становању 80% : 20%. 

- 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.  

- 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. 

 
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. 

- Привредне делатности типа ПД-03 могу бити 
организоване искључиво у оквиру породичног 
становања типа ПС-01 у складу са урбанистичким 
параметрима дефинисаним за породично становање ПС-
01 уз ограничење спратности на макс. П+1. 

- Садржаји привредних делатности могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта тада  
је однос становања према делатностима  60% : 40%. Може 
бити изграђен и као самостални објекат на парцели.  

- 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. 

 
4.2.4. Посебна правила грађења за подцелину  
          2.9.4. 
 
Планирана врста и намена објеката  
 
 Вишепородично становање типа ВС-02 и  
      ВС-03 
 
- Објекти који су реализовани по предходно 

донетом планском документу из 2000.г. (дати у 
графичким прилозима) могу се само реконструисати без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, инвести-
ционо и текуће (редовно) одржавање.  

- За објекте који нису надграђени (по предходном 
планском документу) у циљу наставка започете 
реализације и континуитета у планирању задржавају се 
изведени хоризонтални габарити објеката уз могућност 
надградње. Објекти који су  планирани за надградњу 
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назначени су планираном спратношћу и габаритом 
планиране надградње у графичким прилозима. 

- Планирану надградњу могуће је извести уколико 
се  докаже да не угрожава статичку стабилност објекта. 
Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења радова морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

- Није дозвољена фазна изградња планиране 
надградње. Планиране надградње извести као архи-
тектонску и функционалну целину, како би се задржао 
карактер објекта као јединствене целине, у архитекто-
нском, конструктивном и урбанистичком смислу.  

-  Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења предметног, односно суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

- Завршетке вентилационих канала и димњака, као и 
осталих постојећих инсталација извести изнад 
новоформиране кровне конструкције и обезбедити 
њихово нормално коришћење. 

- Новоформиране стамбене јединице обавезно  је 
термички и звучно изоловати у циљу заштите постојећих 
стамбених јединица. 

-  Ограђивање парцела према јавним површинама и 
суседним парцелама није планирано. 

 
 Правила за новопланирани вишепородични 

стамбени објекат типа ВС-02 
- За новопланирани објекат вишепородичног 

становања параметри су дати у табели. 

 
 

урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц.(м) 

ВС-02 П+3 прекинути низ 45 600 15 

 

 
- Површина у оквиру које је дозвољена изградња и 

грађевинска линија дате су у графичком прилогу бр.3.  
- Грађевински елемети објекта –испади, дати су у 

општим правилима грађења, тачка 4.1.4. 
- Минимални проценат уређених и зелених  

површина је 20%. 
- Услови паркирања дати су у општим правилима за 

паркирање тачка 4.1.3. 
 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
-  Постојећи објекат комерцијалних делатности се 

задржава у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту уз могућност интервенција потребне за 
функционисање, побољшање, унапређење и осавреме-
њавање објеката: адаптација, санација, реконструкција, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Површина у оквиру које је дозвољена иградња 
новопланиранг комерцијалног објекта типа КД-02, и 
грађевинска линија дате су у графичком прилогу бр.3.  

- Макс. спратност објекта је П, макс Из=40% 
- Мин. површина парцеле 350м2 и мин.ширина 

фронта 15м 
-  Ограђивање парцела према јавним површинама и 

суседним парцелама није планирано. 
 
Пратећа намена 
 
 Парк суседства и зеленило 
 
- Правила изградње  и уређења Парка суседства и  

зеленила дата су у тачкама 3.5. и 3.5.1.  
 

4.2.5. Посебна правила грађења за подцелину 2.9.5. 
 

Планирана врста и намена објеката  
 
 Вишепородично становање типа ВС-02  
 
- Основни тип објекта је непрекинути низ дуж целе 

Пећке улице,  изузетак су први и задњи у низу који се 
планирају као објекти једнострано узидани тј. као 
објекти типа прекинутог низа.  

- Површина у оквиру које је дозвољена изградња, 
дубина објеката и грађевинска линија дате су у 
графичком прилогу бр. 3.  

 
урбанистички параметри вишепородичног 

становања ВС-02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип  

објекта 

Макс. 
ИЗ  

(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. 
(м) 

ВС-02 П+3 
прекинути низ 

45 600 15 
непрекинути низ 

 
- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 

20% већи од максималне вредности  за ИЗ. 
- Код објеката који се граде у непрекинутом низу 

изградња је од међе до међе (међусобна удаљеност је 
0,0м), и није дозвољено постављање било каквих отвора 
на бочним контактним фасадама, који би онемогућили 
реализацију низа. 

- Код објеката који се граде у прекинутом низу 
одстојање од границе суседне парцеле и регулационе 
линије  дате су у граф. прилог бр. 3 
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- Међусобна удаљеност новопланираних вишепо-
родичних објеката и суседних објеката дата је позицијом 
њихових грађевинских линија (граф.прилог бр.3)  

- Доња кота плоче изнад приземља објекта и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта.  

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседима и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања, односно коту кров-
ног венца обавезно усагласити  са венцем на суседним 
објектима.  

- Могуће је отварање пролаза-пасажа ка уну-
трашњости парцеле кроз фасадну раван објекта.  

- Минимална ширина пролаза уколико се користи 
као колски је 3.00м, односно 1.50м, уколико се користи 
као пешачки, најмање корисне висине 3.50м. 

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 
могу да пређу грађевинску линију према правилима 
датим у тачки 4.1.4. 

- Није дозвољена изградња других објеката на 
парцели као ни изградња помоћних објеката. 

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

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката у низу који су окренути 
према саобраћајницама, њиховом обликовању и 
коришћењу детаља у архитектури, као и материјалима 
који ће се користити у обради фасаде. 

- За реализацију објеката у низу обавезно планирати 
косе кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу  и са завршном кровном атиком. 

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
обради фасаде објеката (фасадној профилацији, 
детаљима фасада) са циљем постизања вишег квалитета 
урбаних и архитектонских вредности.  

- Посебну пажњу обратити при обликовању угаоне 
форме 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. 

- Грађевинске парцеле за вишепородично становање 
се по правилу не ограђују. Ограђивање парцела се 
дозвољава (унутар парцеле) према суседним парцелама. 

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења простора планираној урбани-
стичкој регулацији дозвољено је: инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање објекта.  

- На осталом простору до привођења планираној 
намени постојећи објекти могу се реконструисати без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, одно-
сно дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. Изграђени 
објекти на међи са суседном парцелом у случају 
реконструкције, не могу отворити нове отворе на тим 
фасадама. 

- Доградња постојећих објеката није дозвољена 
осим у случају неопходности формирања мокрог чвора.  

Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности КД-02  
 
- У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

- Комерцијалне делатности могу се организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта 

- У оквиру ове подцелине са вишепородичним 
становањем,  комерцијални објекти се могу градити и на 
парцелама мањим од 600м2, а већим од 300м2 , али без 
могућноси организовања стамбених јединица, односно 
могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и то само уз Ул.Пећку. У том 
случају обавезна је израда Урбанистичког пројекта, а 
користе се урбанистички параметри:  

- макс.спратност П+3,  

- макс. ИЗ=45%  

- тип изградње је непрекинути низ 
- Грађевинске парцеле објеката комерцијалних 

делатности се по правилу не ограђују.  
- Услови паркирања дати су у општим правилима за 

паркирање тачка 4.1.3. 
- У оквиру парцела са објектима комерцијалних дела-

тности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: 
робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл. 

 
Пратећа намена 
 
 зеленило 
 
- Зеленило стамбених зона, (на површинама остале 

намене) 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. Минимални проценат зелених и слободних 
површина износи 20%. 

Ове уређене зелене површине су у функцији 
основне намене простора превасходно са   декоративном 
или утилитарном улогом. Правила уређења зелених 
површина дата су у тачки 3.5.  

 
4.2.6. Посебна правила грађења за 
          подцелину 2.9.6. 
 
Планирана врста и намена објеката  
 
Основни тип изградње у подцелини је ВС-02, 

изузетак је  планирани објекат на локацији постојеће 
здравствене станице у Ул.Балшићевој који се планира 
као вишепородични објекат типа ВС-03. 

 
 Вишепородично становање типа ВС-02  
 
- Површина у оквиру које је дозвољена изградња, 

дубина објеката и грађевинске линије дате су у 
графичком прилогу бр. 3. 
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урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-02 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц.(м) 

ВС-02 П+3 слободностојећи 40 600 20 

 
 
- Уколико грађевинска парцела има неправилан 

облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт). 

- Растојање планираних површина у оквиру које је 
дозвољена градња и граница суседних грађевинских 
парцела дате су граф. прилог бр.3. 

- Међусобна удаљеност слободностојећих 
вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање ½ висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на ¼ висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе на стамбеним просторијама 
(као и атељеима и пословним просторијама)али не може 
бити мање од 5.0м 

- Међусобна удаљеност новопланираних вишепоро-
дичних објеката дата је позицијом њихових грађе-
винских линија у граф.прилог бр.3  

- 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 већег  
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 орјентисаним 
према подцелини 2.9.7 нису дозвољени испади на објекту. 

 За објекте који се граде у прекинутом низу нису 
дозвољени испади на фасадама који се граде на међи. 

- Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете Балшићеве улице.  

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

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

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката који су окренути према 
саобраћајницама, њиховом обликовању и коришћењу 
детаља у архитектури, као и материјалима који ће се 
користити у обради фасаде. 

- Грађевинске парцеле за вишепородично 
становање се по правилу не ограђују према уличном 
фронту, ограђивање парцела се дозвољава (унутар 
парцеле) према суседним парцелама, препорука је да се 
ограђивање изврши засадима живе ограде или ниским 
транспарентим оградама. 

-  Није дозвољена изградња других објеката на 
парцели као ни изградња помоћних објеката. 

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења простора планираној урбанисти-
чкој регулацији дозвољено је: инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање објекта.  

- На осталом простору до привођења планираној 
намени постојећи објекти могу се реконструисати без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестици-оно и текуће 
(редовно) одржавање објеката. Изграђени објекти на међи 
са суседном парцелом у случају реконструкције, не могу 
отворити нове отворе на тим фасадама. 

- Доградња постојећих објеката није дозвољена 
осим у случају неопходности формирања мокрог чвора.  

 
 Вишепородично становање типа ВС-03 
 
- Слободностојећи вишепородични стамбени 

објекат типа ВС-03 планиран је на локацији постојеће 
здравствене станице у Ул.Балшићевој. За ову локацију и 
објекат обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
- У оквиру новопланираног објекта обавезна је 

организација простора здравствене станице.  
 
- Површина у оквиру које је дозвољена изградња, 

дубина објеката и грађевинске линије дате су у 
графичком прилогу бр.3.  

 
урбанистички параметри вишепородичног 

становања ВС-02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип  

објекта 

Макс.ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин.  

ширина  

фронта  

парц.(м) 

ВС-03 П+4 
Слободно- 

стојећи 
40 600 20 

 
- Приступи стамбеном делу и делу улаза у 

просторије здравствене станице морају бити физички 
развојени и то: из улице Балшићеве формирати приступ 
здравственој станици, а приступ стамбеном делу објекта 
планирати из новопланиране улице (која спаја Ул. 
Балшићеву и Ул.Нову Балшићеву). 

- Кота приземља објекта одређује се у односу на 
коту нивелете Балшићеве улице.  

- Јавни паркинг простор (Ул. Балшићева) планиран  
је за кориснике здравствене станице. 

- Потребан број паркинг места по стамбеној 
јединици (за стамбени део) обезбедити у складу са 
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правилима датим у тачки 4.1.3.Општа правила за 
паркирање. 

- Грађевински елементи-испади на објекту дати су у 
општим правилима у тачки 4.1.4. 

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

 
Компатибилне (допунске) намене  
 
- У оквиру ове подцелине нису планиране компати-

билне намене. 
 
Пратећа намена 
 
 зеленило  
 
- Зеленило стамбених зона, (на површинама остале 

намене) 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. Минимални проценат зелених и слободних 
површина износи 20%. 

Ове уређене зелене површине су у функцији 
основне намене простора превасходно са   декоративном 
или утилитарном улогом. Правила уређења зелених 
површина дата су у тачки 3.5.  

 
4.2.7. Посебна правила грађења за  
          подцелину 2.9.7. 
 
Све врсте интервенција као и њихова 

реализација на објектима који су у режиму предходне 
заштите (објекти градитељског наслеђа) могуће су 
само уз предходно издате конзерваторске услове и 
сагласност надлежне Службе заштите (Завод за 
заштиту споменика културе-Краљево); 

 
Планирана врста и намена објеката  
 
 породично становање, типа  ПС-01 и ПС-02 
 
- За интервенције на постојећим објектима 

породичног становања примењују се општа  правила 
дата у тачки 4.1. 

- За новопланиране објекте породичног 
становања параметри су дати у табели. 

 

 

Урбанистички параметри породичног становања ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 
Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц. 

(м) 

ПС-01 
 

До П+1+Пк 
слободностојећи 

45 
300 12 

прекинути низ 250 10 
ПС-02 
само уз деоУл. Пећке 
и Балшићеве 

П+2 
слободностојећи 45 300 12 

прекинути низ 50 250 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 удаљеност објекта од границе 
грађ.парцеле породичног становања дата су у општим 
правилима грађења, тачка 4.1.4. 

-   Уколико се стамбени објекат изграђен на међи 
уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи 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 других објеката на парцели, 
грађевински елементи, правила за архитектонско 
обликовање и остали урбанистички услови дати су  у 
општим правилима грађења тачка 4.1.4. 

 
 вишепородично становање, типа  ВС-01 
 
- За новопланиране објекте вишепородичног 

становања параметри су дати у табели. 
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урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.(м) 

ВС-01 
само уз деоУл.Пећке и 
Н.Балшићеве 

П+2 
слободностојећи 40 600 20 

прекинути низ 50 500 15 

 

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

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

- Међусобна удаљеност вишеспратних слободно-
стојећих објеката и објеката  који се граде у прекинутом 
низу износи најмање ½ висине вишег објекта. Ово 
растојање се може смањити на ¼ висине вишег објекта ако 
објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе 
на стамбеним просторијама (као и атељеима и пословним 
просторијама) али не може бити мање од 3.0м. 

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

- Услови изградње других објеката на парцели, 
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  
 
- Комерцијалне делатности могу бити организоване 

у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на 
парцели и то:  

- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 у 
оквиру становања типа ПС-01,  

- објекти комерцијалне делатности макс. П+2  у 
оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01 

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

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

- 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.  

- 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  
 
- Садржаји комерцијалних делатности типа КД-041 

подразумевају изградњу објеката у функцији туризма: 
хотели, мотели, коначишта, апартмани, spa и wellnes 
центри и сл.  

 

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц.(м2) 

Мин. 
ширина фронта 

парц. (м) 

КД-041 до П+3 слободностојећи 
50 

600 20 

прекинути низ 600 15 
 

-  Минимална удаљеност од граница суседних 
парцела износи 2.5м, а удаљеност од објеката стамбене 
намене најмање 5м. 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 4м. 

- 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 објеката комерцијалних делатности типа 
КД-041 обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
Пратећа намена 
 
 Јавне функције- дечија заштита 
 
- Дозвољена је, реконструкција, доградња/надгра-

дња, адаптација, санација,  инфраструктурно опремање  
и сл. са циљем осавремењавања и подизања нивоа 
услова за рад са децом, а у складу са Стратегијом 
локалног одрживог развоја. 
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- Дозвољена је и изградња објеката пратећих 
садржаја: вртни павиљони, отворене играонице, 
амфитеатар, фонтане и сл., који се могу поставити и ван 
грађевинске линије у оквиру дворишта уз адекватну 
обраду слободних површина. 

- Проценат изграђености макс. 40%, а макс. 
спратност објеката П+1. Положај објекта на парцели  
дефинисан је унутар грађевинских линија које су дате у 
граф. прилогу бр.3. 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 50% 

- У случају нове изградње (доградња, надградња) 
примењује се параметар - површина дечје установе – 
8м2/кориснику, 

 
4.2.8. Посебна правила грађења за подцелину 

2.9.8. 
 
Планирана врста и намена објеката  
 
 Комерцијалне делатности типа КД-01 
      и КД-041 
 
Простор (к.п.бр.128/3 и 131/2 КО Крушевац) у Ул. 

Гвозденог пука - бивши комплекс „Јединство“ планира 
се за ремоделацију са наменом комерцијалне делатности 
типа КД-01 и /или са наменом комерцијалне делатности 
типа КД-041. 

- Комерцијалне делатности типа КД-01 подра-
зумевају пословне и трговачко-пословне центре, велике 
маркете, сервисе и сл, који могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели. 

- Комерцијалне делатности типа КД-041 подра-
зумевају објекате у функцији туризма: хотели, мотели, 
коначишта, апартмани, spa и wellnes центри и сл.  

- Обзиром да оба типа КД-01 и КД-041  подразумевају 
комерцијалне делатности могућа је у оквиру парцеле 
изградња, односно, комбинација оба типа. 

- За изградњу објеката комерцијалних делатности 
типа КД-01 и КД-041 обавезна је израда Урбани-
стичког пројекта.  

- Грађевинска линија дата је у графичком прилогу 
бр. 3.  

- Уколико се граде више објеката на парцели међу-
собно растојање је минимално 1/2 висине вишег објекта. 

- У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса. 

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) на 
нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,6м и то на делу вишем од 4.00м.  

- 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%. Обавезно је формирање тампона 
зеленила према стамбеној зони. 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката према јавним површинама, 
обликовању и обради фасада (фасадној профилацији, 
детаљима) са циљем постизања вишег квалитета 
урбаних и архитектонских вредности градског подручја. 

 

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-01 
 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40 1500 30 

 
 

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041 
 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц.(м2) 

Мин. 
ширина фронта 

парц. (м) 

КД-041 П+3 слободностојећи 40 600 20 

 

- У зависности од просторних могућности комерци-
јалне делатности могу да се допуне садржајима спорта и 
рекреације типа СР-03 које подразумевају изградњу 
садржаја искључиво партерног типа. Оријентација терена 
север-југ до североисток-југозапад, односно северозапад-
југоисток, раван терен.Могу се градити терени  за кошарку, 
одбојку, тенис и сличне спортове; отворени базени; фитнес 
справе на отвореном, мини голф, игралишта за децу; 
мобилна клизалишта и сл. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
- Компатибилне намене у оквиру ове подцелине 

нису планиране. 

Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-02 
 
- Постојећи објекти привредне делатности до 

привођења планираној намени могу се реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, инве-
стиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 
Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, не могу отворити нове отворе 
на тим фасадама. 
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- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења простора планираној урбани-
стичкој регулацији дозвољено је: инвестиционо и текуће 
(редовно) одржавање објекта.  

 
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).  

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 оба-
веза израда пројекта парцелације, односно препарце-
лације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-
архитектонског конкурса). 

 
Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 

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

 
- Грађевинска парцела се формира деобом или 

спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

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

- На једној катастарској парцели може се образовати 
већи број грађевинских парцела, који се могу делити 

парцелацијом до минимума утврђеног применом 
правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом.  

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

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

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 
50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 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 
обухваћеног 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 

привођења простора планираној намени и урбани-
стичкој регулацији 

 
- 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 дозвоњено 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, изузетак су случајеви када 
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је то могуће путем израде Урбанистичког пројекта, а 
који су прецизно дефинисани чл.60 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, 145/2014 и 83/2018) 

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. 

Доношењем Плана детаљне регулације “Цара 
Лазара-Балшићева“ ставља се ван снаге део Плана 
детаљне регулације „Цара Лазара са контактним 
зонама“ („Сл. лист општине Крушевац“, бр.3/07), који  је 
у обухвату тј. границама овог предметног Плана.   

 

Аналитичко-геодетски елементи за пренос (координате за пренос површина јавне намене) 

 

  1    7525632.76    4826494.10 

  2    7525632.93    4826495.69 

  3    7525608.51    4826719.15 

  4    7525609.77    4826718.89 

  5    7525610.96    4826718.29 

  6    7525611.85    4826717.27 

  7    7525612.38    4826716.43 

  8    7525612.55    4826715.90 

  9    7525612.78    4826712.43 

 10    7525613.73    4826701.13 

 11    7525614.16    4826695.10 

 12    7525614.53    4826691.53 

 13    7525615.04    4826682.97 

 14    7525615.67    4826675.03 

 15    7525616.03    4826668.53 

 16    7525618.59    4826632.82 

 17    7525619.91    4826613.87 

 18    7525619.89    4826612.44 

 19    7525619.03    4826609.83 

 20    7525618.19    4826608.54 

 21    7525627.47    4826646.56 

 22    7525623.62    4826699.94 

 23    7525622.37    4826717.47 

 24    7525622.88    4826718.77 

 25    7525623.74    4826719.64 

 26    7525625.23    4826720.16 

 27    7525914.38    4826631.86 

 28    7525914.41    4826632.57 

 29    7525912.44    4826668.63 

 30    7525977.13    4826735.70 

 31    7525921.04    4826671.54 

 32    7525921.37    4826665.44 

 33    7525924.73    4826665.57 

 34    7525924.65    4826659.40 

 35    7525921.69    4826659.43 

 36    7526159.57    4826735.55 

 37    7526151.35    4826746.55 

 38    7526149.03    4826749.72 

 39    7526134.48    4826769.40 

 40    7525924.97    4826537.88 

 41    7525925.02    4826536.80 

 42    7525924.57    4826535.32 

 43    7525923.23    4826533.84 

 44    7525921.79    4826533.26 

 45    7525908.03    4826530.60 

 46    7525888.27    4826527.13 

 47    7525874.25    4826526.16 

 48    7525633.14    4826509.93 

 49    7525632.45    4826510.95 

 50    7525632.54    4826514.15 

 51    7525633.16    4826522.17 

 52    7525634.10    4826534.34 

 53    7525635.61    4826555.27 

 54    7525635.05    4826562.77 

 55    7525634.19    4826569.77 

 56    7525632.31    4826585.81 

 57    7525632.23    4826588.29 

 58    7525632.65    4826590.56 

 59    7525633.66    4826497.13 

 60    7525634.84    4826498.21 

 61    7525643.31    4826440.42 

 62    7525639.59    4826455.80 

 63    7525638.12    4826461.87 

 64    7525637.86    4826463.07 

 65    7525637.87    4826464.60 

 66    7525638.31    4826466.07 

 67    7525639.45    4826467.52 

 68    7525641.02    4826468.50 

 69    7525640.34    4826472.11 

 70    7525639.48    4826476.70 

 71    7525638.27    4826477.15 

 72    7525637.02    4826477.96 

 73    7525636.23    4826478.72 

 74    7525635.48    4826479.78 

 75    7525634.34    4826482.92 

 76    7525633.69    4826486.19 

 77    7525633.02    4826490.45 

 78    7525789.30    4826510.16 

 79    7525792.29    4826449.01 

 80    7525826.47    4826512.89 

 81    7525990.21    4826747.28 

 82    7525999.22    4826755.26 

 83    7526087.94    4826641.92 

 84    7526089.00    4826632.38 

 85    7526089.34    4826629.36 

 86    7526090.70    4826620.55 

 87    7526092.86    4826611.17 

 88    7526094.35    4826604.89 

 89    7526096.76    4826597.61 

 90    7525934.23    4826537.34 

 91    7525933.73    4826538.19 

 92    7526091.95    4826642.63 

 93    7526203.05    4826660.75 

 94    7526201.92    4826659.46 

 95    7526201.26    4826658.70 

 96    7526199.99    4826657.18 

 97    7526197.87    4826654.50 

 98    7526196.35    4826652.46 

 99    7526194.63    4826650.02 

100    7526185.58    4826636.65 

101    7526172.44    4826617.89 

102    7526164.90    4826608.38 

103    7526160.02    4826602.31 

104    7526147.02    4826586.29 

105    7526135.81    4826572.44 

106    7526129.61    4826564.76 

107    7526127.05    4826561.27 

108    7526119.89    4826552.07 

109    7526119.17    4826552.16 

110    7526115.35    4826552.63 

111    7526110.90    4826563.99 

112    7526103.82    4826589.51 

113    7526096.76    4826612.08 

114    7525928.07    4826524.71 

115    7525929.91    4826525.23 

116    7525940.27    4826528.28 

117    7525963.95    4826536.81 

118    7525971.04    4826539.34 

119    7525982.27    4826543.09 

120    7525993.82    4826547.12 

121    7526003.13    4826550.42 

122    7526005.27    4826551.20 

123    7526019.47    4826556.36 

124    7526027.25    4826559.10 

125    7526038.62    4826563.43 

126    7526046.39    4826566.25 
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127    7526076.06    4826577.07 

128    7526098.38    4826585.08 

129    7526099.77    4826584.25 

130    7526100.43    4826583.54 

131    7526100.78    4826582.99 

132    7526102.83    4826570.47 

133    7526106.79    4826561.70 

134    7526111.90    4826550.98 

135    7526115.01    4826545.19 

136    7526113.72    4826543.50 

137    7526112.41    4826541.84 

138    7526112.00    4826541.32 

139    7526106.71    4826534.88 

140    7526094.87    4826521.86 

141    7526087.48    4826514.32 

142    7526082.50    4826509.52 

143    7526074.79    4826502.58 

144    7526062.45    4826491.65 

145    7526040.81    4826472.97 

146    7526023.85    4826458.20 

147    7526021.97    4826456.56 

148    7526016.53    4826451.76 

149    7526015.75    4826451.07 

150    7526014.35    4826449.86 

151    7525988.58    4826427.73 

152    7525978.92    4826419.18 

153    7525971.55    4826412.78 

154    7525964.75    4826406.95 

155    7525960.99    4826403.72 

156    7525954.86    4826398.36 

157    7525948.70    4826393.00 

158    7525872.64    4826310.64 

159    7525868.16    4826304.78 

160    7525864.47    4826299.63 

161    7525861.94    4826296.05 

162    7525863.23    4826286.23 

163    7525896.88    4826250.08 

164    7525897.55    4826249.37 

165    7525898.34    4826248.52 

166    7525892.34    4826243.66 

167    7525890.83    4826242.58 

168    7525890.04    4826242.11 

169    7525889.22    4826241.68 

170    7525887.51    4826240.98 

171    7525868.93    4826235.58 

172    7525868.68    4826235.51 

173    7525857.75    4826271.21 

174    7525855.92    4826276.05 

175    7525848.60    4826280.80 

176    7525840.38    4826296.05 

177    7525839.18    4826306.17 

178    7525853.75    4826386.42 

179    7525863.72    4826392.38 

180    7525864.28    4826392.71 

181    7525903.74    4826421.46 

182    7525889.69    4826442.12 

183    7525944.91    4826467.21 

184    7525941.76    4826491.56 

185    7525941.66    4826492.05 

186    7525940.56    4826498.00 

187    7525939.59    4826503.21 

188    7525938.15    4826511.31 

189    7525936.61    4826519.91 

190    7525935.65    4826524.40 

191    7525935.64    4826525.28 

192    7525935.94    4826526.11 

193    7525936.51    4826526.78 

194    7525937.27    4826527.22 

195    7525900.80    4826331.08 

196    7525902.49    4826333.07 

197    7525904.98    4826336.00 

198    7525908.96    4826340.69 

199    7525919.98    4826352.81 

200    7525926.86    4826360.07 

201    7525933.88    4826367.29 

202    7525936.14    4826369.37 

203    7525939.94    4826372.86 

204    7525941.30    4826374.11 

205    7525949.52    4826381.82 

206    7525956.42    4826387.82 

207    7525957.04    4826388.36 

208    7525957.57    4826388.38 

209    7525958.10    4826388.29 

210    7525958.60    4826388.07 

211    7525959.03    4826387.75 

212    7525967.88    4826379.22 

213    7525982.42    4826365.23 

214    7525989.79    4826358.18 

215    7525991.97    4826356.10 

216    7525995.49    4826352.73 

217    7526000.42    4826348.02 

218    7526007.10    4826341.62 

219    7526021.96    4826359.24 

220    7526033.48    4826387.89 

221    7526038.86    4826394.34 

222    7526054.80    4826406.53 

223    7526056.31    4826404.79 

224    7526059.44    4826401.17 

225    7526060.90    4826402.36 

226    7526065.85    4826396.54 

227    7526063.37    4826394.42 

228    7526057.48    4826389.41 

229    7526051.08    4826383.97 

230    7526044.50    4826378.37 

231    7526042.46    4826376.63 

232    7526037.46    4826382.42 

233    7526038.66    4826383.42 

234    7526035.69    4826387.09 

235    7526041.48    4826392.08 

236    7526043.72    4826394.01 

237    7526047.74    4826397.81 

238    7526053.71    4826402.67 

239    7526021.70    4826362.81 

240    7526012.17    4826373.74 

241    7526026.39    4826385.67 

242    7526035.76    4826374.64 

243    7526061.29    4826421.49 

244    7526076.20    4826437.29 

245    7526086.85    4826447.26 

246    7526101.00    4826430.21 

247    7526105.55    4826424.73 

248    7526103.57    4826423.04 

249    7526098.01    4826418.30 

250    7526084.55    4826406.83 

251    7526078.64    4826401.80 

252    7526072.66    4826396.70 

253    7526070.55    4826394.91 

254    7526067.77    4826398.17 

255    7526077.50    4826402.53 

256    7526074.98    4826405.41 

257    7526064.11    4826418.20 

258    7526067.72    4826421.29 

259    7526079.22    4826431.12 

260    7526081.36    4826432.94 

261    7526083.57    4826434.84 

262    7526093.00    4826423.70 

263    7526094.44    4826422.00 

264    7526094.28    4826421.86 

265    7526080.60    4826410.19 

266    7526117.70    4826468.82 

267    7526131.01    4826481.16 

268    7526162.60    4826473.18 

269    7526147.65    4826460.84 

270    7526142.51    4826456.60 

271    7526140.11    4826459.67 

272    7526135.27    4826455.48 

273    7526136.73    4826453.82 

274    7526137.64    4826452.80 

275    7526137.83    4826452.58 

276    7526137.45    4826452.24 

277    7526123.71    4826440.43 

278    7526120.12    4826437.34 

279    7526117.78    4826435.31 

280    7526109.56    4826428.20 

281    7526118.32    4826443.52 

282    7526110.40    4826452.84 

283    7526123.48    4826463.98 

284    7526129.22    4826468.88 

285    7526137.16    4826459.52 

286    7526133.04    4826456.02 

287    7526128.47    4826452.14 

288    7526119.01    4826444.10 
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289    7526174.59    4826483.36 

290    7526178.89    4826487.02 

291    7526178.62    4826487.33 

292    7526173.63    4826493.03 

293    7526167.03    4826500.59 

294    7526177.62    4826521.61 

295    7526181.41    4826518.58 

296    7526184.65    4826513.99 

297    7526185.57    4826512.91 

298    7526193.75    4826506.89 

299    7526196.04    4826504.19 

300    7526196.49    4826503.26 

301    7526196.48    4826502.46 

302    7526195.82    4826501.36 

303    7526187.66    4826494.44 

304    7526187.05    4826493.93 

305    7526183.35    4826498.08 

306    7526176.57    4826492.33 

307    7526176.32    4826492.13 

308    7526174.66    4826494.05 

309    7526173.87    4826494.98 

310    7526024.79    4826356.25 

311    7526015.83    4826348.24 

312    7526015.08    4826347.75 

313    7526013.04    4826347.59 

314    7526011.75    4826348.32 

315    7525979.85    4826379.06 

316    7525965.84    4826392.08 

317    7525965.27    4826393.01 

318    7525965.27    4826394.10 

319    7525965.85    4826395.02 

320    7525964.09    4826393.69 

321    7525971.65    4826400.28 

322    7525973.49    4826401.96 

323    7525984.69    4826411.69 

324    7525986.43    4826413.21 

325    7525995.13    4826420.98 

326    7526014.86    4826437.76 

327    7526021.81    4826443.92 

328    7526028.07    4826449.45 

329    7526048.66    4826467.39 

330    7526057.69    4826474.99 

331    7526062.41    4826479.45 

332    7526068.99    4826485.19 

333    7526073.92    4826489.35 

334    7526077.98    4826492.84 

335    7526084.05    4826498.40 

336    7526088.38    4826502.17 

337    7526108.66    4826522.80 

338    7526119.06    4826535.02 

339    7526119.37    4826535.38 

340    7526125.78    4826543.80 

341    7526132.02    4826551.90 

342    7526132.58    4826551.84 

343    7526136.77    4826549.51 

344    7526142.00    4826462.65 

345    7526138.11    4826466.96 

346    7526132.76    4826472.89 

347    7526136.69    4826476.24 

348    7526141.30    4826480.18 

349    7526146.26    4826484.41 

350    7526155.24    4826473.83 

351    7526151.95    4826471.05 

352    7526147.26    4826467.09 

353    7526142.56    4826463.12 

354    7525880.68    4826198.39 

355    7525884.33    4826196.56 

356    7525899.37    4826189.02 

357    7525912.98    4826181.89 

358    7525923.76    4826176.25 

359    7525924.82    4826175.54 

360    7525925.63    4826174.55 

361    7525881.32    4826209.71 

362    7525875.42    4826230.19 

363    7525875.36    4826232.00 

364    7525876.03    4826233.59 

365    7525877.34    4826234.78 

366    7525878.16    4826235.14 

367    7525889.66    4826238.45 

368    7525891.23    4826239.05 

369    7525896.06    4826232.38 

370    7526014.20    4826333.93 

371    7526014.41    4826333.98 

372    7526015.09    4826334.17 

373    7526016.05    4826333.72 

374    7526033.96    4826317.21 

375    7526045.86    4826306.50 

376    7526053.25    4826299.77 

377    7526063.52    4826290.42 

378    7526042.29    4826302.53 

379    7526014.33    4826334.05 

380    7526021.52    4826340.50 

381    7526024.32    4826343.02 

382    7526023.51    4826342.10 

383    7526023.08    4826340.95 

384    7526023.10    4826339.72 

385    7526023.57    4826338.59 

386    7526032.40    4826349.55 

387    7526035.25    4826346.14 

388    7526040.25    4826350.36 

389    7526043.28    4826352.91 

390    7526054.03    4826361.95 

391    7526058.62    4826365.81 

392    7526055.76    4826369.18 

393    7526056.03    4826369.41 

394    7526068.48    4826380.10 

395    7526074.30    4826385.10 

396    7526077.38    4826387.74 

397    7526090.31    4826372.58 

398    7526058.55    4826356.82 

399    7526057.33    4826355.77 

400    7526060.96    4826351.56 

401    7526052.63    4826344.37 

402    7526049.00    4826348.58 

403    7526047.91    4826347.64 

404    7526058.73    4826367.23 

405    7526058.78    4826367.28 

406    7526065.15    4826372.72 

407    7526064.17    4826373.85 

408    7526068.33    4826377.43 

409    7526069.31    4826376.28 

410    7526071.12    4826377.84 

411    7526076.21    4826382.19 

412    7526086.36    4826370.39 

413    7526083.10    4826367.58 

414    7526076.67    4826362.03 

415    7526074.41    4826360.07 

416    7526069.02    4826355.38 

417    7526064.44    4826360.65 

418    7526080.26    4826390.12 

419    7526088.95    4826397.29 

420    7526091.94    4826393.79 

421    7526095.95    4826389.07 

422    7526101.90    4826382.06 

423    7526095.40    4826376.74 

424    7526092.31    4826400.15 

425    7526105.86    4826411.66 

426    7526111.29    4826416.28 

427    7526114.04    4826413.21 

428    7526109.15    4826408.92 

429    7526095.76    4826397.15 

430    7526097.25    4826390.17 

431    7526100.65    4826386.20 

432    7526104.58    4826389.47 

433    7526107.68    4826386.78 

434    7526114.42    4826413.54 

435    7526115.11    4826414.12 

436    7526120.66    4826418.86 

437    7526126.29    4826423.67 

438    7526129.31    4826420.12 

439    7526139.06    4826408.65 

440    7526135.65    4826405.72 

441    7526129.52    4826400.46 

442    7526127.27    4826398.53 

443    7526120.32    4826407.03 

444    7526120.82    4826407.44 

445    7526119.09    4826409.46 

446    7526128.13    4826425.24 

447    7526129.04    4826426.02 

448    7526129.55    4826426.46 

449    7526126.75    4826429.75 

450    7526131.79    4826434.03 
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451    7526138.49    4826439.73 

452    7526140.24    4826441.21 

453    7526146.30    4826434.08 

454    7526145.53    4826433.42 

455    7526131.43    4826421.37 

456    7526142.14    4826442.82 

457    7526154.27    4826453.13 

458    7526154.87    4826452.40 

459    7526163.40    4826441.97 

460    7526167.29    4826437.22 

461    7526169.45    4826434.58 

462    7526163.28    4826429.32 

463    7526157.68    4826424.56 

464    7526154.67    4826453.47 

465    7526180.72    4826475.59 

466    7526191.12    4826465.85 

467    7526193.38    4826463.75 

468    7526196.25    4826457.39 

469    7526186.78    4826448.58 

470    7526171.18    4826436.15 

471    7526172.81    4826434.36 

472    7526171.00    4826432.69 

473    7526165.32    4826427.47 

474    7526158.64    4826421.67 

475    7526137.79    4826403.89 

476    7526131.91    4826398.85 

477    7526126.19    4826393.94 

478    7526181.68    4826476.47 

479    7526186.94    4826481.31 

480    7526193.38    4826486.69 

481    7526205.96    4826497.20 

482    7526234.80    4826497.78 

483    7526225.28    4826509.14 

484    7526211.85    4826497.80 

485    7526221.30    4826486.63 

486    7526203.05    4826475.62 

487    7526197.49    4826471.07 

488    7526194.69    4826474.49 

489    7526193.59    4826473.58 

490    7526189.88    4826479.43 

491    7526195.49    4826484.27 

492    7526205.01    4826492.50 

493    7526209.18    4826487.63 

494    7526208.21    4826486.80 

495    7526210.40    4826484.25 

496    7526159.52    4826451.53 

497    7526178.26    4826467.47 

498    7526188.63    4826455.25 

499    7526189.13    4826454.65 

500    7526184.66    4826450.84 

501    7526177.77    4826444.97 

502    7526170.42    4826438.71 

503    7525952.25    4826179.68 

504    7525955.98    4826182.91 

505    7526312.32    4826508.35 

506    7526312.31    4826506.71 

507    7526312.03    4826505.10 

508    7526311.51    4826503.55 

509    7526310.74    4826502.10 

510    7526233.20    4826523.57 

511    7526227.14    4826530.96 

512    7526226.35    4826530.22 

513    7526221.84    4826526.38 

514    7526220.02    4826524.98 

515    7526221.23    4826523.28 

516    7526219.24    4826521.59 

517    7526205.69    4826510.00 

518    7526204.49    4826509.24 

519    7526203.08    4826509.03 

520    7526201.76    4826509.36 

521    7526200.58    4826510.27 

522    7526192.32    4826520.07 

523    7526189.17    4826523.56 

524    7526187.08    4826525.61 

525    7526185.77    4826526.81 

526    7526181.31    4826530.46 

527    7526178.34    4826532.56 

528    7526174.34    4826535.02 

529    7526155.47    4826545.74 

530    7526148.94    4826549.46 

531    7526143.91    4826552.61 

532    7526142.88    4826553.62 

533    7526142.34    4826554.97 

534    7526142.40    4826556.42 

535    7526143.03    4826557.72 

536    7526158.79    4826577.97 

537    7526175.72    4826600.10 

538    7526177.31    4826610.89 

539    7526178.10    4826612.00 

540    7526182.00    4826617.55 

541    7526189.43    4826628.21 

542    7526190.89    4826630.37 

543    7526194.76    4826636.06 

544    7526196.30    4826638.31 

545    7526198.28    4826641.20 

546    7526206.07    4826651.90 

547    7526207.36    4826653.49 

548    7526208.68    4826655.07 

549    7526210.02    4826656.63 

550    7526211.38    4826658.17 

551    7526201.86    4826646.19 

552    7526215.99    4826663.49 

553    7526217.76    4826665.54 

554    7526225.81    4826674.83 

555    7526234.18    4826683.06 

556    7526235.63    4826683.02 

557    7526237.01    4826682.57 

558    7526216.47    4826707.69 

559    7526218.28    4826708.24 

560    7526220.17    4826708.29 

561    7526222.00    4826707.82 

562    7526223.64    4826706.88 

563    7526224.96    4826705.53 

564    7526229.16    4826696.83 

565    7526229.46    4826695.68 

566    7526229.51    4826694.49 

567    7526229.31    4826693.31 

568    7526199.81    4826504.86 

569    7526246.98    4826532.97 

570    7526117.39    4826444.61 

571    7526226.81    4826581.93 

572    7525922.96    4826635.75 

573    7525923.02    4826635.17 

574    7525923.15    4826634.80 

575    7525923.45    4826633.85 

576    7525923.64    4826633.54 

577    7525923.97    4826633.07 

578    7525924.35    4826632.66 

 

Катастарске тачке које задржавају своје координате  од 1 до 848, приказане су у графичком прилогу црном 
бојом. 

Катастарске тачке које задржавају своје координате, а преузете су из ПДР „Железничка 1“ приказане су у 
графичком прилогу зеленом бојом. 

Тачке преузете из ПДР „Железнчка 1“ приказане су у графичком прилогу плавом бојом. 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном листу града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
    

I Број: 359-196/2019                            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, 145/14 и 83/18), члана 32. 
Закона о лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 

П Л А Н  
 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

,, ЖЕЛЕЗНИЧКА 2“  У  КРУШЕВЦУ 

 

А/ ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018); 

Правилник о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.64/2015); 

Одлука о изради Плана детаљне регулације 
Железничка 2 („Службени лист града Крушевца“, бр. 3/17).  

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

План генералне регулације Центар („Сл. лист града 

Крушевца“, бр.14/2016). 

 

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.14/2016) 

 

Планом генералне регулације дефинисане су зоне за 

даљу разраду плановима детаљне регулације и 

прописана обавеза израде ПДР Железничка 2, којим се 

разрађују услови и смернице из планских решења и 

правила уређења и грађења. 
Предметни план је део целине 2.12.,  односно 

обухвата простор између улица који је ограничен 
железничком пругом са севера, Газиместанским тргом 
са истока, ул. Цара Лазара на југу и на западу ул. Мајке 
Јевросиме и улице Железничке до железничке пруге. 
Површина обухвата плана је око 12.44ха. 

Према планираној намени површина, преовлађујућа 
намена подразумева комерцијалне делатности 

(трговачко-пословни центри, велики маркети, пословни 
објекти, сервиси и сл.) типа КД -01, који се организују 
на нивоу блока или дела блока. Компатибилна намена у 
оквиру ове урбанистичке целине подразумева пре свега 
породично становање типа ПС -о1, али и других типова 
комерцијалних, производних и услужних делатности. У 
оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

У оквиру стамбено мешовите зоне, у планом 
опредељеним урбанистичким целинама и подцелинама, 
у оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 
дозвољеног индекса заузетости парцеле, могу се градити 
други објекти, као и пратећи и помоћни објекти који су 
у функцији коришћења главног објекта, чија намена не 
угрожава главни објекат и суседне објекте.  

На површини основне претежне, одн. преовлађујуће 
намене комерцијалних делатности у централној градској 
зони и стамбено мешовитој зони, није дозвољена 
изградња самосталних стамбених објеката, осим 
становања у оквиру објеката, где је однос пословања 
према становању 80% : 20%. 

 
1.3.  Опис обхвата Плана са пописом парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом 

"Железничка 2" (у даљем тексту граница) почиње у 
северозападном делу комплекса од границе са ПДР-ом 
„Железничка 1“ и ПДР-ом „Зона Ф“ и у смеру казаљке 
сата иде према истоку северном границом к.п. бр. 2259/1 
(улица Железничка), обухватајући је као и део пруге 
Краљево–Сталаћ, тј. северни (последњи колосек). 
Наставља у истом правцу такође обухватајући северни 
колосек, пресецајући к.п.бр. 9/1 до раскрснице улица 
Железничка, Јасички пут и Газиместанка, тј. новог 
кружног тока који обухвата. Тај део границе се поклапа 
са границом ПДР-а „Зона Ф“. Од кружног тока граница 
наставља према југу пресецајући к.п.бр. 2259/1. Тај део 
границе се поклапа са границом ПДР-а „Железничка 4“. 
Наставља источном страном улице Газиместански трг 
(к.п.бр. 2293/2), чији јужни део пресеца, обухватајући 
кружни ток. Тај део границе се поклапа са ПДР-ом 
границе „Железнићка 3“. Границе даље скреће према 
западу јужном границом улице Цара Лазара (к.п.бр. 
2289) до раскрснице улица Цара Лазара и Страхињићеве 
(к.п.бр. 2290/1) и даље до раскрснице улица Цара Лазара 
и Мајке Јевросиме (к.п.бр. 2285/1) обухватајући обе. Тај 
део границе се поклапа са границом ПДР-а „Цара Лазара 
– Балшићева“. Од те раскрснце граница иде према 
северозападу југозападном страном улице Мајке 
Јевросиме, обухватајући један њен део, до раскрснице 
улица Мајке Јевросиме и Гвозденог пука (к.п.бр 2286) 
где прелази на другу страну улице  (североисточну) и 
њом иде до раскрснице улица Мајке Јевросиме и 
Железничке, пресецајући улицу Железничку и њеном 
северном страном иде према западу обухватајући к.п.бр. 
2259/15, где скреће према северу њеном западном 
границом  до места одакле је и почела.  

Све парцеле у опису припадају КО Крушевац. 
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1.4.  Опис постојећег стања  
 
1.4.1. Природне карактеристике  
 
Геоморфолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа на подручју града, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада, 
реке Западне Мораве на северу и реке Расине на истоку. 

Подручје плана обухвата део ниже Моравске терасе, 
са просечном надморском висином од око 140м, са 
благим нагибом према североистоку. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

11,40С, што клими Крушевца даје обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим добима. 
Годишње количине падавина су релативно мале 
(628,1мм).  

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. 

 
Сеизмолошке карактеристике тла 
 
Приликом пројектовања, изградње или реконстру-

кције 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, где  
Крушевац у целини припада зони 8° МЦС. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површине јавне намене 
 
Грађевинско подручје 
 
Граница обухвата Плана, уједно представља и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
Начин коришћења 
 
План обухвата северни део централне градске зоне, 

где су претежно заступљене комерцијалне и привредне 
делатности, као прелазни део између централних 
садржаја и привредних делатности, које су заступљене у 
оквиру привредно радне зоне Север.  

Значајну површину у обухвату плана заузимају 
напуштене локације индустрија које су формиране на 
ободу града у почетном периоду индустријализације града 
(стара Мерима или фабрика сапуна, Уљара, Фам), са 
значајним саобраћајним површинама: железничка пруга, 
Железничка улица и ободне саобраћајнице, Улице Цара 
лазара и Мајке Јевросиме и садржи реализоване 
комерцијалне садржаје (хотел, бензинска станица).  

Начин коришћења предметне зоне која се развијала 
непосредно уз централну градску зону и инфра-
структурни коридор железничке пруге регионалног 
значаја, условило је заступљеност различитих намена и 
садржаја: комерцијалних и привредних делатности, као 
и породичног становања на око 30% од укупне површине 
плана. Стамбени објекти породичног становања су 
већином приземни, односно спратности П до П+1+Пк, 
док су у зони комерцијалних делатности заступљени 
приземни објекти, типа производно складишне хале, 
магацини, трговина на велико и мало, сервиси и сл.      

Простор обухваћен Планом оивичен је железничком 
пругом и улицом Железничком са севера и ул. Цара 
Лазара на југу, које су и најзначајније сабирне 
саобраћајнице у обухвату  плана, правца исток - запад, 
којим се одвија терeтни саобраћај, а такође служе и за 
непосредни приступ парцелама. Улице у обухвату плана 
су са савременим коловозним застором. На радијусима 
укрштања саобраћајница (у зони пешачких прелаза) су 
делимично изграђене посебне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза, а посебно је отежано кретање на 
укрштају пруге и пута. 

На простору између железничке пруге и Железничке 
улице у оквиру плана развијена је стихијски привредна, 
комерцијална и услужна делатност, услед непостојања 
планске документације, а имајући у виду ограничења за 
реализацију објеката и садржаја, што представља пре свега 
железничка инфраструктура. Заштитна зона железничке 
пруге успоставља се на основу Закона о железници и 
услова надлежног управљача. 

Зеленило је заступљено, углавном, у виду зелених 
површина објеката јавне намене, линеарног зеленила, 
зеленила специфичне намене и окућница. На подручју 
Плана  постоји парковска површина у источном делу 
дуж улице Газиместански трг. 

Заступљене су декоративне врсте лишћара, чети-
нара и жбунастих врста. 

Постојеће површине јавне намене, односно објекте 
јавне намене и јавне површине, у границама Плана  чине 
постојеће саобраћајнице и простор непосредно уз 
саобраћајнице кроз који пролази инфраструктура и 
површине железничке пруге и објеката инфраструктуре. 

 
Приказ површина постојећих намена у оквиру 

грађевинског земљишта 
 

Намена површина 
Површина 

(ха) 

Заступљеност 
намене 

(%) 
Породично 
становање 

1,260 10,10 

Комерцијалне 
делатности 

6,10 48,70 

Саобраћајнице 2,930 23,40 

Железница 1,950 15,40 

Зелене површине 0,30 2,40 

Укупно 12,44 100,00 
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1.5. Трасе, коридори и капацитети 
инфраструктуре 

 
1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом железничке пруге Сталаћ - Краљево – 
Пожега (са северне стране), делом Улице Газиместански 
трг (са североисточне стране), делом Улице цара Лазара 
(са југоисточне стране), Улицом Мајке Јевросиме (са 
југозападне стране). Све поменуте улице су са 
савременим коловозним застором.  

Унутар простора Плана савремени коловозни 
застор има Јастребачка улица. 

У функционалном смислу део улице Железничка и 
Цара Лазара, Газиместански трг представљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
транзитни саобраћај, а такође служе и за непосредни 
приступ корисника до парцела.  

Паркирање на подручју Плана се врши на коловозу 
у следећим улицама: цара Лазара и Јастребачкој према 

Решењу о техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац. 

Планом обухваћене и дефинисане примарне, 
секундарне и терцијарне саобраћајнице, као и ГИШ 
железничке пруге, које су у потпуности нивелационо 
дефинисане. 

У нивелационом смислу све колско – пешачке, 
манипулативне и остале јавне површине су под 
савременим реконструисаним коловозним засторима 
(асфалт или бехатон и слично) са дефинисаним 
нивелетама у подужном и попречном смислу. 

 
1.5.2. Водопривредна инфраструктура, 

хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водоводна мрежа 
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. 

 

Распоред водова по улицама је следећи: 

 Ул. Газиместански трг   Ø 200 мм и Ø 150 мм 

 Ул. Цара Лазара      Ø 200 мм и Ø 300 мм 

 Ул. Мајке Јевросиме   Ø 100 мм, Ø 90 мм и Ø 50 мм 

 Ул. Железничка      
  

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

 
Фекална канализација 
 
Фекална канализациона мрежа на простору старе 

Мериме, не рачунајући ободне улице Газиместански трг, 
Цара Лазара и Мајке Јевросиме, изграђена је за потребе 
старог индустријског комплекса Мериме. 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.  

 

Фекална канализациона мрежа је у запуштеном 
стању и задовољавала је раније потребе. 

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

У улици Цара Лазара постојећи фекални колектор 
Ø200мм је често преоптерећен. 

У оквиру глобалне стратегије одвода фекалних вода 
изграђен је главни градски колектор пречника Ø600мм. 
Траса овог примарног градског колектора пролази 
целом дужином улице Газиместански трг. 

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. Газиместански трг: Зацевљени Кожетински поток, долази из 

Миличине улице и прелази преко два кружна тока и даље преко пругe 
 

  Ул. Цара Лазара    Ø 200 мм и Ø 300 мм 

  Ул. Мајке Јевросиме   АБ Ø 1000 мм 

  Ул. Железничка Ø 200 мм и Ø 300 мм 
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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 на 
графичком прилогу бр. 5. 

Трасе водоводне мреже, фекалне канализационе мреже 
и атмосферске канализације су приказани у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози са подземним инсталацијама. 

Претходни услови за овај план нису издати од 
стране ЈКП Водовод Крушевац. 

 
1.5.3. Електроенергетика и Телекомуникациона 

инфраструктура  
 
Електроенергетика  
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС10/0,4kV 
„Мерима“, ТС10/0,4kV „Уљара“, ТС10/0,4kV „Стари 
напредак“, ТС10/0,4kV „НИС блок промет“ као и 
кабловски водови 35 kV и 10 kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, 
огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 0911-
230213/2 од 09.08.2018., који су саставни део овог плана. 

Кабловски водови 35kV, 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. 

 
ТК Мрежа 
 
У границама редметног плана постоји TК мрежа 

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

 
1.5.4. Снабдевање топлотном енергијом – 

Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог систе-
ма у коловозу, тротоарима и у зеленим површинама које 
су у функцији. Инсталације су положене су у земљи на 
дубини приближно 0,5 до 1,8 метара и у ширини од 
приближно 0,6 до 2 метра. 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 средњег и 
ниског притиска. Гасовод средњег притиска је израђен 
од челичних цеви док је ниског притиска израђен од 
полиуретанских цеви. Положај трасе постојећих гасних 
инсталација дат је у графичком прилогу. 

Б. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

2.1. Концепција уређења простора  
 

Концепцију уређења простора у обухвату Плана 
одређују смернице из плана вишег реда, који представља 
плански основ за израду. У оквиру ПГР-а Центар, овај 
план чини урбанистичку целину 2.12., са планираном 
претежном наменом комерцијалне делатности типа КД-
01 и КД-41, што подразумева трговачко - пословне 
центре, велике маркете, пословне објекте, сервисе, који 
се организују на нивоу блока или дела блока и објекте у 
функцији туризма, хотеле, апартмане и сл. У оквиру 
преузетих планираних претежних намена, опредељене 
су урбанистичке целине, на основу изграђености и 
функционалних разлика карактеристичних за поједине 
намене. 

На основу наведеног, формирају се четири 
урбанистичке целине А1, А2, А3 и А4, условљене 
постојећом саобраћајном матрицом и на основу 
постојеће и планиране намене површина. Са северне 
стране простор је уоквирен железничком пругом, док је 
у централном делу Железничка улица, дуж које се 
формирају садржаји пословања и комерцијалних 
функција. У централном делу, планирана је комерци-
јална намена, означена као урбанистичка целина А2 на 
површинама које заузима стара индустрија и напуштени 
индустријски објекти. У јужном делу у контакту са 
улицом Цара Лазара зона „старе чаршије“ са становањем 
и комерцијално услужним делатностима.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

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

 
  2.2.1. Урбанистичка целина  А1 
 
Урбанистичка целина А1 укупне површине 2,70ха 

oбухвата део Железничке улице и површине између 
улице и железничке пруге, са колосеком и заштитном 
зоном. Ова урбанистичка целина са значајним 
ограничењима у оквиру заштитне зоне железничке 
пруге и примарне градске саобраћајнице. Улица 
Железничка је изведена са савременим коловозним 
застором и комплетном комуналном инфраструктуром.    

Планирано је даље комунално опремање и уређење 
ове зоне, као површине за паркирање камиона, аутобуса 
и сл., у складу са прописима и посебним условима и уз 
сагласност имаоца јавних овлашћења и овлашћених 
управљача пута и железнице.  

Према смерницама из плана вишег реда на овом 
простору су планиране комерцијалне делатности, које се 
организују на нивоу блока или дела блока али са 
значајним ограничењима у зони заштите железничке 
пруге и пружном појасу. Намена овог простора је 
условљена близином железничке пруге и примарне 
саобраћајнице ул. Железничка, где се обавља 
интензиван саобраћај теретних возила-камиона и 
аутобуса, што реално указује на потребу за формирањем 
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паркинга за таква возила, ван зона железнице и 
саобраћајнице.   

 
2.2.2. Урбанистичка целина  А2 
 
Урбанистичка целина А2 укупне површине  

5,85ха јужно од Улице Железничке обухвата комплекс 
старих индустијских објеката, односно локације старе 
Мериме, Уљаре и фабрике мазива, са пословним, 
производним и складишним објектима, који нису у 
функцији.  

Планирана је трансформација и реконструкција ове 
целине у зону комерцијалних делатности, што захтева 
посебну пажњу при архитектонском обликовању, 
реконструкцији и изградњи нових објеката.  

 
Комерцијалне делатности типа КД-01 које се 

планирају, подразумевају трговачко - пословне центре, 
велике маркете, пословне објекте, сервисе, услуге и сл., 
који се организују на нивоу блока или дела блока.  

 
Урбанистички параметри КД -01 
 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле (м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 

Комерцијалне делатности овог типа дефинисане су 
према смерницама и урбанистичким параметрима из 
плана вишег реда.   

На грађевинској парцели површине и ширине мање 
за 10% од минимално дефинисаних, могућа је изградња 
или доградња објекта са 10% мањим урбанистичким 
параметрима. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
Комерцијалне делатности типа КД-041 подразу-

мевају  комерцијалне делатности у функцији туризма 
планиране  у подцелини А2-1: хотели, апартмани и сл.    

 
Урбанистички параметри КД -041 

 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ (%) 
тип објекта 

КД-041 до П+5 60% 
слободно-

стојећи 

 
Подразумева комерцијалне делатности у функцији 

туризма: хотеле, апартмане и сл. Величина грађевинске 

парцеле одређује се према садржају / типу објекта, броју 
корисника и смештајним капацитетима.  

Обавеза израде урбанистичког пројекта ради 
урбанистичко - архитектонске разраде локација, у 
циљу прецизног дефинисања планираних намена у 
оквиру дефинисаних компатибилности овим 
планом, као и формирање одговарајуће грађевинске 
парцеле. 

Посебна напомена: Стара Мерима - посебна 
анализа и заштита објекта (пример старе индустријске 
архитектуре) и разматрање могућности реконструкције 
и адаптације објекта у функцији објекта јавне намене и 
садржаја из области културе (нпр. изложбени простор, 
мала дворана, биоскоп, музеј, уметнички атељеи, стари 
занати,  и сл.) или технолошког парка, инкубатор 
информационих технологија и др., функционално и 
еколошки примерене локацији.  

Компатибилне намене у зони комерцијалних 
делатности:  

Компатибилне намене у зони комерцијалних 
делатности подразумевају пословање, као обављање 
непроизводних делатности, пословање у области 
финансија, услуга, представништва, јавне службе  и сл., 
које се организују на нивоу блока или дела блока и чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација.    

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урбани-
стичке целине.  

2.2.3. Урбанистичка целина А3  

Урбанистичка целина А3 површине 2,36ха 
обухвата део Улице Цара Лазара до локација старе 
индустријске зона са објектима породичног становања, 
спратности П до П+1 са пословањем у оквиру објеката 
дуж улице, као део „старе чаршије“ и објектима који су 
евидентирани као објекти градитељског наслеђа, такође 
и две јавне чесме, што подразумева унапређење 
постојећих намена и заштиту површина.       

Низ стамбено - пословних објеката уз Улицу Цара 
Лазара, највећим делом обухвата објекте породичног 
становања са пословањем у приземљу. Ова целина као 
део старе чаршије и карактеристичне урбанистичко - 
архитектонске целине, са садржајима трговинског и 
услужно занатског типа, планирана је кроз унапређење 
постојећих намена у складу са посебним условима за 
објекте који уживају претходну заштиту и које издаје 
надлежна служба Завода за заштиту споменика културе.  

У оквиру ове стамбено - мешовите зоне планирана 
намена подразумева породично становање типа ПС-01 
са могућношћу организовања пословног простора у 
оквиру објекта. Уз Ул.Цара Лазара планирана је већа 
концентрација пословања, типа трговина, услуге, 
угоститељство, агенције, занати и сл.  
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Урбанистички параметри породично становање типа ПС-01 

 Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц. 

(м) 

ПС-01  П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

двојни 

прекинути низ 

500 (2х250) 

250 

20 (2х10) 

10 

 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 2х8м. 

За породично становање примењују се општи 
урбанистички услови и параметри.  

У стамбено мешовитој зони, у оквиру 
урбанистичких целина и потцелина, на грађевинским 
парцелама, могу се градити и други објекти, као и 
пратећи и помоћни објекти који су у функцији 
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава 
главни објекат и суседне објекте, али у оквиру 
дозвољених индекса заузетости парцеле.  

Остали део парцеле чине уређене слободне површи-
не и зеленило.  

Паркирање се организује у оквиру парцела, у 
партеру уколико то дозвољавају просторне могућности 
парцеле, у гаражама или комбиновано, према 
параметрима за планирану намену у делу 3. Правила 
грађења, 3.1.4. Општа правила грађења. 

 
Компатибилне намене у зони становања: 
 
Компатибилне намене у зони становања могу бити: 
Комерцијалне делатности, типа КД -02, које 

подразумевају: пословање, трговину, угоститељство, 
занатство, услуге, различите видове услуга из области 
здравства, дечије заштите, школства, културе и сл. и КД-
041 , које подрзумевају објекте у функцији туризма: 
хотеле, апартмане и сл.    

Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. Однос становања 
према пословању је 60% : 40%. 

У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 
компатибилне намене из области комерцијалних 

делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

 
Привредне делатности типа ПД-03 у функцији, 

допунске или пратеће намене у целинама где је претежна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.). 

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

Компатибилне намене у оквиру основне претежне 
намене, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила 
грађења дефинисана за претежну намену у оквиру 
урбанистичких целина, одн. потцелина. 

 
2.2.4. Урбанистичка целина А4  
 
Урбанистичка целина А4 површине 1,53ха 

простор између Улице Цара Лазара и Газиместански трг, 
обухвата мешовито стамбену зону са кружном 
раскрсницом, бензинском станицом и зеленилом у 
оквиру трга.  

Планирано је унапређење постојећих намена, 
уређење јавних површина и зеленила у оквиру ове 
целине у складу са условима и правилима дефинисаним 
овим планом. 

Зелене површине у оквиру Газиместанског трга 
уређују се према условима из тачке 2.5. услови уређења 
зеленила на јавним површинама. 

 
2.3. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене са пописом парцела 
 
2.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У оквиру Плана опредељене су површине јавне 

намене и то: 
 
 Јавне површине  
-  Саобраћајне површине и паркинг 
-  Железничка пруга   
-  Зелене површине 
- Површине на којима су изграђени објекти 

инфраструктуре (електро и водопривредни објекти). 
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 Објекти јавне намене 
- легат Милића од Мачве - из области културе,  
- јавне чесме  
 

ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 
 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (део улице - Мајке 
Јевросиме) се састоји од делова катастарских парцела 

бр.: 2285/1, 149/7 и 149/6.  
 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (јавна чесма) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2285/1 и 
136.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (део улице Цара 
Лазара) од дела к.п.бр. 2289.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (јавна чесма) од 
дела к.п.бр.2287/1 и целе к.п.бр. 2288. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (зеленило) се 
састоји од дела к.п.бр. 2293/2.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (зеленило) се 
састоји од делова к.п.бр.: 2293/1 и 2293/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (железница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 9/1, 2259/1 
и 2259/15  и  целих к.п. бр. 2279/2 и 2279/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (улица 
Јастребачка) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
2287/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (Газиместански 
трг и кружни ток) се састоји од делова катастарских 
парцела бр.: 2293/2 и 2293/3 и цела к.п. бр. 2292.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (улица 
Железничка и кружни ток) се састоји од делова 
катастарских парцела бр.: 2259/1, 87, 149/1, 149/2 и 
2293/1.  

Легат Милића од Мачве, к.п.бр. 164/2.  

Све парцеле у обухвату ПДР ЖЕЛЕЗНИЧКА 2 
припадају КО Крушевац.  

 
2.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и  

комуналне инфраструктуре 
 
2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Регулација мреже саобраћајних површина са 

нивелацијом терена 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом железничке пруге Сталаћ - Краљево – 
Пожега (са северне стране), делом Улице Газиместански 
трг (са североисточне стране), делом Улице цара Лазара 
(са југоисточне стране), Улицом Мајке Јевросиме (са 
југозападне стране). 

Улица Железничка, Улица цара Лазара и Улица 
Газиместански трг припадју мрежи примарних градских 
саобраћајница, док је улице Мајке Јевросиме дефини-
сана као део секундарне саобраћајне мреже града 
Крушевца. 

 
 Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу део Улица Железничка, 

Улица цара Лазара и Улица Газиместански трг 
представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, којима се одвија транзитни саобраћај, а такође 
служи и за непосредни приступ до парцела корисника, 
док све остале улице служе као приступне саобра-
ћајнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 

 
Улице Железничка, цара Лазара и Газиместански 

трг представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, којом се одвија транзитни саобраћај, а такође 
служи 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, 

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 одвија се 
Улицом цара Лазара и Улицом Газиместански трг. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним. 

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. 
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Паркирање 

Паркирање и гаражирање возила планира се на 
парцелама корисника, са капацитетима сходно намени и 
врсти делатности, на основу важећих планова, 
Правилника и нормативима.  

Нивелационо решење  

Све постојеће саобраћајнице, тротоари, платои, 
манипулативне и остале јавне површине задржавају се 
са постојећим апсолутним котама, већ дефинисаним 
подужним и попречним падовима и денивелацијама. 

Новопланирани садржаји у контакту са јавним већ 
дефинисаним површинама морају нивелационо бити 
уклопљени и функцонално усклађени са котама истих. 

Коте пода приземља новопланираних садржаја 
треба тежити да су такве да се атмосферилије пре свега 
гравитационо могу најкраћим путем одвести ка фиксним 
реципијентима (атмосферски системи и зацевљени 
водотоци). 

 
Железнички саобраћај 
 
У Плану детаљне регулације налази се следећа јавна 

железничка инфраструктура: 
 Регионална једноколосечна неелектрифици-

рана железничка пруга Сталаћ - Краљево - Пожега у 
дужини око 500 м (од око наспрам км 15+062 до око 
наспрам 15+562), на којој је огранизован јавни путнички 
и теретни саобраћај. 

 Путни прелаз у км 15+062 предметне пруге, на 
месту укштаја са Улицом Јасички пут који је осигуран 
браницима и саобраћајним знаковима на путу. 

 
 Планирани развој железнице у обухвату 

предметног Плана 
 
На основу развојних планова „Инфраструктура 

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

 Ревитализација и модернизација једно-
колосечне железничке пруге Сталаћ - Краљево – 
Пожега, са изградњом капацитета за повезивање 
значајних корисника железничких услуга. У току је 
израда Генералног пројекта са претходном студијом 
оправданости реконструкције пруге Сталаћ - Краљево – 
Рудница, која подразумева унапеђење елемената трасе 
за повећање брзине саобраћаја до 120 км/h, рекон-
струкцију горњег и доњег строја пруге. Пруга ће бити 
електрифицирана и опремљена савременим сигнално-
сигурносним и телекомуникационим уређајима. 

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

 
Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Услови железнице за израду Плана детаљне 

регулације „Железничка 2“ у Крушевцу, у скаду са 

Законом о железници и Закона о безбедности у 
железничком саобраћају, као и другим прописима који 
важе у железничком саобраћају, саставни су део 
документационе основе плана. 

 Предметни план, пружно земљиште третира као 
јавну површину са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и реализацију развојних програма железнице. 

 Објекти су планирани на растојању већем од 25м 
у односу на осу колосека предметне железничке пруге. 
За бјекте који нису у функцији железничког саобраћаја, 
прибавља се сагласност управљача инфраструктуре, у 
форми решења.  

 У заштитном пружном појасу, на удаљености од 
минимум 50 метара од осе крајњег колосека предметне 
пруге, не могу се планирати објекти у којима се 
производе експлозивна средства, или складиште 
експлозивни производи и други слични објекти. 

 друмска саобраћајница паралелна са пругом, 
изведена је на основу сагласности овлашћеног 
управљача са прописаним размаком између железничке 
пруге и пута за све уређаје и постројења за обављање 
саобраћаја на прузи и путу. 

 Заштитни зелени појас планиран је на 
минималном растојању од пружног појаса, односно осе 
колосека.   

 Планом нису планирани нови укрштаји 
друмских саобраћајница са постојећом железничком 
пругом у нивоу. 

 У инфраструктурном појасу нису планирани 
објекти ни депоновање отпадних материјала. 

 У инфраструктурном појасу забрањено је садити 
високо дрвеће које својом висином може угрозити 
железничку инфракструктуру, односно безбедност 
железничког саобраћаја, или било којих предмета и 
справе који бојом, обликом или светлошћу смањују 
видљивост железничких сигнала или које могу довести 
у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или 
на други начин могу угрозити безбедност железничког 
саобраћаја. 

 У пружном и инфраструктурном појасу могу се 
постављати надземни и подземни електроенергетски 
водови, телеграфске и телефонске ваздушне линије и 
водови, канализације и цевоводи и други водови и 
слични објекти и постројења на основу испуњених 
услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, 
која се издаје у форми решења. 

 Планирано је паралелно вођење трасе 
комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, 
али ван границе железничког земљишта, у путном 
појасу. 

 На основу Закона“Инфраструктура железнице 
Србије” а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу 
утврђивања услова за изградњу објеката, услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис 
права својине на изграђеном објекту. У складу са тим 
сви остали елементи за изградњу објекта, друмских 
саобраћајница, као и сваки продор комуналне 
инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 
гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) 
ће бити дефинисан у оквиру посебних техничких услова, 
кроз обједињену процедуру. 
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Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, мерећи од 
осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и 
ваздушни простор у висини од 14м. Пружни појас 
обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, 
инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута. 

 
Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе 

стране пруге, у ширини од 25м, мерећи од осе крајњих 
колосека који функционално служи за употребу, 
одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 

 
Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе 

стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе 
крајњих колосека. 

 
2.4.2. Водопривредна инфраструктура, 
хидротехничке инсталације и објекти 

 
Водоводна мрежа 
 
На основу 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 (“Службени 
гласник РС", бр. 111/2009 год.). 

 На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних 
противпожарних 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. 

Фекална канализација 
 
Изведена фекална канализација на простору плана у 

потпуности задовољава садашње и потребе 
новопланираних и надограђених објеката. 

У свим новопланираним улицама планирана 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. 

 
Атмосферска канализација  
 
Постојећи примарни колектори тмосферске 

канализације у улици Мајке Јевросиме (АБ Ø1000мм ) и 
зацевљени Кожетински поток у  улици Газиместански 
трг могу да приме све атмосферске воде са простора који 
обухвата овај план детаљне регулације. 

Планира се изградња колектора атмосферске 
канализације у свим улицама где није изграђена са 
уливом у већ изграђене колекторе 

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. 
Обратити пажњу на евентуално плављење због 

успора који се повремено може створити у градском 
колектору. 

 
2.4.3. Електроенергетика 

 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 
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где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 
развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

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

година за коју рачунамо потребну снагу. 

На основу претпостављених површина новоплани-
раних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена снага  

 
Pj=6149,42kW 

 
Планиран је оптимални број трансформаторских 

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

На основу претпостављене једновремене снаге 
6149,42kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 7 (седам) нових ТС 10/0,4кV, 
снаге до 1х1000kVA и прикључне кабловске водове 
10кV.  

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Телекомуникациона инфраструктура  
 
Планирана је изградња нове ТК мреже за ново-

планиране стамбене и пословне објекате.  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
2.4.4. Топлотна енергија - Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

замену постојећих инсталација градског топлифи-
кационог система на подручју обухваћеном планом. 
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. 

2.5.  Услови уређења зеленила на јавним и 
површинама остале намене 

 
У обухвату Плана, осим постојећих, планирају се и 

нове зелене површине у оквиру других претежних 
намена, чиме ће се учешће зеленила јавног коришћења 
повећати. 

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

 
Зеленило јавног коришћења - зеленило на 

површинама јавне намене 
 
Као зеленило јавног коришћења на подручју Плана, 

планира се линеарно зеленило и тачкасто зеленило.  
Општи урбанистички услови: 
За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна је 
израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за санацију зеленила. 

Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 
уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите 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, 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. Не мање важна је и улога у естетском 
обликовању улице а самим тим и целокупног градског 
простора.  

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

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

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

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

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који оштећује застор, као и 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        343 

 

 

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) Зеленило сквера 
У урбанистичкој целини А4, постојећа зелена 

површина у улици Цара Лазара на којој се налази 
Споменик мира се задржава у постојећим границама и 
постојећим садржајима урбаног мобилијара и зеленила, 
без могућности промене намене.  Дозвољавају се 
интервенције у циљу побољшања декоративности и 
функционалности целине.   

Зелена површина у истој целини,  у улици Јасички 
пут се планира као декоративно зеленило са елементима 
урбаног мобилијара и спомеником.  

На овим површинама се планира допуна зеленила и 
садња врста са израженим фитосанитарним дејством, с 
обзиром да се налазе у зони са врло интезивним саобраћајем 
и негативним утицајем на еколошке услове средине. 

 
В) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

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

 
Зеленило ограниченог коришћења - зеленило на 

површинама остале намене 
 
Г) Зеленило у склопу објеката јавне намене и 

индустријских објеката планира се у функцији основне 
намене објекта, односно простора. Платои, стазе, урбани 
мобилијар, зеленило и архитектонско-пејзажни елемен-
ти треба да имају одговарајуће естетске карактеристике. 

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. 

 
Д) Зеленило стамбених зона, односно окућница у 

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

основну вредност ове категорије зеленила у погледу 
заштите животне средине и естетског доживљаја града. 

 
Зеленило специфичне намене - Пружни појас 
 
У границама пружног појаса, важе услови 

Жележница Србије, који се односе на озелењавање: 
 Заштитни појас могуће је планирати на 

минималном растојању од 10м од пружног појаса, 
односно 16-18м од осе колосека. 

 У заштитном појасу, не сме се садити високо 
дрвеће које својим обликом, бојом и висином смањује 
видљивост железничких сигнала. 

 
2.6. 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, као и саобраћајног приступа. 

 
2.7. Услови и мере заштите простора 

 
2.7.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара 
 
На простору Плана постоје евидентирани објекти 

градитељског наслеђа, који уживају претходну заштиту, 
преузети из елабората и графичког прилога ПГР Центар, 
као плана вишег реда, а који је урадио Завод за заштиту 
споменика културе Краљево и то: 

- Чесма Добра вода у ул. Цара Лазара (к.п.бр. 136) 

- Низ кућа са локалима у ул. Цара Лазара  

      бр. 44 – 46, 48 – 50, 52 – 54 

- Објекат у ул. Цара Лазара бр. 40 – 42  

- Зграда у ул. Цара Лазара бр. 26 (к.п.бр. 152/1) 

- Чесма Цара Лазара са остацима хамама 

- Зграда легата Милића од Мачве у ул. Цара 

Лазара бр. 8 (к.п.бр. 164/1). 
Ови објекти се приликом било које интервенције, 

третирају на основу посебних услова надлежне службе 
за заштиту споменика културе, у складу са Законом о 
културним добрима.  

 
2.7.2. Услови и мере  заштите природе и 

животне средине  
 
Надлежно одељење Градске управе града 

Крушевца, на основу Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину, донело је Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене утицаја ПДР 
Железничка 2 на животну средину (Службени лист 
града Крушевца, бр.12/2017). 

Подручје плана налази се у оквиру еколошке целине 
„Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини „Центар“, 
која обухвата централну градску зону и стамбено 
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мешовиту зону, коју карактерише разно-врсност намена: 
комерцијалне делатности, породично становање средње 
густине, пословање, трговина, услуге и сл.  

Планирана намена подразумева развој и увођење 
намена из области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене предметној зони, 
као и даљи развој и унапређење зоне становања, 
увођењем компатибилних и пратећих делатности.   

Обавезно је за постојеће и планиране делатности да 
технолошки процес и поступање са отпадом и отпадним 
водама прилагоде стандардима и прописима заштите 
животне средине и здравља људи.  

 
Еколошка валоризација 
 
Посебно осетљиве зоне у границама плана су зоне 

становања, а потенцијални извори негативних утицаја су 
зоне саобраћајних коридора (железница и саобраћај) и 
зона привредних делатности (стара фабрика Мерима, 
фабрика уља и ФАМ), које су измештене са ових 
локација, а објекти су напуштени и деградирани.  

На основу еколошке валоризације и смерница из 
планова вишег редa и услова надлежних предузећа, 
дефинисане су опште и посебне мере заштите животне 
средине. 

 
Опште мере заштите животне средине: 
 
 обавезно поштовање урбанистичких параметара 

и планом прописаних правила уређења и правила 
грађења; 

 комплетно опремање комуналном инфра-
структуром према најсавременијим еколошким 
стандардима и обавезно прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу;  

 повећање површина под зеленилом и обавезно 
процентуално учешће зеленила и уређених слободних 
површина, уз примену аутохтоних брзорастућих врста 
које нису алергене ни инвазивне; 

 мониторинг, контрола стања животне средине и 
испитивања постојања евентуалног историјског 
загађења;     

 избор еколошки прихватљивих енергената и 
најбољих доступних технологија у производњи (ВАТ), 
већа употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности; 

 обавеза примене мера заштите животне средине 
у свим фазама реализације пројеката, од локацијских 
услова, израде техничке документације до изградње 
објеката;  

 у циљу заштите биодиверзитета и унапређења 
стања животне средине очувати у што већем обиму 
зелене површине, посебно високог зеленила и вредних 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла) и 
извршити санацију угрожених локација;  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, у складу са Законом о процени утицаја 
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Сл.гласник РС, бр. 114/08).   

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње   
 
У процесу реализације плана, 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; 

 у току израдње вршити редовно квашење запра-
шених површина и спречити расипање грађевинског 
материјала током транспорта; 

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

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

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

 уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног споменика, 
извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе.   

 
Мере заштите животне средине 
 
Уређење зеленила, озелењавање слободних повр-

шина и заштитних зона (травњаци, жбунаста и висока 
вегетација) у складу са пројектом хортикултурног 
уређења.  

Уређење простора, врши се искључиво у складу са 
урбанистичким планом и посебним условима надле-
жних институција или управљача инфраструктуром. 

У зони железничке пруге забрањено је свако 
одлагање отпада, смећа, изливање отпадних вода и 
садња високог дрвећа у инфраструктурном појасу.       

Правно или физичко лице које деградира животну 
средину дужно је да изврши ремедијацију или санацију 
деградиране животне средине у складу са пројектима 
санације и ремедијације. 

 
Обавезна је ремедијација и рекултивација при-

вредних комплекса и локација угрожених исто-
ријским загађењем. 

 
Приликом активирања и промене намене привредних 

комплекса, обавезна је израда Извештаја о стању 
земљишта, који садржи историјску основу локације из 
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службених евиденција, хемијске анализе за одређивање 
опасних материја у земљишту, ограничене на материје које 
су повезане са активношћу на локацији, а које могу довести 
до контаминације, и које имају утицај на стварање ризика 
по људско здравље и животну средину. 

Након демонтаже и уклањања привредних објеката, 
опреме и инсталација, а пре изградње нових садржаја, 
извршити:  

 испитивање загађености земљишта по укла-
њању истих;  

 извршити санацију, односно ремедијацију 
површина за које се, испитивањем загађености земљи-
шта, утврди контаминираност, у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине (Службени гласник 
РС, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-одлука УС, 14/16, 
76/18, и 95/18-др.закон), а на основу Пројекта санације и 
ремедијације, на које је прибављена сагласност 
надлежног Министарства;  

 сакупљање, разврставање и рециклажу демонти-
ране опреме и осталог отпада искључиво преко правног 
лица које је овлашћено, односно које има дозволу за 
управљање отпадом. 

 
Заштита ваздуха  
 
На подручју плана заштита ваздуха обухвата мере 

превенције и контроле емисије загађујућих материја из 
свих извора загађења (покретних и стационарних), како 
би се минимизирали негативни ефекти на животну 
средину и здравље становништва:  

 смањење индивидуалних котларница и 
ложишта, коришћење система централизованог 
снабдевања енергијом, ширење гасификационог система 
и веће учешће обновљивих извора енергије; 

 озелењавање свих површина у функцији 
саобраћаја (паркинга, платоа, скверова), обавезно 
озелењавање слободних површина и формирање 
заштитних појасева; 

 у поступку пројектовања, градње и редовног 
рада (коришћења) обавезно је спровођење 
одговарајућих техничких мера, тако да загађујуће 
материје буду испод граничних вредности емисије; 

 мониторинг квалитета ваздуха, објављивање и 
информисање јавности у складу са посебним прописима, 
а у случају прекорачења граничних вредности емисије, 
оператер је дужан да прилагоди рад новонасталој 
ситуацији, или обустави технолошки процес, како би се 
емисија свела у дозвољене границе.  

 
Заштита од буке и вибрација  
 
Мере заштите становништва од буке у животној 

средини обухватају дефинисане акустичне зоне у складу 
са наменом и предузимање превентивних и 
одговарајућих техничких мера заштите.  

 формирање заштитног зеленог појаса/зашти-
тних баријера (антизвучне баријере); 

 забрањени су објекти и уређаји који могу да 
повећају ниво буке; 

 делатности које емитују буку или могу утицати 
на изложеност, дужни су да обезбеде праћење утицаја 
својих делатности на ниво и интензитет буке;  

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

 
Заштита вода 
 
Заштита површинских и подземних вода заснована 

је на мерама заштите квалитета, превенцији и 
обавезујућих мера контроле и мониторинга: 

 изградња канализационог система за одвођење 
отпадних вода према усвојеном сепаратном систему, са 
посебним колектором за одвођење атмосферских вода; 

 контролисани прихват потенцијално зауљене 
атмосферске воде са интерних саобраћајних, 
манипулативних површина и паркинга, као и обавезан 
третман тих вода у таложнику/сепаратору масти и уља, 
којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 
задовољава критеријуме прописане за испуштање у 
јавну канализацију или одређени реципијент; 

 носиоци пројеката и оператери генератори 
технолошких отпадних вода, дужни су да изграде 
уређаје за предтретман /пречишћавање до захтеваног 
нивоа, пре упуштања у реципијент (канализациону 
мрежу или водоток) и контрола квалитета отпадних 
вода.  

 
Заштита земљишта 
 
Мере заштите земљишта обухватају рационално и 

одрживо коришћење земљишта:  
 поштовање планом дефинисаних урбани-

стичких параметара, у складу са наменом и обавезно 
процентуално учешће слободних и зелених површина; 

 организовано управљање отпадом, што 
подразумева прикупљање, примарну селекцију, 
транспорт и одлагање на санитарну депонију; 

 забрањено је депоновање отпада и изливање 
отпадних вода ван одређених места, као и обављање 
делатности и изградња објеката који могу загадити 
земљиште; 

 није дозвољено коришћење земљишта за 
формирање отворених ауто-отпада хаварисаних возила 
и делова који имају карактер опасног отпада 
(акумулатори, уља); 

 обавезна је санација и ремедијација свих 
деградираних површина.  

 
Управљање отпадом  
 
Поступање са отпадом мора бити у складу са 

Локалним планом управљања отпадом, а сакупљање, 
транспорт, третман и одлагање комуналног отпада 
организовано преко надлежног комуналног предузећа: 

 обезбедити простор за постављање судова 
(контејнери, канте, корпе) за сакупљање, разврставање и 
привремено чување различитих отпадних материја 
(комунални, амбалажни отпад, органски или процесни 
отпад, рециклабилни материјал, отпад из сепаратора 
масти и уља и др.)  
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 планирани објекти свих категорија који имају 
туристичку, спортско-рекреативну и комерцијално-
услужну намену морају имати посебне просторије за 
привремено одлагање смећа (комуналног отпада). 
Величина просторије се утврђује према броју корисника, 
а приступ овом простору мора бити везан за приступни 
пут (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; 

 стандард за сакупљање отпада, карактеристика 
комуналног отпада (кућног смећа) је суд - контејнер, 
запремине 1100 литара, габарита 1,37x1,45x1,45м. 
Апроксимативно се поставља, 1 контејнер на 800m2 
корисне површине (1,1 контејнер на 1000m2 бруто 
површине пословног простора, односно 1 контејнер на 
15 стамбених јединица). Чврст отпад са 
карактеристикама секундарних сировина и други 
рециклабилни отпад је потребно организовано 
прикупљати у посебним контејнерима (жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло); 

 у зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити око 0,5m² опремљене површине, која 
испуњава хигијенске услове одржавања и неометаног 
приступа.  

 
Заштита од нејонизујућег зрачења: 
 
 обавезно је информисање становништва о здрав-

ственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима; 
 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 /неизради Студије о процени утицаја на 
животну средину за 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). 

 
Планом нису дозвољена потенцијално ризична 

постројења, комплекси и објекти, у којима може доћи до 
хемијских удеса већих размера (ризична индустријска 
постројења) и објекти где је заступљена технологија са 
потенцијалним ризиком од пожара, акцидентног 
изливања хазардних материја и отпадних вода. 

 
Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 

горивом - бензинске пумпе: 
 
 У сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу са 
претходно прибављеним условима надлежног органа; 

 предвидети уградњу система за одсисавање 
бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање 
горива, као и на заједничком утакачком шахту; 

 предвидети сепаратор масти и уља за 

пречишћавање зауљених отпадних вода из пратећих 
објеката (евентуална перионица, радионица за 
сервисирање возила) пре упуштања у канализацију или 
одређени реципијент; 

 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

 спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се односе 
на мере заштите земљишта, вода и управљања отпадом; 

 спроводити неопходне мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње горива и 
др.), као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту 
и др); прибавити сагласност надлежног органа на 
предвиђене мере заштите од пожара; 

 израдити и спровести програм праћења утицаја 
пројекта на животну средину, који обухвата праћење 
квалитета подземних вода. 

 
Обавезне мере за трговачке, пословне и продајне 

центре: 
 
 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 пла-
ниране активности примењују одредбе ових прописа;  

 Обезбедити прикључење комплекса центра на 
постојећу 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/сагласности које су 
утврдили надлежни органи и организације; 

 Спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се односе 
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 мере заштите од пожара; 

 При пројектовању и изградњи гаража, плани-
рати 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; 
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 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. 

 
Заштита природе и природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-2131/2, од 
05.09.2018. године, предметно подручје се не налази 
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и не налази се у просторном 
обухвату еколошке мреже, нити у простору 
евидентираног природног добра. 

План обухвата део мешовито стамбене зоне коју 
карактерише разноврсност намена, становање 
пословање, услуге, сервиси и локације старих фабрика 
које су измештене.  Планиране намене површина су 
усклађене са наменама одређеним планом вишег реда. 

Један од циљева планирања је рационално 
коришћење грађевинског земљишта, боља 
искоришћеност постојећих капацитета и функционална 
организација површина у складу са потенцијалима 
локације.   

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања у обухвату плана обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, површине под зеленилом, утврђена 
растојања, односно дефинисана правила уређења и 
грађења;   

 комплетно инфраструктурно опремање и 
уређење по највишим еколошким стандардима и у 
складу са условима надлежних предузећа, линијско 
озелењавање у односу на ширину профила и распоред 
уличних инсталација; 

 обезбеђење одговарајућег броја паркинг места 
како би се избегло паркирање на тротоарима, зеленим 
површинама или на коловозу; 

 максимална заштита и очување високог 
зеленила и вредних примерака дендро флоре 
(појединачна стабла), а уколико се због изградње 
уништи постојеће јавно зеленило, исто се мора 
надокнадити под условима надлежне службе; 

 формирање и уређење нових зелених површина, 
дрвореда и заштитног зеленила, планирати као зеленило 
високе декоративности и тематски усклађено са 
архитектуром и урбаним мобилијаром, уз препоруку 
примене 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.);  

 приликом реализације планираних садржаја или 
извођења радова, обавезна је санација или 
рекултивација свих деградираних површина; 

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

као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.    

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

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

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

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

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

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

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

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

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15) локалном Плану заштите 
од пожара 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 инсталације 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, 20/15и 
87/18-др.закон), 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 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 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-165/18 од 11.04.2018 год. 

 
2.8. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код свих саобраћајница на месту пешачког прелаза, 

обореним  ивичњацима формирати денивелисане 
тротоаре одговарајуће ширине за пролаз инвалидских 
колица. 

За објекте јавне намене обавезно је формирање 
улазних рампи за особе са инвалидитетом и 
прилагођавање прописима који регулишу ову област, 
односно 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). 

 

2.9. Мере енергетске ефикасности 
 
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 енергије, а у 
складу са прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Службени гласник 
РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда, „Службени гласник РС“, бр.69/12 и др.). 

Посебне мере за унапређење енергетске ефи-
касности: 

 извођење грађевинских радова на свим 
објектима у обухвату 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. 

 
 
 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све објекте у граница-

ма 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. 

 
4.1. Општа правила урбанистичке регулације, 

парцелације и изградње  
 

4.1.1. 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, са изузетком у случају када 
то постојеће затечено катастарско стање, 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). 

 
4.1.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 
планираних површина за друге јавне и остале намене.    
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Регулациона линија јавног пута је основни елемент 
за дефинисање ширине појаса регулације по врстама 
саобраћајница са техничким карактеристикама за:  

 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; 

 приватни пролази мин ширине 2,5м и пешачке 
стазе мин ширине 1,5м. 

Насељска примарна и секундарна мрежа 
инфраструктуре поставља се у појасу регулације.  

 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на регулациону линију, 
бочне суседне парцеле и унутрашњу суседну парцелу. 

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

Грађевинска линија подземних етажа или објеката 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

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

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

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). 

 
4.1.3. Општи услови изградње 
 
У Плану је приказана детаљна намена површина по 

урбанистичким зонама, одн. врста и намена објеката 
који се могу градити по појединачним зонама, могуће 
компатибилне намене и објекте, као и врсте и намене 
објеката чија је изградња забрањена. 

 
 
 
 
 
 

Врсте објеката и компатибилне намене чија 
изградња је дозвољена 

 
Тип КД-01 подразумева комерцијалне делатности 

као трговачки, трговачко-пословни центри и велики 
маркети и сл. 

Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и сл. 

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

На грађевинским парцелама са планираном 
детаљном наменом, дозвољена је и компатибилна 
намена, у оквиру прописаних урбанистичких 
параметара и индекса заузетости и то у оквиру главног 
објекта или као самосталног објекта. 

Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели и на 
њих се примењују правила грађења дефинисана за 
основну намену.  

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 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменама утврђеним планом, објеката 
чија намена би могла да угрози животну средину буком, 
вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и 
другим штетним дејствима. 

Није дозвољена намена чија би делатност, према 
процени утицаја, угрозила животну средину и основну 
намену са било ког аспекта. 

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 заштите 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 студију о процени утицаја 
објеката или радова на животну средину. 

 
4.1.4. Општа правила грађења 
 
Положај објекта на парцели  
 
Објекти могу бити постављени на парцели у оквиру 

дефинисаних грађевинских линија:  
 као слободностојећи (објекат не додирује ни 

једну границу грађевинске парцеле); 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

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

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 
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Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог објекта, 
више од половине трајања његовог директног осунчања. 

 
Грађевинска линија објеката  
 
Објекат се поставља предњом фасадом на 

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

Растојање између регулационе и грађевинске линије 
за нове објекте се утврђује према преовлађујућој намени 
објеката у зони у којој се објекат налази.  

Растојање између регулационе и грађевинске линије 
за нове објекте у зони комерцијалних делатности је 
минимално 5м. У простору између регулационе и 
грађевинске линије могу се поставити: портирница, 
информациони и контролни пункт комплекса и сл.  

Грађевинска линија дефинисана је у графичком 
прилогу бр.3. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Тип КД-01 
 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле за: 
 слободностојеће објекте од бочне границе 

парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 3м; 
 слободностојеће објекте од задње границе 

парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 3м. 
 
Тип КД-02 
 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 3м. 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
 
Услови за паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 паркирање се може организовати као партерно 

уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле 
и 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 обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели за 
смештај возила, како теретних, доставних, тако и 
путничких 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, за хотеле и смештајне објекте 
– 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. 

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

Обезбедити потребан број паркинг места за возила 
особа са инвалидитетом у складу са Правилником који 
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, под условом да не 
постоје сметње геотехничке или хидротехничке 
природе.  

 
4.2. Правила за изградњу електроенергетских 

објеката 
 
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 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): 
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 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла 

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

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских 

каблова са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
 
 

Приближавање енергетских каблова 
дрворедима 

 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
4.3. Правила за изградњу телекомуникационих 

објеката 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

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

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

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

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла врши се 

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

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуника-
ционог 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 0,5м. 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 телекомуни-
кациони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 
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4.4. Урбанистички услови парцелације, 
регулације и изградње по зонама и целинама  

 
Правила парцелације и препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације израђују се 

у складу са Законом, ради формирања грађевинских 
парцела и на основу правилима датих овим Планом. 

На једној катастарској парцели може да се образује 
већи број грађевинских парцела, на начин и под условима 
утврђеним у овом планском документу. Парцелација ће 
бити утврђена пројектом парцелације, а на основу Закона о 
планирању и изградњи и Правилника о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и изградњу. 

На већем броју катастарских парцела може да се 
образује једна или више грађевинских парцела, на начин 
и под условима утврћеним овим планом. Парцелација се 
утврђује израдом пројекта парцелације или препарце-
лације, на основу Закона о планирању и изградњи.  

 
Урбанистичка целина  А1  
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Задржава се постојећа намена - инфрасртуктурни 

појас регионалне железничке пруге, саобраћајна 
површина са паркинг зоном.  

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

Посебни елементи за изградњу објекта, друмских 
саобраћајница, као и сваки продор комуналне 
инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 
гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) 
дефинише се посебним техничким условима, кроз 
обједињену процедуру од стране имаоца јавних 
овлашћења “Инфраструктура железнице Србије” а.д. 

 
Урбанистичка целина А2  
 
Разрада урбанистичким пројектима за потребе 

трансформације и промене постојеће намене, 
урбанистичко - архитектонска разрада локација у 
оквиру планом дефинисаних параметара за 
планирану намену и дефинисаних компатибилности.  

Израда пројеката парцелације и препарцелације 
за потребе формирања грађевинских парцела у 
складу са планираном наменом и дефинисаним 
параметрима.      

 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Комерцијалне делатности типа КД-01 
 
Трговачко-пословни центри, велики маркети, 

пословни објекти, услуге и сл., који се организују на 
нивоу блока или дела блока.  

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

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, 

тремови и др., чија површина улази у максимални 
индекс заузетости на парцели. 

Дозвољена је изградња посебних објеката који се не 
урачунавају у корисну БРГП, као што су рекламни 
стубови и сл., који морају бити позиционирани на 
парцели у оквиру грађевинских линија. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и др., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

 
Објекти чија је изградња забрањена 
 
У оквиру парцела објекта комерцијалних делатно-

сти, забрањено је складиштење и депоновање мате-
ријала и робе, што подразумева: отпадни материјал, 
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др.  

Нису дозвољени комерцијални садржаји који 
буком, или на други начин могу утицати на људе и 
животну средину. 

 
Компатибилна намена 
 
Са комерцијалним садржајима су компатибилни 

објекти јавних служби. 
Пословање, обављање непроизводних делатности, 

пословање у области финансија, услуга, пред-
ставништва и сл.. 

На појединачним грађевинским парцелама у оквиру 
ове целине, компатибилна намена може бити до-
минантна или једина. Користе се урбанистички пара-
метри дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине. 

 
Индекс заузетости 
 
Индекс заузетости (ИЗ) 40% 
 
Индекс заузетости, у зависности од могућности 

парцеле је до 40%, са индексом изграђености до 1.25,  а 
слободне површине планирају се за партерно уређење, 
поплочавање, зеленило. 

Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило (мин. 30%). 

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је приказана у 

графичком прилогу бр.3 Регулационо нивелациони план. 
У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса. 

Бочне грађевинке линије за новопланиране објекте 
утврђују се на основу правила која важе за отворе на 
фасадама суседних објекат, односно орјентацију.  

Дворишна грађевинска линија објекта дефинише се 
уз услов задовољења максималног индекса изграђености 
и минималних међусобних растојања објеката. 

Растојање између објеката на парцели је мин. ½ 
висине вишег објекта (висина до коте венца), али не 
мање од 5,0m, без обзира на врсту отвора.  
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Спратност објекта 
 
Дозвољена максимална спратност објеката је до П+3.  
 
Архитектонско обликовање 
 
При изградњи објеката примењивати савремена 

архитектонска решења која треба да су у складу са 
његовом функцијом и непосредним окружењем.  

Није дозвољено препуштање еркера, балкона, 
тераса ван дефинисане грађевинске линије.  

Kров може бити раван или кос на више вода, нагиб 
кровних равни прилагодити врсти кровног покривача. 
Раван кров се може извести као зелени кров, односно 
насут одговарајућим слојевима и озелењен.  

У циљу енергетски ефикасне градње максимално 
користити нова техничка и технолошка решења. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се организује у оквиру парцела, у 

партеру уколико то дозвољавају просторне могућности 
парцеле, у гаражама или комбиновано, према 
параметрима за планирану намену у делу 3. Правила 
грађења, 3.1.4. Општа правила грађења, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
Сачувати постојеће квалитетне примерке дрвећа и 

допунити простор дрвећем, шибљем и другим садним 
материјалом, који има декоративну и заштитну улогу.   

 
Потцелина А2-1.  
 
Комерцијална делатност типа КД-041   
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Комерцијалне делатности у функцији туризма: 

хотели, апартмани и сл. 
Планирани објекти су слободностојећи. Није 

дозвољена изградња помоћних објеката, све садржаје 
организовати у оквиру објекта, према дефинисаним 
урбанистиким параметрима, а у складу са планираним 
бројем корисника и смештајних капацитета.   

 
Спратност објекта 
 
Дозвољена максимална спратност објеката је до 

П+5.  
 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је приказана у 

графичком прилогу бр.3 Регулационо нивелациони план. 
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. 

 

Паркирање 
 
У односу на садржај и тип објекта одређује се 

потребан број паркинг и гаражних места и уређује се на 
грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне 
површине. Гараже објеката планирају се подземно у 
габариту, изван габарита објекта или надземно, на 
грађевинској парцели. Паркирање решити према 
нормативима: 

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан 
простор за осам столица;   

- хотели - једно ПМ на користан простор за 10 
кревета; 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат уређених зелених и сло-

бодних површина износи 30%. 
 
Урбанистичка целина А3 и потцелина А3-1 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
А3 - Становање типа ПС-01 са могућношћу 

организовања пословног простора. 
А3-1 - Комерцијална делатност типа КД - 041, 

хотели, апартмани, угоститељски објекти и сл.  
 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности, типа КД -02, које 

подразумевају: пословање, трговину, угоститељство, 
занатство, услуге, различите видове услуга из области 
здравства, дечије заштите, школства, културе и сл. и КД-
041 - објекте у функцији туризма: хотеле, апартмане и сл. 

Привредне делатности типа ПД-03 где је претежна 
намена становање - мање производне и  занатске 
јединице.  

 
Спратност објекта 
 

ПС-01: П+1+Пк 

КД-041: П+5 
 
Положај објекта 
 
За породично становање примењују се општи 

урбанистички услови и параметри.  
За изградњу објеката користе се урбанистички 

параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

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

 
Паркирање 
 
Растојање грађевинске од регулационе линије је 

различито. Позиција грађевинских линија приказаних у 
грфичком прилогу бр.3 План нивелације и регулације.  



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        354 

 

 

Паркирање решити у складу са нормативима: 
трговина на мало - једно ПМ на 100 м

2 
корисног 

простора и општим правилима.   
 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
 
Урбанистичка целина А4 
 
Мешовито стамбена зона, бензинска станица и 

зеленило у оквиру трга. 
Задржавају се постојећи садржаји, планирано је 

унапређење постојећих намена, уређење јавних 
површина и зеленила у оквиру ове целине у складу са 
условима и правилима дефинисаним овим планом. 

Услови и правила уређења зелених површина у 
тачки 2.5. Услови уређења зеленила 

 
 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Могућа је фазна реализација планских решења, 

планираних инфраструктурних мрежа и реализација 
планираних саобраћајница, тако да свака фаза пред-
ставља функционалну целину и истовремено обухвата 
коловоз и тротоар.  

Свака изградња објеката и извођење грађевинских и 
других радова мора бити у складу са правилима уређења 
и грађења дефинисаним овим Планом. 

Све што овим планом није дефинисано у довољној 
мери, примењује се Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС 
бр.22/2015). 

 
Израда пројеката парцелације и препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације израђиваће 

се у складу са правилима парцелације и препарцелације 

датих у Плану. 

Парцелација и препарцелација се утврђује израдом 

пројекта парцелације или препарцелације у складу са 

Законом и Правилником о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградње, на начин и под 

условима утврђеним овим планом.  

Исправка граница суседних катастарских парцела, 

спајање суседних парцела истог власника или закупца 

по ранијим прописима, врши се на основу елабората 

геодетских радова у складу са Законом. 

Израда 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 

локација. 

Планом су одређене локације за које је обавезна 

израда урбанистичког пројекта, у оквиру урбанистичке 

целине А-2, за парцеле 149/1, 88,87,  149/2, 149/4,149/3, 

149/7, 149/6. 

 

Интервенције на постојећим објектима до 

привођења намени  

 

На површинама које су планом предвиђене као 

површине јавне намене, неопходно је уклањање објекта. 

На осталим површинама (унутар грађевинских 

линија) у границама Плана до привођења намене 

предвиђене Планом, дозвољено је: 

 

-   инвестиционо одржавање објекта и  

-   текуће (редовно) одржавање објекта. 

 

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. 

 

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  

4. Аналитичко геодетским елементима за 

   обележавање 

5. План хидротехнике 

6. План електроенергетике и телекомуникација 

7. План енергофлуида 
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КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 

  1    7526421.80    4826899.72 
  2    7526420.14    4826899.31 
  3    7526418.38    4826899.25 
  4    7526415.89    4826899.80 
  5    7526414.67    4826900.40 
  6    7526413.56    4826901.19 
  7    7526412.58    4826902.13 
  8    7526411.75    4826903.21 
  9    7526411.10    4826904.40 
 10    7526407.07    4826918.04 
 11    7526408.02    4826918.39 
 12    7526406.27    4826924.10 
 13    7526405.82    4826926.39 
 14    7526405.85    4826928.71 
 15    7526406.36    4826930.99 
 16    7526407.32    4826933.11 
 17    7526408.70    4826934.99 
 18    7526410.43    4826936.54 
 19    7526530.97    4826790.11 
 20    7526529.91    4826776.42 
 21    7526525.93    4826773.06 
 22    7526522.73    4826770.76 
 23    7526518.63    4826766.64 
 24    7526518.19    4826763.49 
 25    7526515.75    4826763.11 
 26    7526511.60    4826761.57 
 27    7526510.86    4826761.71 
 28    7526424.99    4827009.39 
 29    7526125.74    4826796.15 

 30    7526127.07    4826794.03 
 31    7526128.84    4826791.80 
 32    7526140.23    4826777.53 
 33    7526178.28    4826729.30 
 34    7526177.98    4826729.13 
 35    7526180.45    4826726.10 

 36    7526180.14    4826725.55 
 37    7526183.98    4826720.91 
 38    7526188.51    4826719.67 
 39    7526190.08    4826723.19 
 40    7526342.62    4826798.87 
 41    7526182.33    4826731.62 

 42    7526188.77    4826729.10 
 43    7526191.01    4826725.26 
 44    7526021.89    4827015.99 

 45    7526040.10    4827012.05 
 46    7526048.44    4827010.50 
 47    7526069.95    4827007.03 
 48    7526101.26    4827002.65 
 49    7526120.75    4826999.85 

 50    7526163.57    4826993.78 
 51    7526190.18    4826990.12 
 52    7526219.17    4826985.88 
 53    7526248.32    4826982.03 
 54    7526262.26    4826980.01 
 55    7526318.23    4826972.18 

 56    7526326.96    4826971.01 
 57    7526337.11    4826969.64 
 58    7526354.32    4826967.04 
 59    7526365.02    4826965.58 
 60    7526374.08    4826964.85 
 61    7526384.98    4826963.92 

 62    7526392.79    4826963.85 
 63    7526402.95    4826964.26 
 64    7526432.68    4826966.88 
 65    7526438.36    4826968.43 
 66    7526440.35    4826969.47 
 67    7526433.12    4826904.07 

 68    7526412.44    4826937.71 
 69    7526414.65    4826938.44 
 70    7526416.96    4826938.71 
 71    7526419.28    4826938.49 
 72    7526419.84    4826938.32 
 73    7526422.50    4826936.47 

 74    7526439.26    4826933.16 
 75    7526441.67    4826932.15 
 76    7526444.04    4826930.16 
 77    7526448.21    4826925.20 
 78    7526451.28    4826922.95 
 79    7526454.16    4826921.56 

 80    7526454.60    4826922.03 
 81    7526456.49    4826921.11 
 82    7526456.72    4826920.62 
 83    7526458.53    4826919.32 
 84    7526458.87    4826918.83 
 85    7526462.61    4826915.60 

 86    7526470.45    4826899.68 
 87    7526473.39    4826892.79 

 88    7526481.51    4826874.18 
 89    7526449.19    4826861.97 
 90    7526480.17    4826870.00 
 91    7526484.12    4826860.95 
 92    7526490.42    4826846.56 

 93    7526491.84    4826842.66 
 94    7526493.21    4826838.13 
 95    7526494.51    4826833.44 
 96    7526495.32    4826828.99 
 97    7526495.47    4826825.72 
 98    7526495.04    4826822.10 

 99    7526494.37    4826820.01 
100    7526493.41    4826817.74 
101    7526492.20    4826815.52 
102    7526490.87    4826813.71 
103    7526489.45    4826812.27 
104    7526487.79    4826811.16 

105    7526486.86    4826810.90 
106    7526485.91    4826811.06 
107    7526484.98    4826811.72 
108    7526482.75    4826810.69 
109    7526481.90    4826810.34 
110    7526470.02    4826809.49 

111    7526469.00    4826809.83 
112    7526467.49    4826810.88 
113    7526465.28    4826813.27 
114    7526464.20    4826814.99 
115    7526462.16    4826820.03 
116    7526020.83    4826975.93 

117    7526019.80    4826978.14 
118    7526018.34    4826982.68 
119    7526017.96    4826984.91 
120    7526018.42    4826987.33 
121    7526019.76    4826989.36 
122    7526021.41    4826991.06 

123    7526023.74    4826991.91 
124    7526026.09    4826992.20 
125    7526036.40    4826990.75 
126    7526250.89    4826961.42 
127    7526478.76    4826873.11 

 

 
Овај лан ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном листу града Крушевца''. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-197/2019              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, 
 Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
 Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 32. Закона о 
лoкaлној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
П Л А Н  

  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИПОВАЦ 1“   

У  КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
 
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018); 

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

Одлука о изради Плана детаљне регулације 
"Липовац 1" - 350-319/2017 од 07.06.2018.г. ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 10/18). 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
План Генералне регулације Југ ("Сл. лист града 

Крушевца", бр. 12/17). 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
План генералне регулације „Југ“ (Службени 

лист Града Крушевца, бр. 12/17) 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, од којих је један ПДР „Липовац 1“ у 
Крушевцу, a правила уређења и правила грађења 
дефинисана планом су уједно и смернице заизраду 
планова детаљне регулације. Налази се у самом јужном 
делу града, „функционално је повезана са 
Стамбеномешовитом зоном „Југ“ и Општом стамбеном 
зоном „Исток“. Чине је насеља Шумице, Мудраковац и 
Липовац ... које карактерише периурбано стновање и 
веће површине са привредним делатностима. 

Значајне површине ове зоне су ван граница гра-
ђевинског подручја чија је основна намена пољо-
привредно и шумско земљиште.“ 

ПДР Липовац 1 обухвата део рубне зоне града, који 
карактерише заступљеност следећих претежних намена: 
породично становање малих густина и периурбаног 

типа, привредне делатности типа ПД-02 и ПД-03, 
комерцијалне делатности и сл. Планом се „стварају 
услови за унапређење и развој становања, привредних 
делатности,услуга и јавних функција,“ као и заштиту 
простора и рационално корушћење грађевинског 
земљишта.  

„Насеље Липовац на крајњем југу карактерише 
периурбано становање и веће површине са привредним 
делатностима. Значајне површине ове зоне су ван 
граница грађевинског подручја чија је основна намена 
пољопривредно и шумско земљиште. “Овај план 
представља „плански основ за развој привредних 
делатности, односно активирање постојећих, уређење 
неизграђених, као и формирање нових привредних зона, 
односно за њихово ефикасније привођење намени.“ 

„Обухват плана функционалним, обликовним и 
амбијенталним карактеристикама представља атракти-
вну зону за развој и унапређење свих типова 
комерцијалних делатности, како на постојећим тако и на 
новим локацијама.“ 

Концептуални оквир произилази из плана вишег 
реда, који представља плански основ за детаљну разраду 
смерница и предложених планских решења, у оквиру 
дефинисаних претежних намена. Такође, овим планом 
се  стварају услови за даљи развој и унапређење 
постојећих намена и решавање основних комуналних 
проблема за део насеља. 

Структура планираних претежних намена обухватa: 
привредне делатности типа ПД-02 и ПД-03, породично 
становање малих густина периурбаног типа, 
комерцијалне делатности (трговачко-пословни центри, 
маркети, пословни објекти, услуге, сервиси и сл.), који 
се организују на нивоу блока или дела блока. 

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 компати-
билних 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, реконстру-
кцијом и унапређењем постојећег грађевинског фонда, 
повећањеповршина под зеленилом јавног коришћења, 
као и увођењем услужних и других компатибилних 
наменау оквиру објеката и посебних целина. 

Урбанистичка целина 9.4 у делу ПГР-а обухвата 
простор на крајњем југу, лево и десно од улице Бруски 
пут и већим делом се граничи са пољопривредним 
земљиштем. У обухвату овог плана су урбанистичке 
подцелине 9.4.1 и 9.4.2, са заступљеним претежним 
наменама породично становање типа ПС-01 и ПС-03 и 
привредне делатности типа ПД-02 и ПД-03.  

На нивоу појединачних парцела, у оквиру урба-
нистичке подцелине, намена дефинисана као допунска 
или пратећа може бити доминантна или једина. 
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Ознака урб. 
подцелине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

9.4.1. становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 парк рејонски парк 

привредне 
делатности 

ПД-03 
комуналне 
делатности 

рез. за 
водоснабдевање 

9.4.2. становање 
ПС-01 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 -- -- 

привредне 
делатности 

ПД-03 -- -- 

 

Планирана претежна намена из ПГР-а: 
 
привреднe делатности – типови: ПД-02, ПД-03 
 
На површини претежне намене привредних 

делатности, дозвољена је изградња компатибилних 
намена, у оквиру објекта и као самосталног објекта на 
парцели, и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање и трговину. 

На површини претежне намене комерцијалних 
делатности, забрањена је изградња самосталних 
стамбених објеката, осим становања у оквиру објеката. 

Однос пословања према становању: 100-80% : 20-0%. 
становање (породично становање) - типови: ПС-01 

и ПС-03; 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене изобласти 
привредних делатности, еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеногобјекта 
или у оквиру другог објекта на истој парцели. 

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

комерцијалнe делатности – типови: КД-01, КД-02, 
КД-03,  

 
Комерцијалне делатности подразумевају обављање 

свих врста непроизводних делатности, чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени зони становања 
или зони спорта ирекреације и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката и услова простора. Пословни садржаји не смеју 
угрожавати становање и спортске садржаје, посебно у 
погледу заштите животне средине, нивоа буке и 
аерозагађења. 

„Садржаји спорта и рекреације планирају се у 
оквиру површина зеленилаи у свим насељима у оквиру 
стамбених зона, а третираће се каокомпатибилна намена 
привредним и комерцијалним делатностима и 
становању.“ 

„Планска решења реализоваће се изградњом нових 
објеката, али и спровођењем пројеката на одржавању, 
реконструкцији, доградњи, санацији и адаптацији 
постојећих објеката, искључиво у складуса правилима 
уређења и правилима грађења дефинисаним планом.“ 

 

 
Правила грађења објеката породичног становања 

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

 

 

Урбанистички параметри  тип ПС-01 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина  

фронта парц.  
(м) 

 

ПС-01 

 

до П+1+Пк 

слободностојећи 
 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 x2 50 2 x 10 

непрекинути низ  200 6 
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Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
минимална ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
износи 30%. 

 

Правила грађења објеката периурбаног становања 
 
Као посебан вид породичног становања издваја се 

периурбано становање (ПС-03), ког карактеришу три 
врсте домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно. 

Стамбени објекти периурбаног становања су 
стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 

 

 
Урбанистички параметри тип ПС-03 

 

Тип 
спратност 

врста домаћинства 

макс. 
ИЗ (%) 

стамбени  
Економски 
и помоћни 

стамбени 
део 

економски 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - 

мешовто 40 50 

пољопривредно 40 50 

 
На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од дефинисане, дозвољена је изградња или 

реконструкција стамбеног објекта спратности П+1, индекса заузетости 40%. 
Приликом, организације дворишта потребно је задржати традиционалну поделу и организацију на кућно 

двориште, економско двориште и башту. 
У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће је на делу окућнице, организовати мање економске садржаје. 
 

 
Величина парцеле тип ПС-03 према врсти домаћинства 

 

Тип Спратност 
Врста 

домаћинства 

 
Површина парцеле 

 Мин. шир. 
парцеле Стамбени 

део 
мин. 

Економски 
део 
мин. 

ПС-03 

До П+1+Пк 

Непољопривредно 

400 

- - 15 

Мешовито 200 15 

Пољопривредно 800 20 

П+2  
П+2+Пк 

Непољопривредно 

600 

- - 15 

Мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

 

За неизграђени део грађевинског подручја 
планираног уз државне путеве, односно све садржаје 
лоциране у овом појасу потребно је обезбедити посебну 
приступну саобраћајницу. 

 
Економски објекти у оквиру периурбаног 

становања 
 
У економске објекате спадају објекти за гајење 

животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 

говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Економски објекти могу се градити самостално или 
повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

Спратност економских објеката је П+Пк. 
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Положај, локацију и габарит економског објекта, као и 
међусобна растојања економских објеката, прилагођавају се 
просторним могућностима економског дворишта. При томе 
обезбедити лак приступ и добру организацију економског 
простора и везу са другим објектима.  

Прљаве садржаји, као што су стаје и ђубришта се 
лоцирају заједно са септичким јамама и пољским клозетима 
на удаљенијим деловима економског дворишта и низ ветар 
у односу на стамбени део дворишта. 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је минимум 1,0м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
минимално 15м. Удаљеност ђубришта и пољског 
клозета од стамбеног објекта мора бити минимално 20м. 

Ширина приступног економског пута је минимално 
3,0м. 

Економске објекате градити од класичних и 
природних материјала, без употребе штетних материјала 
као што су азбест и блокови од шљаке. 

Максимални нагиб крова је 45°. 
Покривање извести црепом или другим природним 

материјалима. Забрањено је покривање салонитом, 
етернитом или покривачем од пластичних маса. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
Правила грађења објеката комерцијалних 

делатности 
 
Kомерцијалне делатности подразумевају: трговину, 

угоститељство, занатство (услужни део), пословне и 
финансијске услуге и друге пословне просторе, део 
објеката саобраћајне привреде (бензинске и гасне 
пумпе), објекте у функцији туризма и слично. 

 
Тип КД - 01 
 
Подразумева комерцијалне делатности као 

трговачки, трговачко-пословни центри и велики 
маркети, сервиси и сл. 

 
Урбанистички параметри тип КД – 01 
 

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. 

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

Нова изградња, односно реконструкција треба да 
настави започети концепт изградње у овој зони. 

Минимални проценат уређених слободних и 
зелених површина износи 30%. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 
површину. 

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

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката. 

 
Тип КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма, занатства, услуга, 
пословања и финансија, бирое, агенције и сл. 

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

У оквиру објеката комерцијалних делатности, може 
бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

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

 
Тип КД - 03  
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма и сл. у целинама у 
којима је претежна намена спорт и рекреација. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. 

Максимална дозвољена спратност је П+1. 
Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних 

делатности планира у специфичном окружењу, остале 
урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. 

 
Правила грађења објеката привредних делатности 
 
Привредне делатности подразумевају: индустриј-

ску и занатску производњу, део објеката саобраћајне 
привреде (гараже и радионице, путне базе), сервисе, 
складишта и слично. 

 
Тип ПД – 02 
 
Подразумева привредне делатности ван привредно-

радних зона, које се организују на нивоу блока или дела 
блока и чине јединствен комплекс или више више 
појединачних груписаних локација. 
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Урбанистички параметри тип ПД – 02 
 

тип 

макс. 

спрат-
ност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 

ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 

површину. 
Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
У оквиру комплекса предвидети заштитно зеленило 

(компактни засади листопадне и четинарске вегетације). 
У оквиру комплекса неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и индустријског отпада. 

 
Тип ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким целинама или подцелинама у којима је 
претежна намена становање (мање производне јединице, 
мања занатска производња и сл.) 

 
Урбанистички параметри тип ПД - 03 
 
За изградњу објеката користе се урбанистички 

параметри дефинисани за претежну намену урбани-
стичке целине у којој се објекти граде. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и функцио-
нално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
1.3. Опис обухвата плана  
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом "Липовац 

1" (у даљем тексту граница) почиње у северозападном 
делу комплекса и иде у смеру казаљки сата, тако да 
парцеле које су у обухвату плана остају са десне стране 
и то од тромеђе к.п. 264, 263/1 и 262/1 и иде према 
истоку, обухватајући следеће к.п.264, скреће према 
југоистоку границом к.п.268 и 1203/1 (пут) обухвата 
293/1, 295/9, 1203/2, 295/3, 295/5, 295/6, 295/7, пресеца 
295/8, 297/5, 297/8, 297/9 и 1313/3 и обухватајући 1158/2 
долази до државног пута Крушевац-Брус к.п. 1306/4 који 
пресеца и иде према истоку пресецајући к.п. 1153/3, 
1152/4, 1140/2 и 1140/3 до тромеђе к.п. 1140/3, 1151/2 и 
1141/6. На том месту граница се ломи према југу 
обухватајући к.п. 1140/4, 1141/3, 1137/1, 1133/2, затим 
пресеца к.п. 1131 и 1130 и у истом правцу обухвата к.п. 
1123, 1122, 1120 и 1118/1 до тромеђе к.п. 1118/1, 1117/2 
и 1118/2. Затим се  граница ломи према западу до 

државног пута (к.п. 1306/3) који пресеца и наставља у 
истом правцу јужним границама следећих парцела које 
обухвата 1298/18, 1298/14, 1298/15, 1171/3, 1171/1, 
1170/6, 1170/7, 1170/3 и 1170/1 до пута, к.п.бр.1313/1, 
чијом источном границом се ломи према северу 
обухватајући к.п. 1170/8, 1168/6, 1168/8, пресеца пут и 
иде у истом правцу западном границом пута 1313/1 до 
к.п.1173/1, коју обухвата и скреће према западу до пута 
к.п. 1185/7, који пресеца и ломи се према северу 
западном границом пута 1185/7, 1186/3, 1201/7 и 1201/5 
до пута к.п. 1203/1. Пресецајући исти граница наставља 
у истом правцу обухватајући к.п. 265/1, 266/4 и 266/1, до 
к.п. 264, односно до места одакле је и опис започет.  

Из описа границе изузимају се к.п. 1158/1, 1164/2, 
1164/3 и 1158/4 (обухваћене су другим планским 
документом). 

Катастарске парцеле обухваћене израдом плана 
припадају КО Мудраковац. 

Површина обухвата Плана је  17,30ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 

Положај и природне карактеристике подручја 
 
Основне карактеристике рељефа на подручју плана 

одређује положај између брда Багдала и реке 
Расине.Подручје плана представља део више речне 
терасе, са захватањем долине Расине, на речној тераси 
која је формирана на нижим деловима поред водотока. 

Све речне терасе су у неогеним седиментима, који 
пружају различите погодности за изградњу и која је у 
геолошком погледу најстабилнијаи где је формирано 
урбано подручје Крушевца. Ова зона сеналази на 
апсолутној надморској висини од 150-200м и представља 
зону развоја града са приградским насељима.  

Геолошке карактеристике терна дефинишу речне и 
језерске терасе, које су изграђене од шљункова и 
пескова, суглина  и глина повремено.  

Алувијум је развијен у долинама свих већих 
водотокова, као и реке Расине. Речне терасе су сачињене 
од шљункова дебелих 2-4м и лесоликих супескова и 
суглина дебљине до 8м. 

Педолошки састав земљишта на подручју плана 
чине алувијално флувијална земљишта, која се 
формирају на плавним речним терасама и чије су 
производне карактеристике, већином веома повољне и 
зависе од режима плављења и режима подземних вода.  

Алувијални терени сачињени су од песковито - 
шљунковитих наслага, суглина и глина повремено, које 
се наизменично смењују. Подземне воде развијене у 
алувионима су због мале дубине углавном загађене и 
могу се користити као алтернативне техничке воде, али 
су генерално врло мало истражене.  

 
Опште климатске карактеристике 
 
Према доступним подацима РХМЗ за период од 

1981. до 2010. за метеоролошку станицу Крушевац, 
просечна годишња температура ваздуха износи 
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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 
континенталног типа, са израженим годишњим добима.  

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. 

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

Средња годишња сума осунчавања изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу269,0 сати. 

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје плана, 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. 

Обавезно је поштовање степена сеизмичности и 
примена одговарајућих техничких прописа при 
пројектовању, изградњи или реконструкцији објеката 
према Правилнику о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима, као и код планирања и пројектовања 
инфраструктурних система.  

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 
 
Државни пут другог Б реда пролази кроз централно 

подручје плана што је и условило да се индустријски и 
комерцијални садржаји развију непосредно уз ову 
саобраћајницу. 

У северном и источном делу плана изграђени су 
објекти породичног, периурбаног становања спратности 
до П+1+Пк. 

У обухвату плана су евидентиране и значајније 
неизграђене површине. 

Уконтактним зонама су значајне површине 
пољопривредног земљишта, значајније површине 
породичног, периурбаног становања као и површине са 
шумама. 

Површине и објекти јавне намене у обухвату Плана 
су: саобраћајне површине. 

У обухвату Плана заступљене су: 
 
површине јавне намене: 
- саобраћајнице, 
- објекти и површине комуналних делатнисти 

(резервоари за воду), 
 
површине остале намене: 
- становање и стамбено ткиво, 
- комерцијалне делатности, 
- привредне делатности, 
- зелене и неуређене површине, 

 
1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
 
Ограничења за коришћење простора у оквиру Плана 

представљају неплански играђени објекти, непостојање 
планске документације, стихијски настале саобрћајнице 
и њихово уклапање са планираним решењима, 
неадекватна изграђеност и недовољна уређеност и 
опремљеност овог простора, односно нерационално 
коришћење грађевинског земљишта. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети  

инфраструктуре 
 

1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом саобраћајнице О3 – О4 (са 
севернозападне стране) и саобраћајницом О1 – Државни 
пут IБреда број 38 (са јужне стране). 

Саобраћајница О3 – О4 је са савременим коловозим 
застором, док саобраћајница О1 – Државни пут I Б реда 
број 38 није са савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана савремени коловозни застор 
имају следеће саобраћајнице: О1 – Државни пут I Б реда 
број 38 и саобраћајница О3 – Државни пут I Бреда бр. 38. 

 
Паркирање 
 
Паркирање на подручја Плана се врши на парцелама 

корисника. 
 
Нивелација 
 
Планом обухваћене и дефинисане примарне, 

секундарне и терцијарне саобраћајнице као и остале 
комуникације су осим државног пута „IB реда бр. 38“ у 
потпуности стихијски формиране. 

У нивелационом смислу све колско – пешачке, 
манипулативне и остале јавне површине нису под 
савременим коловозним засторима са недефинисаним 
нивелетема у подужном и попречном смислу осим 
државног пута „IB реда бр. 38“. 
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Све коте постојећих саобраћајница, платоа, 
тротоара и слично су дефинисане као стихиске и у 
корелацији су са котама пода приземља објеката које су 
у непосредном контакту са истим. 

Цео терен генерално је у паду ка државном пута „IB 
реда бр. 38“. 

 
1.5.2. Хидротехничке инсталације 

 Водовод 
 
Дуж Бруског пута је постављен магистрални 

цевовод ф1000 мм који доводи пречишћену воду из 
постројења у Мајдеву до дистрибутивног развода 
водоводне мреже Крушевца. 

На катастарској парцели 1294/1 КО Мудраковац је 
изграђен резервоар „Липовац“, пред резервоар система 
водоснабдевања Крушевца. 

У оквиру овог планског документа се налази 
чвориште са следећим елементима: 

Доводни цевовод ф1000 мм до резервоара 
„Липовац“ 

Одводни цевовод ф1000 мм од резервоара 
„Липовац“ 

Одвод испуста и прелива резервоара „Липовац“ 
ф500 мм према реци Расини 

Магистрални доводни цевовод ф1000 мм, 
регионалног водовода према насељима Ћићевац и 
Варварин 

Досадашњим планским документима је планирана и 
изградња примарног вода дистрибутивне мреже 
Крушевца, ф250 мм за водоснабдевање околних насеља 
који се прикључују на систем водоснабдевања са 
система Ћелије. 

 
 

 Канализација отпадних вода 
 
У циљу одвођења отпадних вода изграђен је 

примарни градски колектор са одводом према ЦППОВ 
града Крушевца  

 
 Атмосферска канализација 

 
Атмосферска канализација у оквиру граница 

планске документације није изграђена. Одводњавање 
терена је површинско према путним јарковима дуж 
Бруског пута. 

 
 1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Липовац 1 - водовод” и 
мешовити кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
8X000-D0911-343248/2 од 03.12.2018.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 предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 

 

Топлотна енергија 
 
На подручју ПДР-а „Липовац 1“ не постоји 

изграђена инсталација градског топлификационог 
система (дистрибутивни топловод).  

 
Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПДР-а, за потребе гасификације потенцијалних 
потрошача, изграђена је дистибутивна гасоводна мрежа 
(ДГМ) ниског притиска. Дистрибутивна гасоводна 
мрежа ниског притиска (притисак до 4 бара) изграђена 
је од полиетиленских цеви. Поред трасе ниског притиска 
на подручју плана постоји и траса гасовода средњег 
притиска која је израђена од челичних цеви. Трасе 
постојеће гасоводне мреже приказане су у графичком 
прилогу. 

 
1.6. Зеленило 
 
Већи део зеленила у оквиру Плана, чини самоникла 

вегетација на неуређеним површинама. Заступљено је 
углавном ниско растиње, травњак ливадског типа и 
појединачна стабла. 

Зеленило у грађевинском подручју заступљено је у  
привредним објектима. Присуство зеленила у овим 
објектима је важно у смислу побољшања 
микроклиматских услова и естетике амбијента, па је 
неопходно радити на његовој ревитализацији и 
оплемењивању одговарајућим врстама. 

У окућницама је заступљено углавном декоративно 
партерно зеленило, чији се значај огледа у великој 
заступљености.  

 
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 , 145/14 и 
83/2018) 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. 
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1.8. Преглед претходних услова и података 
издатих од стране надлежних институција 
 

Електродистрибуција, д.о.о. Крушевац, бр. 8x000-
D0911-3432481/2 од 03.12.2018.г.; 

Телеком Србија, извршна јединица Крушевац, бр. 
508870/2-2018 од 26.11.2018.г.; 

ЈКП Градска топлана Крушевац, бр. 8222 од 
27.11.2018.г.; 

Министарство унитрашњих послова Републике 
Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Крушевцу 09/18/2 бр.217-437/18 од 
26.11.2018 год.  

Водовод Крушевац, бр.193/2 од 12.12.2018.г. 
Завод за заштиту природе Србије, бр.020-3337/2 од 

31.12.2018.г. 
Завод за заштиту споменика културе Краљево, бр. 

1623/3 од 28.11.2018.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  
 

Државни пут другог Б реда пролази кроз централно 
подручје плана што је и условило даљи развој 
индустријских и комерцијалних садржаја непосредно уз 
ову саобраћајницу. 

У северном, северозападном и крајње југозападном 
делу плана планиран је наставак изградње објеката 
породичног и периурбаног становања. 

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

За катастарске парцеле бр. 1158/1, 1164/2, 1164/3 и 
1158/4 планирана је израда Урбанистичког пројекта, 
како је дефинисано Планом генералне регулације „Југ“. 

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
Обухват плана представља део рубне зоне „Југ“, 

дефинисан Планом Генералне регулације „Југ“ као део 
урбанистичке целине 9.4, подцелине 9.4.1. и 9.4.2. 

На основу анализе постојећег стања и сагледавања 
потенцијала простора за даљи развој, планираних интерве-
нција и дефинисане намене планом вишег реда, подручје 
обухвата плана подељено је на 4 урбанистичка блока. 

 
Урбанистички блок 1.1. 
 
Површине 5.80ха, ограничен је делом улице Хероја 

Милана Тепића и делом улице Зорана Радосављевића са 
јужне и југоисточне стране, и са свих околних страна је 
ограничен пољопривредним земљиштем. 

 
детаљна намена – породично становање 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 

највише три стамбене јединице. 

Као посебан вид породичног становања издваја се 
периурбано становање (ПС-03), ког карактеришу три 
врсте домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно. 

Стамбени објекти периурбаног становања су 
стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 

Планирана је изградња објекaта породичног 
становања, реконструкција и доградња постојећих 
објеката до планиране спратности. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) и 
привредне делатности (мања занатска производња, мање 
производне јединице, гараже, радионице, сервиси и сл.) 

 

Ознака 

блока 
Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

1.1. становање 

 

ПС-01 

 

ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне дела- 

тности 

ПД-03 

 
Урбанистички блок 1.2. 
 
Површине 0.80ха, ограничен је делом улице Хероја 

Милана Тепића, са јужне и западне стране, и 
урбанистичким блоком 2.1 који је планиран као 
привредне делатности. 

 
детаљна намена – породично становање 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 

највише три стамбене јединице. 
Као посебан вид породичног становања издваја се 

периурбано становање (ПС-03), ког карактеришу три 
врсте домаћинстава: непољопривредно, мешовито и 
пољопривредно. 

Стамбени објекти периурбаног становања су 
стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 

Планирана је изградња објекaта породичног 
становања, реконструкција и доградња постојећих 
објеката до планиране спратности. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) и 
привредне делатности (мања занатска производња, мање 
производне јединице, гараже, радионице, сервиси и сл.) 

 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

1.2. становање 

ПС-01 
 

ПС-03 
 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

привредне 

делатности 

ПД-03 
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Урбанистички блок 2.1. 

 
Површине 3.74ха, ограничен је делом улице Бруски 

пут (државни пут IБ реда), са источне стране, делом 
улице Хероја Милана Тепића са јужне и западне стране 
и урбанистичким блоком 1.2 који је планиран као 
породично становање и са северне стране комуналним 
делатностима (постројења и резервоари за воду). 

 
детаљна намена – привредне делатности 

(индустријска и занатска производња, гараже, 
радионице, сервиси, складишта и сл.) 

Планирана је изградња објекaта у функцији 
привредних делатности, реконструкција и доградња 
постојећих објеката до планиране спратности. У оквиру 
објекта привредних делатности могуће је планирање 
комерцијалних садржаја. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) и 
становање (породично становање и периурбано 
становање). 

 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

2.1. 

привредне 
делатности 

ПД-02 

 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 

 становање 
ПС-01 

ПС-03 

 
Урбанистички блок 2.2. 
 
Површине 5.60ха, ограничен је делом улице Бруски 

пут (државни пут IБ реда), са западне стране, и 
пољопривредним земљиштем са свих осталих страна. 

 
детаљна намена – привредне делатности 

(индустријска и занатска производња, гараже, 
радионице, сервиси, складишта и сл.) 

Планирана је изградња објекaта у функцији 
привредних делатности, реконструкција и доградња 
постојећих објеката до планиране спратности. У оквиру 
објекта привредних делатности могуће је планирање 
комерцијалних садржаја. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.). 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

2.2. 
привредне 
делатности 

ПД-02 

 

комерцијалне 
делатности КД-02 

 
комуналне 
делатности 

резервоари за 
водоснабде-

вање 

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, 
 Као површине осталих намена дефинисане су: 
 Површине за становање, 
 Површине за привредне делатности. 
 Планом је дефинисана детаљна намена простора 

као и њој компатибилна намена. 
 Детаљна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору преовла-
ђујућа. 

 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 
 

 
Ознака 
урб.  
блока 
 

Детаљна 
намена 

Компатибилна намена 

1.1 

породично 
становање 

(тип ПС-01,  
ПС-03) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

привредне делатности 
(тип ПД-03) 

1.2 

породично 
становање 

(тип ПС-01,  
ПС-03) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

привредне делатности 
(тип ПД-03 

2.1 

привредне 
делатности 

(тип ПД-02) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

породично становање  
(тип ПС-01, ПС-03) 

2.2 

привредне 
делатности 

(тип ПД-02) 

комерцијлне делатности 
(тип КД-02) 

породично становање  
(тип ПС-01, ПС-03) 
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Биланс површина грађевинског земљишта 
 

намена површина постојеће стање планирано 

 (ха) % (ха) % 

становање 4.80 26.70 6.40 39.00 

привредне 

делатности 
2.90 15.70 9.20 52.20 

комуналне 

делатности 
0.10 0.60 0.1 0.60 

неизграђене 

површине 
8.30 50.00 - - 

саобраћајнице  1.20 7.00 1.60 8.20 

УКУПНО 17.30 100 17.30 100 

 
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 пар-
цела, 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,  
 Површине за комуналне делатности (резервоари 

за водоснабдевање) 
 
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 Мудраковац: 
целе: 1306/4 и 1306/3 

Грађевинска 
парцела бр. 3 

КО Мудраковац: 

целе: 1313/3, 1158/2, 1157/4, 1157/3, 
1157/1, 1313/4, 1157/2 и 1158/3 

делови: 1158/4, 1158/1, 1313/2, 1187/1, 
1187/2, 1164/7, 1185/4, 1164/4, 1173/1, 
1173/2, 1173/4, 1164/5, 1164/1, 1276, 
1313/1, 1168/1, 1294/3, 1168/7, 1168/8, 
1297/4, 1168/6, 1170/8, 1297/5, 1297/1, 
1170/1, 1297/6, 1297/3, 1299/3 и 1171/2 

Грађевинска 
парцела бр. 4 

 
КО Мудраковац: 
делови: 1203/2, 1187/2, 1197/1, 293/1, 
1198/2, 269, 1198/1, 268, 1199, 267/4, 
266/2, 266/1, 265/2, 265/1 и 1203/1 

Грађевинска 
парцела бр. 5 

 
КО Мудраковац: 
Делови: 1294/3, 1276, 1173/4 и 1185/7 

Грађевинска 
парцела бр. 6 

 
КО Мудраковац: 
целе: 1298/10 и 1298/1 
делови: 1298/17, 1298/2, 1298/13, 
1298/14, 1298/15, 1298/6, 1171/3, 1171/2, 
1298/4, 1298/5, 1171/1, 1170/6, 1298/5, 
1299/4, 1170/1, 1170/3, 1170/7 и 1299/3 

 
Jавне површине за комуналне делатности – 

грађевинске парцеле 
 

Јавна 
површина 

катастарске парцеле 

Грађевинска 
парцела  бр. 2 

КО Мудраковац: 

цела: 1138/2, 1138/1 и 1138/3 

 
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 постојеће саобраћајнице О3 – О4 (са 
севернозападне стране), планираном саобраћајницом О1 
– О2 (са источне стране) и постојећем саобраћајницом 
О1 – државни пут IБ реда број 38 (са јужне стране). 

На подручју Плана детаљне регулације налази се 
део државног пута IБ реда број 38 Крушевац 
(Макрешане) – Блаце – Белољин, деоница 03803 (од 
стационаже КМ 11+975 до стационаже КМ 12+367). 

Планом генералне регулације „Југ“ нема 
дефинисаних примарних и секундарних саобраћајница, 
осим деонице државног пута IБ реда број 38 Крушевац 
(Макрешане) – Блаце – Белољин. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу државни пут IБ реда број 

38 Крушевац (Макрешане) – Блаце – Белољин је 
централна саобраћајница за посматрани простор, којима 
се одвија аутобуски саобраћај, док све остале улице 
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служе као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Државним путем IБ реда број 38 Крушевац 

(Макрешане) – Блаце – Белољин се одвија транзитни 
саобраћај, 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, 

предвиђено је да се државни пут IБ реда број 38 
Крушевац (Макрешане) – Блаце – Белољин задржава са 
постојећим габаритима, док је предвиђено проширење 
постојећих саобраћајница и то: 

Саобраћајница (О2 – О3 – државни пут IБ реда број 
38) са две саобраћајне траке, ширине коловоза 6,0 
метара, са обостраним банкинама минималне ширине 
0.75 метара, 

Саобраћајница (О1 – државни пут IБ реда број 38) 
са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5,5 метара, са 
обостраним банкинама минималне ширине 0.75 метара, 

Саобраћајница (О3 – О4) за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза 5,5 метара, са 
обостраним банкинама минималне ширине 0.75 метара. 

Планом је превиђена и нова саобраћајница: 
Планирана саобраћајница (О1 – О2) за једносмеран 

саобраћај са једном саобраћајном траком ширине 3,5 
метара, са обостраним банкинама минималне ширине 
0.75 метара. 

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 

државним путем IБ реда број 38 Крушевац (Макрешане) 
– Блаце – Белољин. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним. 

 
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. 

 
 

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. 

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 планиране саобраћајнице задржавају се 

максимално могуће у оквиру постојећих апсолутних 
кота, и са већ дефинисаним подужним и попречним 
падовима и денивелацијама. Предвиђа се савремени 
коловозни на свим новопланираним саобраћајницама  са 
приближно истим нивелетама како би остале у функцији 
постојећих садржаја. 

Новопланирани садржаји у контакту са јавним већ 
дефинисаним површинама морају нивеласопно бити 
уклопљени и функцонално усклађени са котама истих. 

Коте пода приземља новопланираних садржаја 
треба тежити да су такве да се атмосферилије пре свега 
гравитационо могу најкраћим путем одвести ка фиксним 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        367 

 

 

реципијентима (атмосферски системи и зацевљени 
водотоци). 

Графичким прилогом су на свим раскрсницама и 
преломним тачкама нивелете дефинисане апсолутне 
коте планираних саобраћајница тачности до на 1 cm . 
Укрштај са државном путем  „IB реда бр. 38“ предвиђен 
је у нивоу као што је то и до сада било. Подужни нагиби 
између карактеристичних тачака и укрштаја су дати у 
просентима са смером пада и на одређеној дужини. 

 
2.4.3. Услови за уређење површина за 

инфраструктурне објекте и комплексе 
 
2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
 
(графички прилог бр.5 "Водоводна и канализациона 

мрежа и објекти") 
 
Водовод 
 
Водоводну мрежу изградити и реконструисати 

према потребама потрошње и у складу са важећим 
противпожарним прописима. Минимална димензија 
уличног развода износи ф100 мм. 

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

 Мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи 

 Сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције 

 Око изворишта, резервоара, црпних станица 
мора се обезбедити прописана заштитна зона 

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

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

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

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

 Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу 

 Улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста. У складу са противпожарним прописима за 
делове насеља које чине претежно стамбени објекти 
може се извести и слепи цевовод чија је максимална 
дужина 180м. 

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

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

 Димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 

димензија уличног цевовода ф100мм, према важећим 
противпожарним прописима 

 На уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти. По правилу се постављају 
надземни хидранти, а уколико ометају комуникацију, 
могу се поставити и подземни хидранти. Димензије 
хидраната су No80 и No100, у зависности од потребног 
протока. Растојање између хидраната износи највише 
80м, а у деловима насеља где се налазе претежно 
стамбени  објекти, максимално растојање између 
хидраната је 150м 

 
Канализација отпадних вода 
 
Будућу канализациону мрежу отпадних вода 

одвести према изграђеном примарном колектору. 
Минимална димензија уличног канализационог развода 
износи ф200 мм. 

 Градска канализациона мрежа је изведена по 
сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати 

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

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

 Мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи 

 Сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције 

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

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

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

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

 Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу 

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

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

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

 Димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора ф200мм 

 Уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се не 
предвиђа отпадне воде са парцела се могу одводити до 
непропусних септичких јама које се постављају у оквиру 
парцеле. Ове јаме се морају празнити и материјал из њих 
одводити на за то предвиђену градску депонију. 
Препорука је да се ове јаме граде као објекти са више 
комора – најмање две. 

 Могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са које 
се одводе. Из ових постројења је могуће пречишћене 
воде упуштати у оближње водотоке или јаркове, 
канале... Контролу квалитета пречишћене воде поверити 
надлежној организацији. 

 
2.4.3.2. Електроенергетика 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти ") 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 

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

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо снагу 

 
На основу претпостављених површина новоплани-

раних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага Pj=9526,5kW. 

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 
9526,5kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 6 (десет) нових 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. 

 
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. 
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Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров 
са енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  
При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се 
полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са цевима 

водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад подзе-

мних 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 теле-
комуникационог 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. Телекомуника-циони 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 телекомуника-ционог 
кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од 
најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог кабла и 
водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦. 

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

Дозвољено је паралелно вођење телекомуника-
ционог 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 
 
На подручју предметног плана не планира се изградња 

инсталација градског топлификационог система  
 
Гасификација 
 
Постојећа гасоводна мрежа пројектована је тако да 

обезбеди потребну количину гаса за  потребе свих 
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потенцијалних потрошача на планском подручју. На тај 
начин је омогућен једноставни прикључак свих 
потенцијалних потрошача 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. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
На подручју које обухвата План заступљено је 

зеленило јавног и ограниченог коришћења. 
 
Зеленило на јавним површинама - зеленило јавног 

коришћења 
 
Општи урбанистички услови 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

поглављу су: зеленило јавног коришћења, зеленило 
ограниченог коришћења. 

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

 
Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све врсте 

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

С обзиром на велики значај линеарног зеленила које 
представља трасу којом се омогућава веза градског са 
ванградским зеленилом, односно аерација градског 
простора, на свим улицама чији профил то дозвољава, 
планирају се дрвореди. Дрворед се планира на 
тротоарима у улицама са које имају довољну ширину, 
како се не би угрожавало одвијање пешачког 
саобраћаја.Уколико због комуналних инсталација није 
могуће формирање дрвореда, улични профил се може 
обогатити мобилним дрворедом, вертикалним 
зеленилом, цветним аранжманима и сл.  

Услови за формирање линеарног зеленила: 
 Линеарно зеленило планирати упоредо са 

планирањем уличног профила како би се ускладила 
ширина профила и распоред уличних инсталација и 
омогућило формирање дрвореда и другихв видова 
линеарног зеленила. 

 На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који подиже застор, 
као и врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, 
плодовима и сл., односно врсте које могу ометати 
саобраћај или изазвати повређивање учесника у 
саобраћају.  

 Не смеју да се користе врсте које имају отровне 
делове или које изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

 Дрворед се може формирати и од садница 
посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи. 

 

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 
 
У категорији зеленила ограниченог коришћења 

планира се зеленило у оквиру привредних објеката. 
Планира се као важан елемент архитектонске 
композиције простора чији је саставни део и у складу са 
наменом објеката. Зависно од намене објекта, зеленило 
може да има и карактер заштитног зеленила. Већим 
учешћем високог дрвећа може се створити визуелна и 
звучна баријера.  

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

 
2.6. Услови и мере заштите 
 
2.6.1. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
Увидом у Централни регистар заштићених приро-

дних 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.   
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2.6.2. Услови и мере заштите животне средине 

 
Надлежно одељење Градске управе је у складу са 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, донело Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР „Липовац 1“ на 
животну средину (Службени лист града Крушевца, бр. 
10/2018). 

 
Еколошка валоризација 
 
У рубним зонама и насељима која припадају рубној 

зони, потенцијалним ризицима је изложено земљиште и 
површинске и подземне воде,које се загађују услед 
испуштања комуналних отпадних вода из домаћинстава 
и привреде и постојањe бројних дивљих депонија. 

Такође, неадекватно коришћење пољопривредног 
земљишта,неконтролисана примена хемијских препа-
рата у пољопривредној производњи и деградација про-
стора бесправном изградњом, чиме се трајно уништавају 
значајне површине пољопривредног земљишта. 

Потенцијални ризик загађивања ваздухау 
периурбаном делу, јавља се дуж значајнијих транзитних 
саобраћајница иулазно - излазних праваца. Систематска 
мерења квалитета ваздуха се не врше у рубним деловима 
града. У обухвату плана потенцијални загађивачи 
ваздуха су индивидуална ложишта (тачкасти)и саобра-
ћај (линијски)на транзитним правцима са издувним 
гасовима и потенцијалним ризицима од акцидентних 
ситуација. 

У обухвату плана нема површинских токова, али 
постоји потенцијални ризик од загађења земљишта и 
подземних вода, прекомерном употребом хемијских 
средстава у пољопривреди и неконтролисаним испу-
штањем отпадних вода. 

Ризик од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
постоји као природна радијацијау животној средини, али 
постоје електрична и магнетна поља као вид 
нејонизујућег зрачења,у трафостаницама и преносним 
системима (кабловима под напоном). Такође, ова 
зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и 
репетиторима мобилне телефоније. 

У оквиру плана нису спроведена мерења нивоа 
буке,али јеевидентно да саобраћај представља 
доминантни извор буке, апрекорачења су дуж 
значајнијих улица и примарних саобраћајница. 

 
Смернице и мере заштите животне средине 
 
Концепција заштите животне средине заснива се на 

опредељењу за одрживи развој, што представља 
континуирани процес успостављања равнотеже између 
коришћења природних ресурса и и даљег развоја 
урбаних функција града. Спровођења овог концепта 
подразумева интегрисање заштите животне средине у 
све делове плана, од намене земљиштаи земљишне и 
стамбене политике, планирања саобраћаја, управљања 
водама, енергијом, отпадом и сл. 

Такође, интегрисањемодговарајућих мера заштите 
животне средине у поступку планирања, пројектовања и 

изградње, посебно за објекте који подлежу 
инструментима процене утицаја. 

Забрањена је изградња и уређење складишта 
опасних и отпадних материја, као и отворених 
складишта за отпадна возила, кабасти отпад и 
секундарне сировине у зонама становања. 

Забрањена је изградња објеката или обављање 
делатности, којеби могле да угрозе животну средину 
(воду, ваздух, земљиште или које производе буку и 
непријатнемирисе). Такође, није дозвољена активност 
или изградња која би могла да наруши основне услове 
живота суседа, или да угрози сигурност суседних зграда. 

Обавеза је корисника или власника објеката који 
могу имати утицај на животну средину да приликом 
изградње, доградње и реконструкције, односно кори-
шћења постојећих и планираних објеката, предвиде:  

– примену и увођење најповољнијих доступних 
технологија (БАТ) чијом применом се обезбеђује 
заштита животне средине (ваздух, вода, земљиште, 
заштита од буке), чиме се смањују штетни утицаји на 
животну средину на самом извору загађења; 

– складиштење сировина и других материјала, мора 
се вршити на одговарајући начин, у циљу заштите 
земљишта и подземних вода од загађења, такође и 
адекватно поступање са комуналним отпадом и отпадом 
из производње у складу са прописима који регулишу 
посебне врсте отпада;  

– обезбедити одговарајући број и врсту контејнера 
за одлагање неопасног отпада на водонепропусним 
површинама (комунални отпад, рециклабилни отпад-
папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.). 

– обавезна је изградња постројења за пречишћавање 
технолошких отпадних вода, уколико квалитет не 
одговара прописима за упуштање у рецишијент; 

– примену одговарајућих мера за заштиту од буке, у 
свим фазама планирања, пројектовања и изградње 
објеката, уз поштовање прописаних одстојања и 
посебних мера. 

Сва постројења или делатности морају поступити у 
складу са Законом и прописима који се односе на 
интегрисано спречавање и контролу загађења животне 
средине. 

С обзиром на величину неизграђеног простора, 
новоформирану саобраћајнуматрицу, правила регула-
ције су усмерена на успостављање јаснихпринципа 
грађења у започетим зонама, унапређењу инфра-
структурне опремљеностипростора, повећању зелених 
површина, уређење јавних површина и сл., у 
циљуизбегавања стихијског грађења и неадекватног 
раста насеља. 

У процесу спровођења планског документа 
обавезно је поштовање и следећих мера:  

 
Заштита ваздуха 
 
У циљу смањења аерозагађења примењују се 

посебне мере заштите:  
 смањење аерозагађења гашењем индивиду-

алних котланица и прелазак на даљински систем грејања 
и гасификација насеља, 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        372 

 

 

 већа употреба обновљивих извора енергије 
(соларна енергија – употреба фотонапонских модула и 
топлотних колектора), 

 формирање и одржавање заштитног зеленог 
појаса од врста отпорних на аерозагађење дуж 
фреквентних саобраћајница, озелењавање слободних 
површина и обавезно поштовање процентуалне 
заступљености зелених површина, 

 планирање и афирмисање бициклистичког 
саобраћаја, 

 успостављање мониторинга ваздуха и праћење 
добијених резултата у циљу предузимања одговарајућих 
акција приликом прекорачења граничних вредности 
(редукција саобраћаја, забрана рада или дела 
производног процеса за делатности које представљају 
загађиваче и сл.).  

 
Заштита од буке 
 
Ради заштите од прекомерне буке потребно је 

успоставити одговарајући мониторинг, у складу са 
Законом о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) и у случају 
прекорачења граничних вредности предузимати 
одговарајуће техничке мере за отклањање негативног 
утицаја буке на животну средину у складу са наменом и 
опредељеним акустичким зонама. Обавезне мере 
заштите према планираним наменама обухватају: 

 формирање заштитног зеленог појаса/заштитних 
баријера (антизвучне баријере) у оквиру планског 
подручја и озелењавање слободних и паркинг 
површина; 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 при пројектовању и грађењу објеката обавезна је 
примена мера звучне заштите, тако да се ниво буке не 
повећава. 

 
Заштита вода 
 
Унапређење квалитета површинских и подземних 

вода заснована је на мерамапревенције и обавезујућим 
мерама контроле и мониторинга, у циљу очувања 
живота и здравља живог света, смањења загађења и 
спречавања даљег погоршања стања вода.Смернице и 
мере заштите вода: 

 планирано је комплетно комунално уређење и 
опремање хидротехничком инфраструктуром и обавезно 
је прикључење свих објеката на канализациону мрежу, 

 носиоци пројеката и оператери генератори 
отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
реципијент или јавну канализацију, дужни су да изграде 
и одржавају одговарајуће уређаје за пречишћавање 
отпадних вода до захтеваног нивоа, 

 само условно чисте атмосферске воде са 
кровних и чистих бетонских површина и условно чисте 
технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II 
класи воде, могу се без пречишћавања упуштати у 
реципијент или колектор, 

 за атмосферске воде са зауљених и запрљаних 
површина (манипулативне површине, паркинзи) 
предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, 
таложник). 

 
Заштита земљишта 
 
Мере заштите земљишта обухватајуодрживо и 

рационално коришћење грађевинског земљишта, у 
складу са планираним наменама и дефинисаним 
урбанистичким параметрима. 

Обавезно јеуклањање свих дивљих депонија и 
забрана неконтролисаног депоновања свих врста отпада, 
као и санација и рекултивација деградираних површина.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није 

дозвољено планирање и постављање уређаја и 
припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: болница, дечијих 
вртића, школа, простора и дечијих игралишта. 
Минимална потребна удаљеност базних станица 
мобилне телефоније од објеката болница, породилишта, 
дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта, 
односно ивице парцеле дечијег вртића и дечијих 
игралишта,не може бити мања од 50m.Инвеститор је 
дужан да се обрати надлежном органу за заштиту 
животне средине, који ће утврдити потребу израде 
Студије о процени утицаја на животну средину на 
основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

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 форми-
рањем уређених зелених површина у одговарајућем 
односу, односно адекватне процентуалне заступље-
ности; 

 правно или физичко лице које деградира 
животну средину дужно је да изврши ремедијацију или 
на други начин санира деградирану животну средину у 
складу са пројектима санације и ремедијације; 

 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.) 
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; транспорт ископаног материјала 
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вршитивозилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

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

 ако се у току радова наиђе на природно добро, 
које је геолошко-палеонтолошкогтипа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својствоприродног споменика, извођач радова је дужан 
да о томе обавести надлежнуорганизацију за заштиту 
природе. 

 
2.6.3. 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 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 снабдевени одговарајућим 
средствима за гашење пожра, 

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 индустријским и пословним објектима морају 
се 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; 

 сви индустријски и пословни објекти 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.217-437/18 од 26.11.2018 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. 
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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 органи-
зације 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 дискриминације особа са инвалидитетом 
(„Службени гласник РС“, бр.33/06). 

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

 
2.8. 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 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

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

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

услужним делатностима 
 

Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
- Рационална употреба квалитетних енергената и 

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

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

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

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

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

организовано је у складу са Локалним планом 
управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, третман и 
одлагање отпада преко надлежног комуналног 
предузећа.Еколошки прихватљиво управљање отпадом 
обухвата: 

 обезбеђење посебно уређене површине за при-
времено сакупљање отпада  

 постављање одговарајућих судова (канте, 
контејнери, корпе) за сакупљање отпада, уз поштовање 
принципа примарне селекције отпада,који треба да 
задовоље основне санитарно-хигијенске и естетске 
захтеве, 

 у зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара),потребно је 
обезбедити око 0,5m² површине, погодне за одржавање 
хигијене и приступ. 

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад, организовано се 
прикупља у посебним контејнерима (жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

3.1. Локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, одн. 
препарцелације, урбанистичко-архитектонског 
онкурса 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 2.1 и 2.2, (изградња 
бјеката привредних делатности) 

 изградњу објеката компатибилне намене, 
уколико је компатибилана намена заступљена више од 
50% површине објекта детаљне намене, 

 За изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 

средине (на основу предходно прибављеног мишљења 
надлежног органа), 

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 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.  

 
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. 
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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, 
145/2014 и 83/2018) 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). 

 
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) ...22м 

 терцијална саобраћајница ...............6,5м 

 општински пут ....................................8м 

 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 грађе-

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

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

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

 не ометају функционисање објеката на парцели, 

 не ометају формирање инфраструктурне мреже 
на парцели и 

 не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 

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

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

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

За изградњу објеката јавне намене 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. 

 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
 становањa (породично становање - типови: ПС-

01, ПС-03), 
У оквиру објеката породичног становања, могу 

бити заступљене и друге компатибилне 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 изградња 
објеката привредних делатности., али само под условом 
да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри дефинисани 
за претежну намену урбанистичке целине у којој се 
објекти граде. 

 
 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,  
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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. 

 комуналне делатности 
Планирани објекти комуналне делатности су: 

резервоари за водоснабдевање. 

 зеленило 

Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 

допунском, односно пратећом наменом било којој 

претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 

одређује тип намене у чијој је функцији. 
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 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. 

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 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

 
Изградња у заштитноj зони магистралног цевовода: 
 
Заштитни  појас цевоводе  износи по 3 m са обе 

стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви. 
У појасу заштите: 
 није дозвољена изградња објеката, ни вршења 

било којих радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода, 

 забрањено је кретање, као и маневар моторних 
возила и тешког саобраћаја, 

 забрањено је сађење било каквог засада 
(посебно дрвенасте структуре) осим траве, 

 није дозвољено насипање земљом (као ни 
скидање земље) и промена нивелете терена у циљу 
изградње приступног пута на предметној парцели. 

 
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. 

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. 

На грађевинским парцелама породичног 
периурбаног становања дозвољена је изградња 
помоћних објеката: летњих кухиња, пушнице, гараже, 
оставе, бунари, ограде, санитарни пропусник, магацини 
хране за сопствене потребе и др., који могу појединачно 
бити површине до 30м². 

На грађевинским парцелама породичног 
периурбаног становања дозвољена је изградња 
економских објеката у које спадају објекти за гајење 
животиња: сточне стаје, испусти за стоку, ђубришне 
јаме-ђубришта и др., који се граде на простору 
економског дворишта. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, 

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 (%). 
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 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 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), 

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. 

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-03 
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) 
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 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. 

Могуће је претварање таванског простора у  
простор чија намена  одговара намени  последње етаже 
објекта, 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: адап-
тација, санација, реконструкција (извођење радова у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту обје-
кта), 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. 

 
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: 

 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 надстрешни-
це 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 регу-
лациону 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 
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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. 

 
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.). 

 
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. 

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. 

Обезбедити потребан број паркинг места за возила 
особа са посебним потребама и у складу са важећим 
Правилником која регулише ову област. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка 

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. 

 
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. 

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 објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују. 

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 реали-

зовати у складу са нормативима и то:  
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 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене површине, 
 1 контејнер на 500м2 корисне површине посло-

вног 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 2.4.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне 
објекте и комплексе и условима надлежних институција. 

 
3.3 Правила грађења по урбанистичким 

блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбанистичких 

услова регулације и изградње који се односе на појединачне 
урбанистичке блокове и грађевинске парцеле. 

 

3.3.1. Правила грађења за урбанистички блок 1.1. 
 
детаљна намена 
 
Породично становање типа ПС-01 и ПС-03 
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.) и привредне делатности тип ПД-03 (мања занатска 

производња, мање производне јединице, гараже, 

радионице, сервиси и сл.). 

Комерцијалне и привредне делатности 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 

слободностојећи 
 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 x2 50 2 x 10 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити 

минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: минимална 

ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице. 
 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

Тип 
спратност 

врста домаћинства 

макс. 
ИЗ (%) 

стамбени Економски 
и помоћни 

стамбени 
део 

економски 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - 

мешовто 40 50 

пољопривредно 40 50 

 
На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од дефинисане, дозвољена је изградња или 

реконструкција стамбеног објекта спратности П+1, индекса заузетости 40%. 
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Приликом, организације дворишта потребно је задржати традиционалну поделу и организацију на кућно 

двориште, економско двориште и башту. 

У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће је на делу окућнице, организовати мање економске садржаје. 
 
 

Величина парцеле тип ПС-03 према врсти домаћинства 
 

Тип Спратност 
Врста 

домаћинства 

Површина парцеле 

Мин. шир. 
парцеле 

Стамбени 
део 

мин. 

Економски 
део 
мин. 

ПС-03 

До П+1+Пк 

Непољопривредно 

400 

- - 15 

Мешовито 200 15 

Пољопривредно 800 20 

П+2  
П+2+Пк 

Непољопривредно 

600 

- - 15 

Мешовито 200 15 

пољопривредно 800 20 

 

За неизграђени део грађевинског подручја 
планираног уз државне путеве, односно све садржаје 
лоциране у овом појасу потребно је обезбедити посебну 
приступну саобраћајницу. 

 
Економски објекти у оквиру периурбаног 

становања 
 
У економске објекате спадају објекти за гајење 

животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Економски објекти могу се градити самостално или 
повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

Спратност економских објеката је П+Пк. 
Положај, локацију и габарит економског објекта, 

као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагођавају се просторним могућностима економског 
дворишта. При томе обезбедити лак приступ и добру 
организацију економског простора и везу са другим 
објектима.  

Прљаве садржаји, као што су стаје и ђубришта се 
лоцирају заједно са септичким јамама и пољским 
клозетима на удаљенијим деловима економског дворишта 
и низ ветар у односу на стамбени део дворишта. 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је минимум 1,0м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
минимално 15м. Удаљеност ђубришта и пољског 
клозета од стамбеног објекта мора бити минимално 20м. 

Ширина приступног економског пута је минимално 
3,0м. 

Економске објекате градити од класичних и 
природних материјала, без употребе штетних материјала 
као што су азбест и блокови од шљаке. 

Максимални нагиб крова је 45°. 
Покривање извести црепом или другим природним 

материјалима. Забрањено је покривање салонитом, 
етернитом или покривачем од пластичних маса. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
Тип КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма, занатства, услуга, 
пословања и сл. 

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

У оквиру објеката комерцијалних делатности, може 
бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 
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Тип ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбанисти-

чким целинама или подцелинама у којима је претежна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.) 

 
Урбанистички параметри тип ПД - 03 
 
За изградњу објеката користе се урбанистички 

параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и 
др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
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. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Објекти чија је постојећа спратност већа од плани-

ране, задржавају се у постојећем вертикалном габариту. 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице, за објекте 
планиране спратности П+1+Пк. 

Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице, за објекте 
планиране спратности П+2+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. 

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 непосре-
дном контакту.  

Уколико се постојећи објекат или део постојећег 
објекта налази у појасу између регулационих линија 
планираних саобраћајница или у појасу између регула-
ционе 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 
 
У формирању двојних објеката 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.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
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. 

 
3.3.2. Правила грађења за урбанистички блок 1.2. 

детаљна намена 
 
Породично становање типа ПС-01 и ПС-03 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

60% : 40%. 
 
компатибилна намена 
 
У оквиру породичног становања компатибилна 

намена која може бити заступљена су комерцијалне 
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делатности тип КД-02 (трговина, пословање, услуге и 
сл.) и привредне делатности тип ПД-03 (мања занатска 
производња, мање производне јединице, гараже, 
радионице, сервиси и сл.). 

Комерцијалне и привредне делатности 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 

слободностојећи 
 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 x2 50 2 x 10 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног  стамбеног слободностојећег објекта може бити 

минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: минимална 
ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

Тип 
спратност 

врста домаћинства 

макс. 
ИЗ (%) 

стамбени  
Економски 
и помоћни 

стамбени 
део 

економски 
део 

ПС-03 П+2+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - 

мешовто 40 50 

пољопривредно 40 50 

 
На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од дефинисане, дозвољена је изградња или 

реконструкција стамбеног објекта спратности П+1, индекса заузетости 40%. 
Приликом, организације дворишта потребно је задржати традиционалну поделу и организацију на кућно 

двориште, економско двориште и башту. 
У оквиру непољопривредног домаћинства, могуће је на делу окућнице, организовати мање економске садржаје. 
 
 

Величина парцеле тип ПС-03 према врсти домаћинства 
 

Тип Спратност 
Врста 

домаћинства 

Површина парцеле 
Мин. шир. 

парцеле Стамбени 
део 

мин. 

Економски 
део 

мин. 

ПС-03 До П+1+Пк 

Непољопривредно 

400 

- - 15 

Мешовито 200 15 

Пољопривредно 800 20 

 

За неизграђени део грађевинског подручја планираног уз државне путеве, односно све садржаје лоциране у овом 

појасу потребно је обезбедити посебну приступну саобраћајницу. 
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Економски објекти у оквиру периурбаног 
становања 

 
У економске објекате спадају објекти за гајење 

животиња: сточне стаје (живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и др.), испусти за 
стоку, ђубришне јаме-ђубришта и др., који се граде на 
простору економског дворишта и на прописној 
удаљености од стамбеног објекта, чесме, бунара и 
других садржаја на које штетно делују. 

Економски објекти могу се градити самостално или 
повезивати међусобно зависно од просторних 
могућности и функционалних потреба. 

Спратност економских објеката је П+Пк. 
Положај, локацију и габарит економског објекта, 

као и међусобна растојања економских објеката, 
прилагођавају се просторним могућностима економског 
дворишта. При томе обезбедити лак приступ и добру 
организацију економског простора и везу са другим 
објектима.  

Прљаве садржаји, као што су стаје и ђубришта се 
лоцирају заједно са септичким јамама и пољским 
клозетима на удаљенијим деловима економског 
дворишта и низ ветар у односу на стамбени део 
дворишта. 

Ако се економски део дворишта једне парцеле 
непосредно граничи са стамбеним делом дворишта 
друге парцеле, растојање између нових објеката 
утврђује се применом правила за најмања растојања 
стамбених и економских објеката. 

Ако се економски делови дворишта суседних 
парцела граниче, растојање између нових економских 
објеката и границе парцеле је минимум 1,0м. 

Удаљеност стаје од стамбеног објекта мора бити 
минимално 15м. Удаљеност ђубришта и пољског 
клозета од стамбеног објекта мора бити минимално 20м. 

Ширина приступног економског пута је минимално 
3,0м. 

Економске објекате градити од класичних и 
природних материјала, без употребе штетних материјала 
као што су азбест и блокови од шљаке. 

Максимални нагиб крова је 45°. 
Покривање извести црепом или другим природним 

материјалима. Забрањено је покривање салонитом, 
етернитом или покривачем од пластичних маса. 

Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за 
производњу и прераду пољопривредних производа, 
стакленици и објекти за складиштење пољопривредних 
производа (пушнице, сушаре, кошеви, амбари), 
надстрешнице за машине и пољопривредна возила, 
магацини сточне хране и објекти намењени исхрани 
стоке и сл., као и гараже и надстрешнице за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, који 
могу појединачно бити површине веће од 30м². 

 
Тип КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма, занатства, услуга, 
пословања и сл. 

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

У оквиру објеката комерцијалних делатности, може 
бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Тип ПД – 03 
 
Подразумева привредне делатности у урбани-

стичким целинама или подцелинама у којима је 
претежна намена становање (мање производне јединице, 
мања занатска производња и сл.) 

Урбанистички параметри тип ПД - 03 
За изградњу објеката користе се урбанистички 

параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним садржајима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

 
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. 
 
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, за објекте 
планиране 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. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 
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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 регула-
ционе и грађевинске линије није дозвољено надзиђи-
вање, 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 
 
У формирању двојних објеката 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.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
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. 

 
3.3.5. Правила грађења за урбанистички блок 2.1. 
 
детаљна намена 
 
Привредне делатности ПД-02 

компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.), породично 
становање тип ПД-01 и ПД-03. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру привредних објеката или у 
посебним објектима. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
урбанистички параметри 
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 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+1. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим  
објектима 
 
Постојећи објекти могу се реконструисати, 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 непосре-
дном контакту.  

Уколико се постојећи објекат или део постојећег 
објекта налази у зони заштите инфраструктурних 
коридора, у појасу између регулационих линија 
планираних саобраћајница или у појасу између 
регулационе и грађевинске линије није дозвољено 
надзиђивање, нити пренамена тих објеката. Код замене 
објекта нови објекат поставити на планом дефинисану 
грађевинску линију ка јавној саобраћајници. 
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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.  

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у општим условима 

изградње. 
 
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 2.2. 

 

детаљна намена 
 
Привредне делатности ПД-02 
 
компатибилна намена 
 
Компатибилна намена која може бити заступљена 

су комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 
угоститељство, туризам, пословање и сл.), породично 
становање тип ПД-01 и ПД-03. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру привредних објеката или у 
посебним објектима. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
урбанистички параметри 
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

 
мин. 

ширина 
парцеле  

(м) 
 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
 
 

типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 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+1. 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Постојећи објекти могу се реконструисати, 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 непосре-
дном контакту.  

Уколико се постојећи објекат или део постојећег 
објекта налази у зони заштите инфраструктурних 
коридора, у појасу између регулационих линија 
планираних саобраћајница или у појасу између 
регулационе и грађевинске линије није дозвољено 
надзиђивање, нити пренамена тих објеката. Код замене 
објекта нови објекат поставити на планом дефинисану 
грађевинску линију ка јавној саобраћајници. 

 
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.  

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Правила за ограђивање дата су у општим условима 

изградње. 
 
паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у општим условима 

изградње. 
 
Зеленило 
 
Озелењавање вршити у складу са условима за 

уређење зеленила. 
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услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
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.гл.РС. бр. 
22/2015) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози: 
 

1. Постојећa намена површина 1:1000 

2. План намене површина 1:1000 
3. Регулационо-нивелациони 

план за грађење објеката и 

саобраћајних површина 1:1000 
4. План грађевинских парцела 

за јавне намене са 

аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање 1:1000 
5. Водоводна и канализациона 

мрежа и објекти 1:1000 
6. Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и 
објекти 1:1000 

7. Енергофлуиди 1:1000 
 

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-195/2019            ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

529 
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, 145/14 и 83/18), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 22.03.2019. године,  донела је  

 
ИЗМЕНЕ ПЛАНА  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ АЕРОДРОМ 

ФАЗА 1“ У ДЕЛУ ПОДБЛОКА А2  
У КРУШЕВЦУ 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
 
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник 

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

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

 Одлуке о изради Изменa плана детаљне 
регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 
у Крушевцу,  број 350-722/2018, донетa на седници СГ 
Крушевца, одржаној 25.12.2018.г., oбјављенa у 
Службеном листu града Крушевца бр. 15/18) 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
План Генералне регулације „Југ“ ("Сл. лист града 

Крушевца", бр. 12/17). 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
План генералне регулације „Југ“ (Службени лист 

Града Крушевца, бр.12/17): 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, a правила уређења и правила грађења 
дефинисана планом су уједно и смернице заизраду 
планова детаљне регулације.  

„Значајна урбанистичка целина стамбено мешовите 
зоне је простор старог Аеродрома који је на северној 
страни у већем делу неизграђена и неуређена површина.“ 

„Развој централних функција усмерен је на 
формирање простора са садржајима који могу даље 
генерисати развој града, односно комплексима који по 
свом значају и функцији имају већи значај од локалног 
и градског, као што су: универзитетски центар са 
смештајним капацитетима, производне делатности 
високе или посебно чисте технологије, ексклузивни 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        389 

 

 

комерцијални и мулти дисциплинарни садржаји, 
спортски објекти и сл., као и објекти јавних функција 
јавног и приватног сектора. 

Развој становања се остварује кроз повећање 
комфора, повећање површине стамбеног простора по 
становнику и обезбеђивање простора за паркирање 
неопходног за укупни квалитет становања, повећање 
густине становања увођењем вишепородичних 
стамбених структура, реконструкцију и унапређење 
постојећег грађевинског фонда, повећање  површина за 
заједничко коришћење и зеленило, као и кроз наставак 

праксе омогућавања услужних и других компатибилних 
делатности унутар објеката и блокова.“ 

„Стамбено мешовита зона „Југ“ обухвата северни 
део плана и подељена је на девет урбанистичких целина. 

 
Урбанистичка целина 4.4 
 
Површине око 77,40ха обухвата простор ограничен 

улицама Aeродромском, Жртава фашизма и улицом 
Бруски пут. 

 

 

Ознака урб. 

подцелине 
Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

4.4.1. 

комерцијалне 

делатности 

КД-01 

КД-02 

комерцијалне 

делатности 
КД-04 

парк парк суседства 

становање 

ВС-01 

ВС-03 

ВС-04 

ВС-05 

- - - - 

 
 

Правила грађења објеката вишепородичног становања 
 

Урбанистички параметри  тип ВС-01 

 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 450 12 

прекинути низ 45 500 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и мања од утврђених за 10%, ако је то затечено катастарско стање, 

а испуњен је параметар који се односи на минималну површину парцеле. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 

Урбанистички параметри  тип ВС-02 

 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и мања од утврђених за 10%, ако је то затечено катастарско 

стање, а испуњен је параметар који се односи на минималну површину парцеле. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
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Урбанистички параметри  тип ВС-03 

 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-03 до П+4 
слободностојећи 40 750 25 

непрекинути низ 45 600 20 

прекинути низ 45 600 20 

 

Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и мања од утврђених за 10%, ако је то затечено катастарско 
стање, а испуњен је параметар који се односи на минималну површину парцеле. 

Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 

Урбанистички параметри  тип ВС-04 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-04 
од П+5  

до П+4 

слободностојећи 30 1500 30 

непрекинути низ 35 1000 25 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и мања од утврђених за 10%, ако је то затечено катастарско стање, 

а испуњен је параметар који се односи на минималну површину парцеле. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 

Урбанистички параметри  тип ВС-05 
 

Тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-05 
од П+7  
до П+8 

слободностојећи 25 2500 40 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и мања од утврђених за 10%, ако је то затечено катастарско стање, 

а испуњен је параметар који се односи на минималну површину парцеле. 
Минимални проценат уређених и зелених површина износи 30%. 
 
 

Правила грађења објеката комерцијалних делатности 
 

Тип КД – 04 
 

Подразумева комерцијалне делатности у функцији туризма: хотели, мотели, коначишта, виле, апартмани и 
сл. у зависности од локације, дефинисана су два подтипа са урбанистичким параметрима: 

 

Урбанистички параметри тип КД – 041 и КД -042 
 

тип диспозиција 
макс. 

спратност 
тип објекта 

макс. 
ИЗ % 

КД-041 
Стамбено 

мешовита зона 
П+5 слободностојећи 

прекинути низ 
непрекинути низ 

60% 
КД-042 Рубна зона П+3 

 

Величина грађевинске парцеле одређује се према садржају објекта и смештајним капацитетима. 
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1.3. Опис обухвата плана  
 
Граница комплекса обухваћеног Изменама плана (у 

даљем тексту граница) почиње од крајње северозападне 
тачке плана која се налази на граници између к.п.бр. 
2635/18 (улица Крфска) и 2635/70 одакле се простире 
према истоку, у смеру казаљке на сату, северном 
границом к.п.бр. 2635/18 (улица Крфска). Потом 
граница у истом правцу пресеца к.п.бр. 2635/13 до 
границе к.п. бр. 2656/2 (улица Аеродромска) где скреће 
према југу пратећи западну границу к.п.бр. 2656/2 
(улица Аеродромска) до тромеђе к.п.бр.: 2656/2, 2635/11 
и 2635/63. Граница ту скреће према западу пратећи 
јужне границе к.п.бр.: 2635/63, 2635/62 и 2635/65, па 
истим правцем пресеца к.п.бр. 2635/20 до тромеђе 
к.п.бр.: 2635/20, 2635/76 и 2635/75. Одатле граница 
скреће према северу пратећи западну границу к.п.бр. 
2635/20 све до тромеђе к.п.бр.: 2635/20, 2635/19 и 
2635/18 (улица Крфска). Граница затим наставља према 
северу пресецајући к.п.бр. 2635/18 (улица Крфска) до 
места одакле је и почела.  

Катастарске парцеле обухваћене израдом плана 
припадају КО Крушевац. 

Површина обухвата Измена плана је 6,20ха.  
 
1.4. Опис постојећег стања 

 

1.4.1. Положај и природне карактеристике 
подручја 

 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада и 
реке Расине на истоку, а на југу представља обод 
крушевачке котлине у композитној долини Западне 
Мораве. Најизраженији геоморфолошки облик у оквиру 
граница плана је пространа терасна раван, на којој је 
изграђен највећи део градског простора. Урбано подручје 
Крушевца, формирано је на најстаријој моравској тераси, 
која је у геолошком погледу најстабилнија. 

Виша равничарска зона, настала је таложе-
њем/акумулацијом наноса и савременим процесима у 
обликовању рељефа. У обухвату плана је релативно 
раван терен, са благим нагибом, надморска висина се 
креће од 162 - 165м, претежнонеекспониране површине, 
тако да су природни услови у односу на експонираност 
и нагиб терена веома повољни. 

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

Грађевинско подручје претежно је развијано на 
земљишту треће бонитетне класе, аповршинских 
водотка у обухвату плана нема. 

 
Бонитет земљишта 
 
Грађевинско подручје претежно је развијано на 

земљишту треће бонитетне класе. 

Опште климатске карактеристике 
 
Према доступним подацима 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, што килими даје обележје умерено конти-
ненталног типа, са израженим годишњим добима.  

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. 

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

Средња годишња сума осунчавања изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање највеће у јулу и августу269,0 сати. 

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. 
Обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, при планирању и пројектовању неопходна 
је примена прописа противсеизмичке градње. 

 
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. 
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1.4.2. Грађевинско подручје 

Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 

Планом је обухваћено неизграђено и неуређено 
подручје које се налази у јужном делу града између два 
важна путна правца – путни правац Крушевац - 
Јастребац и путни правац Крушевац - Брус. У 
непосредном је контакту (западна страна) са спомен 
парком Слободиште као и објектима комерцијалних и 
услужних делатности. Са севера предметно подручје 
наслања се на зону комерцијалних делатности, са 
источне стране је у непосредном контакту са стамбеним 
насељем Прњавор 2 у коме је заступљено породично 
становање средњих густина, док је јужни део 
предметног подручја планиран за вишепородично 
становање и комерцијалне делатности. 

 
У обухвату Плана заступљене су : 
 
површине јавне намене: 
 
- саобраћајнице 
површине остале намене: 
 
- 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, неадеква-
тна изграђеност простора у односу на значај и положај 
локације и недовољна уређеност и опремљеност овог 
простора, односно нерационално коришћење грађевин-
ског земљишта. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети  
       инфраструктуре 
 
1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је Крфском улицом (са северне стране). Крфска 
улица је са савременим коловозним застором. На 
осталом подручју плана нема изграђених јавних 
саобраћајница. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално благо пада ка југу и западно ка 
Државном путу I Б реда бр.38. (ул. Бруски Пут).  

Комплекс се са севера нивелацоино наслања на већ 
предходним планом дефинисану и реализовану 

саобраћајницу која попречно спаја Државни пут I Б реда 
бр.38. (ул. Бруски Пут) са Аеродромском улицом то јест 
са Државним путем I А реда бр.415.  

Готово све постојеће саобраћајнице ранијим 
плановима су дефинисане а неке чак и асфалтиране са 
котама које су у нивелационом смислу у подпуности 
преузете као постојеће. 

Постојећи терен је раван са минималним подужним 
и попречним падовима посматрано на нивоу читавог 
предметног блока са подужним и попречним нагибима 
од 0,3% до 0,5%. 

Обзиром да се ради о терену који представња  
алувијум фација реке Расине коришћен је без икаквих 
нивелационих интервенција у доскорашњем периоду за 
потребе аеродрома. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосверске инфраструктуре. 

 
1.5.2. Хидротехничке инсталације 

 

 Водовод 
 
На западној страни комплекса  пролазе водоводне 

цеви Ø500 и Ø150 које су прикључене на магистрални 
цевовод Ø1000 који доводи воду из фабрике за 
пречишћавање воде у Мајдеву 

Дистрибутивни цевовод Ø 500мм од ЛГ цеви 
пролази паралелно са Бруским путом. 

Дистрибутивни цевовод Ø 150мм од АЦ цеви 
налази у саобраћајној траци реконструисаног Бруског 
пута и потребна је њена реконструкција како због 
поклапања са трасом пута, тако и због недовољног 
капацитета. 

У ободној улици Аеродромској изграђена је улична 
водоводна мрежа задовољавајућег капацитета Ø 100мм.  

 
  Канализација отпадних вода 
 
У улици Аеродромској је изведена канализациона 

мрежа задовољавајућег капацитета. Такође је изведен 
Кошијски колектора отпадних вода који је део примарне 
канализационе мреже Града Крушевца са одводом до 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода, 
а који одводи отпадне воде из дела града који се налази 
дуж Бруског пута, до Липовца. 

 
 Одводњавање 
 
Примарна мрежа атмосферских колектора је 

изведена у улицама Аеродромској и Кнеза Милоша (која 
се налази на северу Плна детаљне регулације ''Стари 
аеродром фаза I''). Одвод из ових улица је изведен према 
природном реципијенту, реци Расини са две трасе 
атмосферске канализације: у улици Кнеза Милоша и 
улици Николе Пашића. На разделном шахту ова два 
канализациона одвода који се налази на североисточној 
граници плана ''Стари аеродром фаза 1'' је могуће 
извршити прикључење новопланиране атмосферске 
канализације која је обухваћена овим планским 
документом.  
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На западној граници комплекса се формира 
Кошијски поток који својом трасом пролази кроз најуже 
језгро Града Крушевца са одводом до природног 
реципијента, Западне Мораве. Дуж Бруског пута се у 
склопу реконструкције улице гради атмосферска 
канализација која је нивелационо постављена више у 
односу на површину која је предмет овог плана и на њу 
није могуће прикључити атмосферске воде са локације. 

Треба напоменути да је локација која је обухваћена 
планском документацијом карактеристична по плитком 
водонепропусном слоју. Ово има за последицу да се са 
сливне површине скупља велика количина процедних 
вода и долази до забаривања у најнижим деловима 
локације, а који се налазе у зони дуж Бруског пута. 
Услед тога је потребно предвидети мере за снижавање 
нивоа процедних вода у критичним деловима локације. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС10/0,4kV 
„Аеродром 1“, снаге 1х630 kVА и кабловски вод 10kV 
„Дуван – Аеродром 1 – Аеродром 2“  

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном НН 
мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
стубовима са Ал-Че проводницима и са СКС-ом 

Постојећа ТС10/0,4kV, кабловски водови 10kV, 
кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази 
уцртана на овереној катастарској подлози са подземним 
инсталацијама. 

 
1.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 

 

 Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом не 

постоји изграђена инсталација градског топлифика-
ционог система (дистрибутивни топловод).  

 
    Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју Плана, за потребе гасификације потенцијалних 
потрошача, изграђена је дистибутивна гасоводна мрежа 
(ДГМ) ниског притиска.  

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска 
(притисак до 4 бара) изграђена је од полиетиленских цеви.  

Трасе постојеће гасоводне мреже приказане су у 
графичком прилогу. 

 
 
 
 

1.6. Зеленило 
 
У оквиру плана, зелене површине чини самоникла 

трава и вегетација, сем у мањем делу (полигон за обуку 
возача) где је зеленило уређено. 

 
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. 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Планирана концепција простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Простор обухвата Плана припада зони централних 

функција и  у непосредном контакту са државним путем 
првог Б реда бр. 38, који представља један од главних 
путних праваца уласка и изласка из града. 

Просторна и функционална организација Плана 
обухваћеног подручја проистекла је из развојних циљева 
града дефинисаних вишим планским документима, 
стратешким градским документима (Програм развоја 
туризма, План одрживе урбане мобилности, Акциони 
план за младе и др.), као и потребом за усклађивањем 
намене грађевинског подручја са захтевима тржишта. 

Изменама плана се задржава усвојена урбана 
матрица основног Плана. Улице са већ утврђеним 
трасама и адекватним профилима који омогућавају 
оптимални комфор за коришћење простора су као такве 
задржане. Планиране су и две нове саобраћајнице, за 
приступ грађевинским парцелама, као логичан наставак 
саобраћајница планираних основним Планом. Плани-
рана је пешачко-бициклистичка комуникација која се 
надовезује на пешачку комуникацију планирану 
основним Планом и повезује планиране садржаје са 
комерцијалним садржајима у северном делу Плана. 

Оваквим концептом остварена је организација једин-
ственог простора намењеног пешацима и бициклистима за 
различите намене. 

Планирана је уз улицу Аеродромску и уз новопла-
нирану саобраћајницу у западном делу плана, изградња 
објеката вишепородичног становања са комерцијалним 
делатностима, у непрекинутом низу, спратности П+3 са 
минималном површином парцеле од 6ари. 

У центраном делу предметног подручја, а уз 
новопланиране саобраћајнице планирана је изградња 
слободностојећих објеката вишепородичног становања 
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са комерцијалним садржајима и објеката комерцијалних 
делатности, спратности П+4 са минималном површином 
парцеле од 10ари. 

За парцеле у јужном делу Плана које су у 
непосредном контакту са парком дата је обавезујућа 
грађевинска линија, због формирања јединственог 
архитектонског израза, планирана спратност је П+6 са 
минималном површином парцеле од 20ари. 

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

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке блокове 
 
На основу Плана детаљне регулације „Стари 

аеродром фаза 1“ обухват Измене плана представља 
један урбанистички подблок (А2). 

 
детаљна намена – вишепородично становање 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања, са подземним паркирањем у једној или више 
етажа. 

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 планирани су за уклањање.  
 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
јавне функције (администрација, управа, култура и др.) 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
доминантна или једина. 

 
Намена 

површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена тип намена тип 

 
становање 

ВС-02 
ВС-03 
ВС-04 

 
комерцијалне 

делатности 

 
КД-02 
КД-041 

  јавне функције администрација, у 
права, култура 

  зеленило зеленило у  
стамбеним зонама 

 
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 (саобраћајнице и ванули-

чни паркинг простор) 

 Пешачке стазе 

 Линијско зеленило 
 
 

2.3. Биланси површина 
 

Планирана намена 
 

Детаљна намена Компатибилна намена 

вишепородично становање  
(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности (тип КД-02) 

вишепородично становање  
(тип ВС-03) 

комерцијлне делатности (тип КД-02, КД-041) 
јавне функције (администрација и управа, култура) 

вишепородично становање  
(тип ВС-04) 

комерцијлне делатности (тип КД-02, КД-041) 
јавне функције (администрација и управа, култура) 

 
 

Биланс површина грађевинског земљишта 
 

намена површина постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

вишепородично становање - - 4.3 70 

комерцијалне делатности 0.2 3.2 - - 

неизграђене површине 5.7 92 - - 
пешачке стазе са партерним уређењем - - 0.25 4 
саобраћајнице у укупном профилу са 
паркинг простором и зеленилом 

0.3 4.8 1.6 26 

УКУПНО 6.20 100 6.20 100 
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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 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: 

делови: 2635/73 и 2635/71 

Грађевинска парцела бр. 2 
КО Крушевац: 

делови: 2635/72 и 2635/67 
 
 
 

Jавне пешачке стазе – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 3 
КО Крушевац: 
део: 2635/73 
 

Грађевинска парцела бр. 4 
 
КО Крушевац: 
део: 2635/67, 2635/64 и 2635/62 

 

 

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 Изменама Плана детаљне 

регулације оивичен је делом планиране Улице О1-О2 (са 
западне стране), Улицом Крфском (са северне стране), 
делом Улице Аеродромске (са источне стране) која се 
поклапа са државним путем другог Б реда број 415 и 

планираном Улицом О2-О3 – О4 – Улица Аеродромска 
(са јужне стране). 

Планом генералне регулације Улица Аеродромска 
је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже 
града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Улица Крфска и Улица 

Аеродромска 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. 

 
 
 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        396 

 

 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Ободне улице (Крфска и Аеродромска) 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 Изменама Плана, 

предвиђено је да се Улица Крфска задржава са 
постојећим габаритима. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

 планирана саобраћајница (О1 – О2) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним тротоарима ширине 2.00 
метара; 

 планиране саобраћајнице (О2 – О3) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
6.00 метара, са обостраним тротоарима ширине 2.00 
метара (у делу улице је планирано и управно паркирање 
ван коловоза); 

 планирана саобраћајница (О4 – улица 
Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара (у делу улице је 
планирано и управно паркирање ван коловоза као и 
обострана бициклистичка стаза ширине по 1.50 метара); 

 планирана саобраћајница (О3 – О4) за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза 4.00 метара, са једностраном бициклистичком 
стазом ширине 1.50 метара и са обостраним тротоарима 
ширине 2.00 метара; 

 планирана саобраћајница ((О1 – О2) – (О3 – О4)) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним зеленим појасом 
ширине по 1.50 метар и са обостраним тротоарима 
ширине по 2.00 метара; 

 планирана саобраћајница (Улица Крфска – (О3 – 
О4)) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним зеленим 
појасом ширине по 1.50 метар и са обостраним 
тротоарима ширине по 2.00 метара; 

 планирана бициклистичко – пешачка 
саобраћајница која повезује Улицу Крфску и 
саобраћајницу (О4 – улица Аеродромска), ширине 8.00 
метара. 

 Приступ на (са) ободних саобраћајница треба да 
буде строго контролисан и то: 

 приступ на (са) улице Аеродромске је дозвољен, и 
то само са десним скретањима на (са) локације. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 

варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга ободне 
саобраћајнице. 

 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

Улицом Аеродромском. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем, осим у улицама где је 
предвиђена посебна бициклистичка трака или стаза, и 
то: 

 Улица Крфска, 
  планирана саобраћајница (О3 – О4), 
 планирана саобраћајница (О4 – Улица 

Аеродромска). 
За кретање пешака предвиђене су посебне повр-

шине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
Планом је предвиђена и посебна бициклистичко – 

пешачка саобраћајница (без моторног саобраћаја) која 
правцем северозапад - југоисток спаја Улицу Крфску и 
Улицу (О4 – Улица Аеродромска). 

 
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. 

 
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 јавних паркинг места  (управно 
паркирање ван коловоза) у следећим саобраћајницама: 

(О2 – О3), (О4 – улица Аеродромска) са укупно 90 
паркинг места за путничка возила. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

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 обезбе-
ђују 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. 
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За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: админи-
стративне установе – једно ПМ на 70м2 корисног 
простора, позориште или биоскоп – једно ПМ на 
користан простор за тридесет гледалаца. 

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.  

Подземне гараже се не урачунавају при утврђивању 
индекса заузетости (ИЗ) односно индекса изграђености 
(ИИ). 

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

 
2.4.2.3. Нивелација 
 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површиинама и извршено њихово усклађивање. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
техничкој документацији. 

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено ће бити начином прикључка 
приступних саобраћајница на градске саобраћајнице 
ул.Аеродромска и ул. Бруски пут. 

Новопланиране саобраћајнице приказане су 
графички као саобраћајно, регулационо и нивелационо 
решење комплекса са апсолутним котама у тачкама 
осовине прелома саобраћајнице, уздужним падовима и 
растојањима. Уздужни падови се крећу од 0.3% до 1.8%. 

Из нивелационог плана и на основу идеја 
сагладавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане 
техничке услове,па су самим тим техничке оправдане и 
могуће. Из срачунатих просечних падова терена на 
подручју старог аеродрома може се закључити да је 
предвиђена намена површина узела у обзир природне 
услове – конфигурацију терена. 

 
2.4.3. Услови за уређење површина за 

инфраструктурне објекте и комплексе 
 
2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
(графички прилог бр.5 "Водоводна и канализациона 

мрежа и објекти") 

  Водовод 
 
У зони постојећег водовода Ø 500мм потребно је 

формирати заштитини појас у коме није дозвољено 
градити никакве објекте. Овај заштитини појас је укупне 
ширине 6.0м (по 3.0м са сваке стране осовине цевовода). 

Делом се укида траса постојећег цевовода АЦ150мм 
у зони Бруског пута и гради се нови цевовод 
минималних димензија Ø 200мм, а према графичком 
прилогу. 

У новопланираним саобраћајницама се поставља 
секундарна водоводна мрежа. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи Ø 100мм, а у складу 
са Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (“Сл. 
Гласник РС", бр. 3/2018. год.). Стварне димензије 
секундарне водоводне мреже ће се добити 
одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

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

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

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.  

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. 

 
  Канализација отпадних вода 
 
Нивелационо генерално све новопланиране 

саобраћајнице гравитирају у правцу исток – запад (од 
Аеродромске улице ка Бруском путу) тј. према 
изграђеном кошијском колектору отпадних вода те је 
тако концепцијски планирана канализација отпадних 
вода у оквиру локације. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа колектора отпадних вода, са одводом према 
кошијском колектору. Минимална димензија уличне 
канализације износи Ø 200мм, а стварне димензије ће се 
добити одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

При изградњи цевовода канализације отпадних вода 
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 
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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 
 
Нивелационо је могуће атмосферске воде са 

локације одвести до прикључног шахта који се налази у 
склопу формираног кружног тока на углу улица Кнеза 
Милоша, Николе Пашића и Аеродромске, (дато у 
графичком прилогу плана хидротехничке 
инфраструктуре који је део Плна детаљне регулације 
''Стари аеродром фаза I''). Како је напред речено није 
могуће нивелационо прикључити атмосферске воде са 
локације на атмосферску канализацију Бруског пута 
(слив Кошијског потока). 

Дуж саобраћајнице у оквиру локације која је 
паралелна са Бруским путем формира се примарни 
колектор на локацији. Његова минимална димензија је Ø 
500мм, а одвод до прикључног шахта је минималних 
димензија Ø 600мм, у свему према графичком прилогу. 

У осталим саобраћајницама се формира секундарна 
канализациона мрежа минималних димензија Ø 300мм. 

Стварне димензије канализационе мреже ће бити 
одређене одговарајућим хидрауличким прорачунима, са 
меродавном двогодишњом кишом за подручје Града 
Крушевца. При прорачуну се у обзир мора узети и 
узводна сливна површина која није обухваћена овим 
планом. 

Обзиром на напред поменуту проблематику у вези 
високог нивоа процедних вода у контактној зони плана 
и Бруског пута, предвиђа се изградња дренажног 
система како би се ниво процедних вода снизио и како 
би земљиште било погодно за намену како је планом и 
предвиђено. Примарни централни дрен се поставља дуж 
контактне зоне плана и Бруског пута, а према графичком 
прилогу, са одводом према планираној атмосферској 
канализацији на локацији. 

Димензионисање примарног дрена и евентуалне 
секундарне дренажне мреже извршити одговарајућим 
хидрауличким прорачунима. 

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.  
 
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: 140W 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 
 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n
88,0

x 1,015
1990m  

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо снагу 

 
На основу претпостављених површина новоплани-

раних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага Pj=3248,56kW. 

Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 
конзум, задржавају се на садашњем нивоу. 

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 
3248,56kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 4 (четири) нових 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 
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мреже који су угрожени изградњом нових саобраћајница 
изместити у тротоаре истих. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

 
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 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◦; ван насељених 
места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не 
могу да се постигну захтевани размаци на тим местима 
се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. Размаци и 
укрштања према наведеним тачкама се не односе на 
оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Телекомуникациони каблови који служе 
искључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима на 

најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.   

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује 
се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за 
потребе даљинског управљања трансформаторских 
станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са цевима 

водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

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

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

 
2.4.3.3. Телекомуникације 
(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и теле-

комуникациона мрежа и објекти ") 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате  
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Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

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

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где 
се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију(заштитну цев).При 
укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да 
буде што ближе 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. Телекомуни-кациони 
каблови који служе искључиво за потребе електро-
дистрибуције 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 
 
На подручју предметног плана не планира се 

изградња инсталација градског топлификационог 
система. 

 
  
 

Гасификација 
 
Постојећа гасоводна мрежа пројектована је тако да 

обезбеди потребну количину гаса за  потребе свих 
потенцијалних потрошача на планском подручју.  

За потребе гасификације потенцијалних потрошача 
у обухвату Измене плана до којих још није изграђена 
дистрибутивна гасна мрежа планирана је изградња 
дистрибутивне гасне мреже од полиетиленских цеви 
ниског притиска (притисак до 4 бара).  

У графичком прилогу је приказана траса 
планираног гасовода. На тај начин је омогућен 
једноставни прикључак свих потенцијалних потрошача 
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. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 

 
У оквиру Плана, зеленило се планира као зеленило 

стамбених зона и линеарно зеленило.  
 
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 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. 

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 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. 

 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило се планира дуж новопланираних 

саобраћајница у виду зелених трака (баштица), зеленила 
паркинга и интегралног зеленила пешачке саобра-
ћајнице. 

Зелене баштице се планирају обострано на колским 
саобраћајницама унутар блока у ширини 1,5м и дуж 
ободне саобраћајнице у правцу север-југ, у ширини 2м. 
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У баштицама се планира формирање дрвореда од 
високих лишћара са основном функцијом засене 
пешачких површина-тротоара. У доњем спрату се 
планира садња ниских дрвенастих садница и жбунастих 
врста које својим лишћем смањују утицај издувних 
гасова и буке на стамбене објекте. Овако формиране 
зелене траке се целом дужином затравњују, а могуће је 
делимично траву заменити природним материјалима 
(малч и сл.) или покривачима тла.  

За  засену паркинга, планира се формирање 
дрвореда садњом одговарајућих садница, са хоризон-
талном заштитом садне јаме. 

Пешачка саобраћајница ширине 8м, планира се са 
интегрисаним зеленилом и уличним мобилијаром. 
Зеленило се планира као естетски  и еколошки елемент. 
Планира се формирање мањих ниша са клупама, 
чесмама, фонтанама, вајарским делима, жардињерама, 
корпама за отпатке и сл. Расвета, поплочавање, и 
архитектонско-пејзажни елементи треба да буду 
естетски и колоритно усклађени. 

Партерно уређење и озелењавање пешачке улице 
треба да буде репрезентативно и у складу са наменом. 
Садњом дрвећа и шибља постиже се динамичност 
пешачке зоне сменом годишњих доба. 

Зеленило својим положајем и величином не сме да 
омета одвијање саобраћаја и да угрожава пешаке.  

За  линеарно зеленило важе следећи услови: 
Обавезна је израда пројекта пејзажног уређења са 

дефинисаним међусобним односима комуналних 
инсталација и садних јама за садњу високог дрвећа. 

Када није могућа садња садница због подземних 
инсталација, садне јаме могу да буду озидане. 

Дрворедне саднице се могу садити и у мобилним 
жардињерама. 

Није дозвољена садња високих стабала која имају 
јак и површински коренов систем који може да оштети 
застор, као и врсте ломљивим гранама, плодовима и сл., 
односно врсте које могу ометати саобраћај или изазвати 
повређивање учесника у саобраћају.  

Није дозвољена садња врсте која имају отровне 
делове или су јаки алергогени. 

На пешачкој улици је дозвољена уградња и 
постављање архитектонско-пејзажних елемената. 

Урбани мобилијар и други архитектонско-пејзажни 
елементи примењени на пешачкој саобраћајниц не смеју 
да угрожавају одвијање саобраћаја и да угрожавају 
безбедност пролазника.  

 
Зеленило ограниченог коришћења - зеленило на 

површинама остале намене 
 
Зеленило у стамбеним зонама 
 
Планирано је вишепородично становање са 

пратећим зеленилом. Зелене површине у стамбеним 
зонама намењене су стварању nовољних услова за 
живот, организовању места за краткотрајни одмор, 
спорт и игру становника и nобољшавању естетског 
квалитета непосредне околине стана.  

Слободне просторе око објеката партерно уредити у 
виду скверова, пешачких платоа и озелењених 
површина, игру деце млађег узраста, и др. садржаја. 

Партерно уређење и озелењавање овог простора 
треба да буде репрезентативно и у складу са наменом и 
карактером објеката и локације. Садњом дрвећа и 
шибља постиже се разноликост у облицима и бојама, 
односно аутентичност саме стамбене зоне. 

За зеленило стамбених објеката важе следећи 
услови:  

У зони становања посебну пажњу обратити на 
правилну организацију зеленила у околини објеката, 
између стамбених зграда и улице.  

У блоку не треба садити дрвеће јако великог 
хабитуса, јер би се тако онемогућило проветравање и 
целокупни простор „угушио“.  

Високо дрвеће користити за акцентовање и 
постизање потребне сенке за одмаралишта.  

Користити претежно високо шибље, које има 
велики значај у апсорбцији прашине и буке.  

Однос листопадног и четинарског дрвећа треба да 
буде 3:1.  

При избору врста за озелењавање треба одабрати 
оне са најмањим захтевима у односу на услове средине.  

Предност се даје листоnадном дрвећу, јер је у 
хигијенском погледу ефикасније.  

Применити одговарајуће биљне врсте које су 
прилагођене природним и створеним условима 
станишта и резистентне су на екстремне темnературне 
услове, аерозагађења, високу концентрацију соли у 
земљишту и др. 

Минималан % озелењених површина на парцели у 
је 30% са минималано 10% незастртих зелених 
површина – површина у директном контакту са тлом. 

Обавезно је озелењавање површинских паркинга. 
 
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 кана-
лизације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских 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 
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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 
донело је Одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измена ПДР Стари аеродром - фаза 1 у 
делу подблока А2 на животну средину (Службени лист 
града Крушевца, бр.15/2018). 

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

Подручје у обухвату Плана јеу оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону, коју карактерише разно-
врсност намена. 

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

Опште мере заштите у оквиру стамбено мешовите 
зоне, подразумевајуда је забрањена свака активност или 
изградња објеката, који на било који начин могу да 
угрозе или деградирају животну средину. Уређење 
грађевинског земљишта и активирање ове значајне 
локације захтева пажљиво планирање и примену 
најсавременијих, еколошки прихватљивих решења, који 
су усаглашени са стандардима и принципима борбе 
против климатских промена.    

 
Обавезне мере заштите: 
 Поштовање задатих урбанистичких параметара, 

посебно односа изграђених и слободних површина, 
карактера изградњеи правила грађења; 

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

 Обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу и 
адекватно управљање отпадним водамаи отпадом свих 
врста;  

 Поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
аутохтоних и декоративних врста; 

 Обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток) и 
контрола квалитета отпадних вода;   

 Увођење мониторинга квалитета ваздуха и нивоа 
буке, ради праћења стања животне средине и обавеза 
носиоца пројеката да адекватно реагују у случају 
прекорачених граничних вредности или акцидентних 
ситуација, објављивање и информисањејавности; 

 Рационално коришћење енергије, већа употреба 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности при изградњи свих објеката; 

 При реализацији пројеката (изградња објеката, 
извођење радова),обавезна је примена мера заштите 
животне средине,које су дефинисане овим планом током 
свих фаза у процесу спровођења плана; 

 Обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја и 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 У оквиру стамбених, комерцијалних, односно 
стамбено мешовитих зона није дозвољено обављање 
делатности које угрожавају квалитет животне средине, 
производе буку, вибрације, непријатне мирисе, или 
умањују квалитет коришћења и боравка у објектима и 
њиховој околини.   

 У циљу спречавања и смањења утицаја 
планираних садржаја на чиниоце животне средине, 
потребно је испоштовати следеће мере и услове: 

 
Заштита ваздуха 
 
 Мере заштите ваздуха, спроводе се на основу 

Закона о заштити ваздуха и других прописа и поред 
општих, обавезна је примена следећих мера: 

 коришћење система централизованог снабдева-ња 
топлотном енергијом и гасификација, као и веће учешће 
обновљивих извора енергије у енергетском билансу; 

 очување имаксимална заштита зеленила и 
вреднијих примерака дендрофлоре и планиране нове 
површине под зеленилом (блоковско зеленило, линијско 
зеленило, дрвореди и заштитни зелени појасу 
саобраћајним коридорима) реализовати по савременим 
еколошким стандардима; 

 за планиране тротоаре и паркинг површине, 
обавезно је озелењавање слободних површина и 
уклапање бициклистичких стаза; 

 у циљу очувања и унапређења биодиверзитета, 
планирано уређење зелених површинареализовати као 
систем, уз повезивање са постојећим зеленилом у мрежу 
и зелене коридоре, као и обавезно процентуално учешће 
зелених површина награђевинским парцелама;   

 у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, обавезна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и утицаја 
на контактне зоне, а у односу на проветравање, осунчање, 
визуре, заступљености уређених зелених површина и сл.. 

 
Заштита од буке 
 
 Мере заштите од буке подразумевају: 
 саобраћајне површине пројектовати тако да је 

обезбеђена добра проточност саобраћајаи формирање 
линијског зеленила, где услови регулације то дозво-
љавају и обавезно озелењавање паркинг површина; 

 обавезно формирање заштитног зеленог појаса или 
заштитних баријера (антизвучне баријере) према 
саобраћајницама са интензивним саобраћајем; 
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 интервенције на самом извору буке и примена 
техничких мера звучне заштите у планираним обје-
ктима, а нарочито објектима намењеним становању и 
јавним објектима, којима ће се бука свести на дозвољени 
ниво у складу са Техничким условима за пројектовање и 
грађење зграда (Акустика у зградарству); 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 нивои буке морају бити у складу са граничним 
вредностима индикатора буке према Уредби о 
индикаторима буке, тако да за све активности које могу 
утицати на изложеност буци, постоји обавеза адекватне 
мере звучне заштите при пројектовању, грађењу и употреби. 

 
Заштита вода 
 
 Заштита површинских и подземних вода 

подразумева превентивне и одговарајуће техничко 
технолошке мере: 

 планирана је изградња комуналне хидро-техничке 
инфраструктуре и обавезно прикључивање свих 
објеката на канализациону мрежу; 

 за потребе пројектовања, ради дефинисања 
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње 
планираних објеката извршити детаљна истраживања на 
предметној локацији, у складу са одредбама Закона о 
рударству и геолошким истраживањима; 

 потпуни контролисани прихват свих зауљених 
атмосферских и отпадних вода са свих платоа, 
манипулативних површина, интерних саобраћајница и 
паркинга, извршити на безбедан начин – изградњом 
сепаратора (таложника) уља имасти, уз одговарајући 
третман пре упуштања у јавну канализацију. 

 
Заштита земљишта 
 
 Заштита земљишта подразумева рационално и 

одрживо коришћење грађевинског земљишта у складу 
са планираном наменом: 

 стриктно поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара и обавезно процентуално учешће слободних 
и уређених зелених површина на парцели; 

 обавезна је санација и рекултивација свих 
деградираних површина; 

 забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности и изградња 
објеката, који могу загадити или деградирати земљиште. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
 Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите животне 
средине од штетног дејства зрачења, услове коришћења 
извора ових зрачења и примену мера и услова 
коришћења. 

 обавезна је контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини и систематско 
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења и 
вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења; 

 обавезно је информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима; 

 уколико се трансформаторске станице реализују у 
оквиру објеката, смештају се уз техничке просторије, 
оставе и сл., односно ван простора намењеном дужем 
боравку људи; 

 није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: дечијих вртића, 
школа, простора дечијих игралишта и сл., удаљеност од 
парцеле мора бити већа од 50м; 

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

 
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 неопходне мере заштите од могућих 
удеса (пожар, изливање, просипање, цурење хемикалија). 

 
Подземне гараже 
 
Применити важеће техничке норме и стандарде који 

су прописани за изградњу,коришћење и одржавање ове 
врсте објеката: 

 опремање гаража системом вентилације са 
одговарајућим бројем измена у јединици времена и 
обимом уноса свежег ваздуха, информационим 
системима аутоматске контроле и дојаве; 

 планирање отвора вентилационих канала и 
потенцијалне генераторе буке и вибрација, који се 
планирају на крову гараже, поставити тако да буду на 
највећој могућој удаљености од припадајућег пословног 
простора и суседних објеката стамбене зоне и узети у 
обзир правце доминантних ветрова; 

 обавеза власника/корисника подземних гараже је 
да спроводи одговарајући мониторинг и  
праћење/контролу утицаја на животну средину, који се 
односи на мерења емисије гасова на вентилационим 
испустима, мерење нивоа емитоване буке и контролу 
квалитета отпадне воде пре упуштања у градску 
канализациону мрежу. 
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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 форми-
рањем 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 
изградње (комунални отпад,грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
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. 

 
2.6.3. 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, 20/15 и 87/18) 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. 111/09, 20/15 и 87/18), 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; 

 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, 20/15 и 
87/18), 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.гласник РС", 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 
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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. 24/71, 26/71), 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 09/17/1 бр.217-45/19 од 05.02.2019 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 висин-

ских разлика; 
елементи приступачности кретања и боравка у 

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

елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

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

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

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

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

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

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

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

 
2.8. 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:  

 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више станова,   
 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
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 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 
услужним делатностима 

Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 Рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих кори-
сника енергетских услуга, 

 Рационално коришћење необновљивих приро-
дних 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 ефика-
сности: 

 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 термо-статских 
вентила, ефикасније искоришћење водених ресурса кроз 
инсталирање система за пречишћавање воде у објектима 
и њено поновно коришћење у санитарне сврхе. 

 
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;  

 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). 

 
 
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: 

 изградњу вишепородичних објеката типа ВС-03 и 
ВС-04 

 изградњу објеката компатибилне намене, уколико 
је компатибилана намена заступљена више од 50% 
површине објекта детаљне намене, 

За изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног мишљења 
надлежног органа), 

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 
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граница суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника, у складу са одредбама овог Плана, 
прописана је за:  

све јавне површине у оквиру плана (улице, паркове, 
тргове, скверове, пешачке стазе 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 
комерцијалне делатности и вишепородичног становања, 

уређење слободних и зелених јавних површина 
уз уважавање свих стандарда и параметара из 

планске документације вишег реда, као и потреба 
различитих старосних категорија. 

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

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

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 терцијална саобраћајница ................10м 
 пешачкo-бициклистичка стаза ...........8м 
 
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. 
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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. 

 

3.2.3. Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
 становањa (вишепородично становање - типови: 

ВС-02, ВС-03, ВС-04), 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.) и комерцијалних делатности у 
функцији туризма, еколошки и функционално 
примерене зони становања, а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта. 

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, 
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 дефинисани 
за претежну намену урбанистичке целине у којој се 
објекти граде. 

Стамбени објекти намењени вишепородичном 
становању су 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. 

 
 комерцијалнe делатности – кип КД – 041 

Подразумева комерцијалне делатности у функцији 
туризма: хотели, хостели, мотели, коначишта, виле, 
апартмани и сл. 

 
 јавне функције 
Подразумева објекте администрације и управе,  

културе и информисања. 
 зеленило 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама 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. 

Забрањена је изградња помоћних објеката. 
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. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки неста-
билним 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. 

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

Гараже у подземним етажама не рачунају се у 
индекс изграђености парцеле.  

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује 

обе бочне границе 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). 

Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу. 

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. 

Свака изградња галерије или међуспратних етажа у 
објекту сматра се засебном спратном етажом (рачуна се 
као изградња спрата) 

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. 

 
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 не може бити нижа 
од коте нивелете јавног или приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша од 
нулте коте, 

 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. 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити регулациону линију. 

 
Грађевински елементи на нивоу приземља  
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризон-
талне 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 надстрешни-це 
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 бравар-ском 
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. 

 
Спољашње степениште 
 
Отворене спољне степенице могу се постављати на 

објекат (предњи део) ако је грађевинска линија увучена 
мин 3.0м у односу на регулациону линију и ако савлађује 
висину до 0.9м. Степенице које савлађују висину преко 
0.9м улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи 
део објекта не могу ометати пролаз и друге функције у 
дворишту. Корисна ширина пролаза на парцели поред 
једне стране објекта мора бити најмање 2.5м без 
физичких препрека. 
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Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Парцела мора имати директан приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај тј. није 
могуће формирање приватног пролаза за парцелу. 

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

 
Паркирање 
 
Услови за паркирање дати су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Савременим архитектонским формама, атрактив-

ним елементима, применом нових конструктивних 
система и квалитетних материјала, еколошки при-
хватљивих, за фасадну облогу, а у складу са начелима 
унапређења енергетске ефикасности која се односе на 
смањење потрошње свих врста енергије, уштеду 
енергије и обезбеђење одрживе градње применом 
техничких мера, стандарда и услова планирања, 
пројектовања, изградње и употребе објеката. У складу са  
наменом објекта и карактером локације, као и увођењем 
елемената урбаног дизајна, треба допринети формирању 
новог визуелног идентитета простора, у складу са 
наменом, карактером и временом у коме објекат настаје.  

Обавеза је остварити и урбанистичку и 
архитектонску хармоничност са окружењем. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
форми уз наглашавање реперности. 

За обраду фасада објеката могу се користити све 
врсте, како природних тако и вештачких материјала, 
технички и биолошки исправних, који подлежу важећим 
стандардима,. 

Посебно водити рачуна о обради фасада објеката 
(фасадној профилацији, детаљима фасаде) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских 
вредности објекта. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Кровови се изводе као равни и коси, двоводни и 

вишеводни, уз примену адекватног нагиба према 
примењеном кровном покривачу, с тим да је нагиб крова 
и покривни материјал потребно прилагодити архи-
тектури објекта. 

На објектима са косим кровом у низу забрањена је 
употреба забатног зида на уличним фасадама. 

Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

Није дозвољена изградња подкровља. 

Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или 
изградњом новог крова, формирају поткровне етаже у 
више нивоа. 

Није дозвољена изградња кровних баџа. 
На угаоним објектима кровну конструкцију 

решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката, у оба правца. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Дозвољена је изградња кровних башти и поста-
вљање транспарентних пергола и других интересантних 
форми. 

 
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 за-

висности 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 2.4.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне 
објекте и комплексе и условима надлежних институција. 

 
3.3 Правила грађења по типологији објеката 
 
Правила грађења представљају скуп урбанистичких 

услова регулације и изградње који се односе на 
појединачне грађевинске парцеле. 

 
3.3.1. Правила грађења за вишепородично 

становање тип ВС-02 
 

урбанистички параметри 
 

тип 
Спрат- 

ност 
тип 

објекта 

макс. 
ИЗ 
(%) 

 
мин. 

П 
парц. 
(м2) 

 
мин. 

ширина 
фронта 
парц.  

(м) 
 

ВС-02 до П+3 

 
непре-
кинути 

низ 
 

45 600 15 

 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        411 

 

 

типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу. 
 
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. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављене на међи не могу имати отворе на тим 
фасадама. 

Висина пешачког пролаза (а) је минимум 3.5м. 
 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости је 45%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венац 

представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

При пројектовњу објекта обавезно водити рачуна о 
суседном објекту и усаглашавању висине венаца. 

Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности П+3. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује 
међусобна удаљеност слободностојећих вишепоро-
дичних објеката типа становања ВС-02 је 5.0м. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према улици (улица 
Аеродромска и новопланирана улица на западном делу 
плана), не могу прелазити грађевинску линију више од 
1.6м. Укупна површина наведених грађевинских 
елемената не може бити већа од 50% уличне  фасаде 
изнад приземља.  

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према задњем 
дворишту, (најмањег растојања од суседне грађевинске 
парцеле од 5м) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад 
приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), за објекте на углу (почетак и крај низа) 
не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2м, али 

укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
 
 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Сви постојећи објекти 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. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

Водити рачуна да елементи одвођења воде са 
кровних равни буду ''скривени''. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела, 

само живом оградом.. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој се 
објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели је 

30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 
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3.3.2. Правила грађења за вишепородично становање тип ВС-03 
 

урбанистички параметри 

 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 

фронта парц. 
(м) 

ВС-03 П+4 слободностојећи 40 1500 25 

непрекинути низ 45 1000 20 

 

 

типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката и 

објеката 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. 

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 за слободностојеће 

објекте је 40%. 
Максимални индекс заузетости за објекте у 

непрекинутом низу је 45%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венац 

представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Код објеката у низу, при пројектовњу обавезно 
водити рачуна о суседном објекту и усаглашавању 
висине венаца. 

Максимална висина венца објекта је 16.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности П+4. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује 
међусобна удаљеност слободностојећих вишепо-
родичних објеката типа становања ВС-03 је 7.0м. 

 
 

грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м. Укупна 
површина наведених грађевинских елемената не може 
бити већа од 30% уличне  фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације не могу прелазити 
грађевинску линију више од 0,6м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације не могу прелазити 
грађевинску линију више од 0,9м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према задњем 
дворишту, (најмањег растојања од суседне грађевинске 
парцеле од 5м) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад 
приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венци 

представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта које треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У формирању низа обавезно водити рачуна о суседу 
и усаглашавању ових елемената на суседним објектима 
уз минимална одступања. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 
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Потенцирањем атрактивних садржаја у при-
земљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, баште и 
сл.) при пројектовању остварити ефекат јединства 
објекта и окружења, тако да они чине јединствену и 
нераскидиву целину, посебно према планираној 
пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим атрактив-
ним садржајима (отворени бар, видиковац и сл.), 
постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буду ''скривени''. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Није  дозвољено je ограђивање грађевинских парцела. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је обезбедити 

у подземној етажи и на парцели на којој се објекат гради.  
Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели је 

30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

 
Услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградњa објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину.  

 
3.3.3. Правила грађења за вишепородично 

становање тип ВС-04 

урбанистички параметри 
 

тип 
спрат- 
ност 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 
парц. 

(м) 

ВС-04 П+6 

 
слобо-

дностојећи 
 

30 2000 30 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 
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. 

За парцеле које су у непосредном контакту са 
парком, а за фасаде према парку, дата је обавезујућа 
грађевинска линија. 

 
индекс заузетости 
 
Максимални индекс заузетости је 30%. 
 
висина венца објекта и спратност 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венац 

представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. 

Максимална висина венца објекта је 22.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности П+6. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује 
међусобна удаљеност слободностојећих вишепоро-
дичних објеката типа становања ВС-03 је 7.0м. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према парку, на којој је 
грађевинска линија обавезујућа, не могу прелазити 
грађевинску линију више од 0.9м. Укупна површина 
наведених грађевинских елемената не може бити већа од 
30% уличне  фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на деловима објекта према осталим 
саобраћајницама не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, над-
стрешнице), на делу објекта према задњем дворишту, 
(најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 
5м) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком формом, 

обликом и волуменом прате кружну форму парка са 
којим су у непосредном контакту, учвршћују хоризон-
талну и вертикалну регулацију и наглашавју атракти-
вност простора и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у приземљи-
ма објеката (ресторани, кафићи, галерије, баште и сл.) 
при пројектовању остварити ефекат јединства објекта и 
окружења, тако да они чине јединствену и нераскидиву 
целину, посебно према планираној пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим атракти-
вним садржајима (отворени бар, видиковац и сл.), 
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постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Није дозвољено ограђивање грађевинских парцела. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је обезбе-

дити у подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
Зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Минималан % озелењених површина на парцели је 

30%, а незастртих зелених површина – површина у 
директном контакту са тлом не могу бити мање од 10%. 

 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња објекта, под условом да 

свака изведена фаза представља функционалну и 
архитектонску целину. 

 
 
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 
објеката, искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Овим планом се ставља ван снаге подблок А2 у 

оквиру Плана детаљне регулације „Стари Аеродром-
фаза 1“(Сл.лист града Крушевца бр. 3/11).  

 
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 
 
4.4. Прелазне одредбе 
 
Након ступања на снагу овог Плана, а у границама 

његовог обухвата, примењиваће се само одредбе овог 
плана. 

У складу са Законом, овај план, може се мењати 
искључиво на начин и у поступку који је исти као и 
поступак њиховог доношења. 

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-200/2019               ПРЕДСЕДНИК  
Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
530 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и члана 

46. и 51.б 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 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЖЕЛЕЗНИЧКА 1“  

У КРУШЕВЦУ 

- део урбанистичке целине Б 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради измене Плана детаљне регула-
ције „Железничка 1“ у Крушевцу - део урбанистичке 
целине Б  (у даљем тексту План). 
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Члан 2. 
 

Границом измена и допуна плана обухваћен је део 
урбанистичке целине Б у оквиру ПДР-а „Железничка 1.“ 
у Крушевцу који обухвата северозападни део централне 
градске зоне, између  улица Цара Лазара и Железничке. 
Измене и допуне плана у делу урбанистичке целине Б 
обухватају катастарске парцеле уз Улицу Милетине 
буне (к.п. 2570/55).  

Граница обухвата измена и допуна плана, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница дефинисаће се у фази припреме Нацрта.    

Члан 3. 
 
Планом генералне регулације „Центар“ у Крушевцу   

опредељене   су   зоне   за   даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, од 
којих је један ПДР „Железничка 1“ у Крушевцу.  
Предметни план обухвата  део  централне  градске зоне 
и мешовите стамбене зоне, који карактерише  разно-
врсност  планираних  претежних намена: комерцијалне 
делатности, породично становање средње густине, 
пословање, трговина, услуге и сл.  

Измене и допуне плана, обухватају део урбани-
стичке целине Б са планираном наменом: комерцијалне 
делатности, које се организују на нивоу блока или дела 
блока. Поред планом дефинисане намене, могу бити 
заступљене компатибилне, допунске и пратеће намене, 
уз примену одговарајућих урбанистичких параметара.  

Због новонасталих околности и стварања услова за 
развој комуналне инфраструктуре и реализацију плани-
раних активности на решавању проблема грејања, 
неопходна је промена намене у делу урбанистичке 
целине Б.    

 
Члан 4. 

 
Очекивани резултати израде измена и допуна плана, 

односе се на стварање услова за решавање комуналних  
проблема града, дефинисањем детаљне намене површи-
на  за  реализацију  могућности грејања на гас, односно 
изградњу гасне котларнице. 

Основни циљеви планирања и уређења планског 
подручја: 

 развој комуналне инфраструктуре и рационално 
коришћење грађевинског земљишта, 

 детаљна намена површина и објекта, дефи-
нисање површина јавне намене и усклађивање са 
постојећом и планираном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром,  

 усаглашавање концепта развоја ове зоне са 
стратешким опредељењима развоја града. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је детаљна разрада плана 
вишег реда, стварање услова за даљи развој и 
унапређење коришћења постојећег изграђеног градског 
ткива, као и решавање уочених комуналних проблема.  

Очекивани резултат је унапређење пословања и 
стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење животних потреба становника на квали-
тетан начин. 

Члан 6. 
 
Простор у обухвату плана је делимично изграђен, 

што подразумева пре свега уређење и опремање 
потребном инфраструктуром и плански развој основне 
комуналне инфраструктуре у складу са планираном 
наменом и развојним опредељењима града. Планирана 
претежна намена: комерцијалне делатности и становање 
у мешовитој стамбеној зони, уз увођење других 
компатибилних намена из области пословања и јавних 
садржаја, али и других недостајућих намена, еколошки 
и функционално примерене предметној зони.  

Концепција уређења простора подразумева опре-
мање и уређење неизграђеног грађевинског земљишта 
потребном инфраструктуром и стварање услова за 
реализацију планиране могућности грејања на гас и 
дугорочног решавања проблема грејања града.   

Основни принцип планирања, подразумева детаљну 
разраду површина у складу са принципима планирања, 
чиме се стварају услови за опремање потребном 
комуналном инфраструктуром и реализацију гасне 
котларнице.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду измене Плана је два месеца, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.  
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду измене Плана детаљне 
регулације, обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде измене и допуне Плана 
детаљне регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
измене и допуне Плана износе 200.000.дин. (без ПДВ-а) 
са израдом КТП-а. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после изврше-
не стручне контроле, излаже Нацрт измене и допуне  
Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта измене и допуне Плана детаљне 
регулације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe измене и допуне Планa нe 

приступa сe изради стратешкe проценe утицајa 
планираних наменa нa животну средину. 
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Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака измене и допуне 

Плана у аналогном облику и 6 примерака измене и 
допуне  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: 359-198/2019        ПРЕДСЕДНИК  
         Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

Графички приказ обухвата Измене и допуне ПДР  
„Железничка 1“ у Крушевцу, део урбанистичке 

целине Б 

 

531 
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 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019.године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 „СУНЧАНА ПАДИНА“ У КУКЉИНУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  
„Сунчана падина“ у Кукљину  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације  ради се  за простор  чија  

граница  обухвата плана полази са севера источном 
границом к.п.бр. 5431/1 КО Кукљин (некатегорисани 
пут) до северне границе к.п.бр. 5455 КО Кукљин  
обухватајући  је  и  иде  даље  ка истоку, сече к.п.бр. 9356 
КО Кукљин (Церовачки поток)  и  наставља ка  југу до  
јужне границе ове парцеле, наставља ка западу до к.п.бр. 
5527 КО Кукљин обухватајући и њу, наставља ка западу 
до к.п.бр. 5538 обухватајући и њу, даље ка северу до 
к.п.бр. 5568/1 КО Кукљин обухватајући и њу, затим ка 
западу до к.п.бр. 9339 КО Кукљин (некатегорисани пут), 
сече је и наставља западном границом к.п.бр. 5565 КО 
Кукљин (некатегорисани пут) до места од ког је и 
кренула. 

Парцеле у обухвату Плана детаљне регулације су 

следеће: 5431/1 (део), 5431/2, 5455, 5456, 5457, 5458, 

5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465/1, 5465/2, 5466, 

5467, 5468, 5469, 5470/1, 5470/2, 5471, 5472, 5473, 5474, 

5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 

5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 

5493, 5494, 5495, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501/1, 5501/2, 

5501/3, 5502/1, 5502/2, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 

5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513/1, 5513/2, 5514, 5515, 

5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 

5525, 5526, 5527, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 

5537, 5538, 5539, 5540/1, 5540/2, 5541, 5542, 5543, 5544, 

5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552/1, 5552/2, 

5553, 5554/1, 5554/2, 5555, 5556, 5557, 5558, 5565 (део), 

5566/1, 5566/2, 5567/1, 5567/2, 5568/1, 5568/2, 5570, 9339 

(део), 9356 (део) све КО Кукљин. 
 
Површина обухвата плана је око 17,80ха. 
 
Границом плана детаљне регулације обухваћен је 

део КО Кукљин, административне општине Крушевац.  
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Граница планског подручја, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница планског подручја дефинисаће се приликом 
припреме нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
Подручје плана је у обухвату Просторног плана 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/11) и 
изван је граница грађевинског подручја, тако да ће се 
подручје плана третирати у складу са правилима 
уређења и грађења на пољопривредном земљишту. 

Подлога за израду плана је дигитални катастарско 
топографски план. 

       
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора се односе на рационализовање коришћења 
земљишта и у складу са тим дефинисање намене 
простора. 

 
Члан 5. 

 
Циљ израде плана је стварање услова за коришћење 

позајмишта земље у делу обухвата плана мањем од 10ха 
и његову рекултивацију након завршетка експлоатације, 
као и одређивање  намене  преосталог  земљишта  које 
се  налази у  обухвату  плана, а  неће  се користити  у  
сврху  позајмишта.  У складу са  власништвом  на  
земљишту  и  груписањем парцела,  планом  би  се  
сагледале  трасе  јавних  путева  у  сврху  рационалног 
коришћења земљишта. 

Очекивани резултат је стварање уређеног и 
планског коришћења земљишта. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
за планирану намену: површину позајмишта земље и 
остале намене које се неће користити у ту сврху. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 12 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
   
    
 
 
 

Члан 8. 
 
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује привредно друштво за градњу и инжињеринг 
Техноградња д.о.о. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се привредном друштву Центар за 
урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о. 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана  
износе 700.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

    
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: 350-201/2019        ПРЕДСЕДНИК  
         Живојин Милорадовић, с.р. 
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Графички приказ обухвата ПДР  „Сунчана падина“ у Кукљину  
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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 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О  ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАЊЕВАЦ“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене плана детаљне 
регулације „Пањевац“ у Крушевцу (у даљем тексту 
Измена плана). 

Члан 2. 
 

Граница почиње у западном делу комплекса ПДР-а 
од железничке пруге Сталаћ - Краљево, границом к.п. 
2066 КО Лазарица и у смеру казаљке сата иде према 
северу, пресецајући к.п. 1038/10 и даље обухвата 
следеће к.п. 1038/37, 1038/30, 1038/31, 1038/32, 1038/24, 
1038/51 пресеца к.п. 1038/4, затим 1038/57. Ломи се 
према истоку обухватајући к.п. 1038/57, 1038/56, 
1038/55, 1038/50, 1038/48, 1038/40, 1038/44, затим скреће 
према северу обухватајући следеће к.п. 1039/16, 1039/15, 
1039/14, 1039/22, 1039/17, 1039/13, 1039/21, 1040/1 (пут) 
до пута к.п. 2109/1 који пресеца, као и к.п.1047/2 до пута 
1047/12. Даље наставља у истом правцу обухватајући 
к.п. 1047/12, 1047/8(део) и 1051/1, затим се ломи према 
истоку обухватајући к.п. 1051/1, 1051/2, 1052/2, пресеца 
2087/2(пут) 1262/4, 1262/3, 1262/2, 1264/3, 1264/5, 
1265/2, 1272/6 (пут) и 1271 до Гарског потока. Граница 
се даље ломи према југу Гарским потоком обухватајући 
к.п. 1271, 1272/2, 1272/8, 1272/10, 1273/2, 1288/1, 1289/4 
и1289/1 до железничке пруге, затим се ломи према 
западу осовином колосека пруге до места одакле је и 
почела.    
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Измена плана обухвата површину од око 16,97ха. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница предметног плана дефинисаће се у фази 
припреме Нацрта.    

       
Члан 3. 

 
Плански документ вишег реда као плански основ за 

израду Плана је Генерални урбанистички план 
Крушевца 2025 (Сл.лист града Крушевац бр.3/15). 

Према Генералном урбанистичком плану Крушевац 
2025  простор обухваћен границом Плана налази се у 
просторној зони 5 - општа стамбена зона ''ЗАПАД''. 
Претежна намена ове зоне је породично становање са 
ниским индексом изграђености и заузетости и као 
пратећа намена планирано је заштитно зеленило, 
рејонски парк. 

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. Неизграђен простор у обухвату плана, 
подразумева пре свега уређење и опремање потребном 
инфраструктуром и плански развој у складу са 
планираном наменом. Планирана претежна намена је 
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, 
еколошки и функционално примерене предметној зони.  

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде измене Плана односе 

се на стварање услова за промену границе јавног 
земљишта и реорганизацију саобраћајне матрице. 
Дефинисана детаљна намена површина са 
одговарајућим урбанистичким параметрима дата у 
претходном Плану у складу је са значајем и потребама  
локације.  

Основни циљеви израде измене Плана: 
 стварање услова за промену граница јавног 

земљишта,  
 ремодоловање саобраћајне матрице, у складу са 

новонасталим околностима и потребама. 
        

Члан 6. 
 

Концептуални оквир произилази из плана вишег 
реда.  Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на уређење површина, које су неуређене и неизграђене.   

Структура планираних претежних намена за 
подручје Плана: становање, са допунским и пратећим 
наменама и увођење компатибилних намена које 
недостају (образовање, дечија заштита, култура, парк).  

Уводи се нова намена простора за реализацију  
садржаја јавних функција које су пре свега у функцији 
социјалног становање, а у циљу побољшања живота 
ромске популације. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измена плана је 6 месеци, рачунајући 

од дана достављања катастарско топографског плана на 
коме се Измена плана ради. 

         
Члан 8. 

 
Средства за израду Измене  плана, обезбеђује град 

Крушевац. 
 Стручни послови израде Измене плана  повера-

вају се Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Измене 
плана, износе 1.190.000,00 дин. (без ПДВ-а), са израдом 
катастарско – топографског плана (КТП) на основу це-
новника Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Измене плана 
на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања 
у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене плана на јавни увид биће 
извршено у просторијама Градске управе града 
Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене планa нe приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних наменa 
нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-202/2019       ПРЕДСЕДНИК  
         Живојин Милорадовић, с.р. 
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Графички приказ обухвата Измене ПДР  „Пањевац“ 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), члана 31. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања (“Сл.  гласник  
РС”, бр. 64/15) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019.године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ  

 ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА   
КРУШЕВАЦ 2025 

у делу урбанистичких целина 5.10.  и 10.2. 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о изради измене Генералног 
урбанистичког плана Крушевац 2025 у делу 
урбанистиких целина 5.10 и 10.2 ("Службени лист града 
Крушевца", бр.11/18) у називу Одлуке  после  броја: 
"5.10." додаје се запета  и број : "5.11".  

 
Члан 2. 

 
У члану  1.  после  броја: "5.10". додаје се запета  и 

број: "5.11."  
 

Члан 3. 
 

У члану  2. став 1.  после  броја: "5.10". додаје се 
запета  и број: "5.11".  

 
Члан 4. 

 
У члану 6. став 1. после речи: "породично 

становање" додају се речи:   „Урбанистичка целина  5.11. 
- претежна намена је становање средњих густина типа 
ПС – О2, пратећа намена је комерцијална делатност типа 
КД – О2 и допунска намена спорт и рекреација.“ 

 
Члан 5. 

 
Остали део Одлуке остаје непромењен .   
  

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-203/2019       ПРЕДСЕДНИК  
         Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 44. и 74. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр.) и члана 22. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ 
БИБИЛИОТЕКЕ КРУШЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I - У Решењу о давању сагласности на Програм рада 

Народне библиотеке Крушевац за 2019. годину („Сл.лист 
града Крушевца“ број 15/18) тачка II мења се и гласи: 

„На реализацији Програма рада Народне библио-
теке у Крушевцу у 2019. години радиће 23 извршиоца и 
то 21 на неодређено време и два на одређено време.“ 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-141/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

               
535 
На основу чл. 57. и 69. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/16), члана 
15. ст. 1. алинеја 1. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 5/2013-Пречишћен текст, 4/15 и 
9/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18) , 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

СТАТУТА  
Јавног комуналног  предузећа "Крушевац“ са ПО 

Крушевац 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Статута Јавног 
комуналног предузећа "Крушевац" са по Крушевац, коју 
је донео Надзорни одбор под бројем 596 дана 11.02.2019. 
године  

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-25/2019         ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 
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536 
На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању 

Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09-Пречишћени текст, 
6/10, 4/13 и 3/14)  и члана 22. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца” број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године,  донела је 

       
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ                               

"НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ 
 

I  -  Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Предшколске установе "Ната Вељко-
вић" Крушевац, коју је донео Управни одбор Установе, 
дана  28. 02. 2019. године под бројем  18/19. 

 
II   -  Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-167/2019        ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 

537 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 22. став 1. 
тачка 10. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА                    
ЈП „АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ КРУШЕВАЦ 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да ДРАГАНИ ПАВЛОВИЋ, 

дипл.правнику из Капиџије, престаје функција вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац, са 25.03.2019. године. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-17/2019         ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 

538 
На основу члана 24. и 25. 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-др. закон и 
47/18),  чл. 22. став 1. тачка 10. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца",  бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  22.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "АЕРОДРОМ РОСУЉЕ " 
КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Павловић, дипл. 

правник из Капиџије, за директора Јавног предузећа  
"Аеродром   Росуље" Крушевац, са  26.03.2019. године, 
на период од четири године. 

 
II - Именована је дужна да ступи на рад у року од 

осам дана од дана објављивања Решења у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

 
III - Ово Решење је коначно.  
 
IV - Ово Решење објавити у "Службеном гласнику 

Републике Србије"," Службеном листу града Крушевца" 
и на званичној интернет страници града Крушевца. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", 

бр. 15/16) у одредбама чл. 24. до 41. прописан је 
поступак за именовање директора јавног  предузећа.  
Чланом  24. став 3. Закона је предвиђено да директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује орган одређен статутом јединице 
локалне самоуправе на период од четири године, на 
основу спроведеног јавног конкурса.  

 Чланом 32. став 1. тачка  9. Закона о локалној 
самоуправи предвиђено је да Скупштина града именује 
и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, 
а иста одредба је садржана у члану 22. став 1 тачка 10. 
Статута града Крушевца. 

Чланом 25. Закона о јавним предузећима  прописани 
су услови за именовање директора. 

Вршиоцу дужности директора Јавног предузећа 
"Аеродром Росуље" Крушевац истиче мандат 
25.03.2019. године,  па је Скупштина града Крушевца на 
седници од 25. 12. 2018. године донела  Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
предузећа "Аеродром Росуље" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18) и објавила Оглас о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног предузећа 
"Аеродром Росуље" Крушевац. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног 
предузећа  "Аеродром Росуље" Крушевац је објављен у 
"Службеном гласнику Републике Србије" број 1/19 од 
11.01.2019. године, "Службеном листу града Крушевца" 
бр. 15/18 од  26.12.2018. године, у дневном листу 
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"Информер" издање од 03. 01. 2019.године и на 
званичној интернет страници града Крушевца, са 
условима прописаним Законом и Статутом Јавног 
предузећа. 

Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Крушевац је по истеку рока за подношење пријава, 
констатовала да на јавни конкурс  за именовање 
директора Јавног предузећа "Аеродром Росуље" 
Крушевац  пријаву су поднела два кандидата:Драгана 
Павловић, дипл. правник из  Капиџије, досадашњи  
вршилац дужности директора и  Александар Ивановић, 
дипл. економиста из Београда. 

Комисија је пријаву Александра Ивановића из Београда  
Закључком  одбацила,  из разлога што уз исту нису 
приложени сви потребни докази. 

Комисијa је констатовала да je пријава Драгане 
Павловић, благовремена, разумљива и потпуна и да је 
кандидат уз пријаву поднео и Програм рада и развоја 
Предузећа за мандатни период. 

На основу увида у доказе о испуњености 
прописаних услова  за именовање директора 
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на 
седници  од 28. 02. 2019. године,  саставила Списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за 
именовање директора ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац 
на којој је кандидат Драгана Павловић. Комисија је 
спровела изборни поступак, оцењивањем стручне 
оспособљености, вештина и знања  кандидата према 
мерилима прописаним Уредбом о мерилима  за 
именовање директора јавног предузећа ("Сл. гласник 
Републике Србије", бр. 65/16). 

Комисија је ценила  вештине и знања кандидата на 
основу налаза стручног лица-психолог Националне 
службе за запошљавање и стручног лица из области 
информатике у Градској управи града Крушевца.  

На основу спроведеног поступка и извршеног 
оцењивања, Комисија је утврдила  просечну  оцену  
кандидата Драгане Павловић, дипл. правника  из 
Капиџије,  која износи 1,6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на 
седници од 11. 03. 2019. године, саставила  Ранг листу 
кандидата за именовање директора ЈП "Аеродром Росуље" 
Крушевац. На Ранг листи се налази један кандидат  Драгана 
Павловић . 

Ранг листа  је заједно са Записником о спроведеном 
изборном поступку достављена Одељењу за послове 
органа Града, Градске управе града Крушевца, ради 
припреме предлога акта о именовању директора  и 
објављена на званичној интернет страници Града 
Крушевца. 

На основу достављене Ранг листе кандидата  и 
Записника о спроведеном изборном поступку утврђен је 
Предлог Решења  да се за директора ЈП "Аеродром 
Росуље" Крушевац именује Драгана Павловић, дипл. 
правник  из Капиџије,  која испуњава законске услове за 
именовање директора  и која  је  по оцени Комисије 
стручно оспособљена за практичну примену знања и 
вештина у обављању послова директора Јавног 
предузећа, познаје област за чије је обављање основано 
Јавно предузеће, поседује организационе способности и 

вештину руковођења, вештине комуникације у 
међуљудским односима и управљања материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима од 
значаја за рад у јавном предузећу и оспособљена је за 
електронску комуникацију и коришћење рачунара, те  
може обављати функцију директора ЈП "Аеродром 
Росуље" Крушевац. 

Драгана Павловић је рођена 22.01.1980. године у 
Крушевцу. Завршила је Факултет за образовање дипло-
мираних правника и економиста за руководеће кадрове 
у Новом Саду. Своје даље образовање наставила је у 
Крагујевцу на Правном факултету, тренутно је 
докторант на грађанскоправној научној области права.  

Радно искуство је започела као  волонтер у служби 
општих послова у ВП Дому Крушевац.  Од 2009. године  
је радила у ИМК  "14 Октобар" ад Крушевац, прво  као 
рефернет Правне службе, а касније и као заступник 
Друштва, а од 28.12.2011. године именована је за 
секретара Акционарског друштва до 2014. године.У 
периоду 2014-2017 је била секретар школе у Првој 
техничкој школи и потом у Музичкој школи "Стеван 
Христић" у Крушевцу,   а од   25.12.2017.  је в.д. директор  
ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац. Учествовала је на  
семинару Корпоративно управљање у јавним преду-
зећима, државним друштвима капитала и привредним 
друштвима, о чему поседује  сертификат.  

На основу напред изнетог,  Скупштина је донела 
Решење као у диспозитиву.  

  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-18/2019        ПРЕДСЕДНИК  

   Живојин Милорадовић, с.р. 
 

 
 
539 
На основу чл. 16. став 2, 17. став 3, 18.  и 21.  Закона 

о јавним предузећима  ("Сл. гласник РС" бр.15/16), чл. 
20-22. Одлуке о оснивању ЈП "Пословни центар" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/13- 
Пречишћен текст, 7/13, 9/16  и 8/18), чл.22. став 1. тачка 
10. Статута града Крушевца  ("Службени лист града 
Крушевца",  бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНА И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП  "ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 
 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК мандата члана 
Надзорног одбора  Јавног предузећа "Пословни центар" 
Крушевац,  АНИ ПРВАНОВ,  дипл. инжењеру шумарства, 
због подношења оставке. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ ЛЕЛА РАДИСАВЉЕВИЋ, дипл. 

инжењер шумарства из Мудраковца, за члана  Надзорног 
одбора  Јавног предузећа "Пословни центар" Крушевац. 
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III – Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-26/2019         ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 

540                   
На основу члана 130, 139 и 140. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), члана 15. и 18. Одлуке о оснивању 
Дома здравља Крушевац ("Службени лист града Кру-
шевца", бр. 7/13)  и члана 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
 УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

КРУШЕВАЦ 
 
 I - РАЗРЕШАВА СЕ Ђорђе Миладиновић, доктор 

медицине, представник здравствене установе, дужности 
члана Управног одбора Дома здравља Крушевац, због 
престанка радног односа у Дому здравља. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ др  Рада Јоксимовић Змејкоски, 

специјалиста радиологије, за члана Управног одбора Дома 
здравља Крушевац, представника здравствене установе. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-163/2019        ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

541 

На основу члана 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 и 
10/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Миња Мијачић, представник 

Савета родитеља, дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе "Ната Вељковић" у Крушевцу. 

    

II  -  ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Вучићевић, дипл. 
менаџер, запослен у ЈКП "Водовод" Крушевац, за  члана 
Управног одбора Предшколске установе "Ната 
Вељковић" у Крушевцу,  представник Савета родитеља.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-164/2019         ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
542 
На основу чл. 115, 116. и 117.  став 3. тачка 5). Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС", број 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 22. став 1. тачка 
10. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца",   бр.15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАБАРЕ“ У  ЖАБАРУ 

 
I – РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ дужности члана Школског  

одбора Основне школе "Жабаре" у Жабару због 
наступања услова из    члана 116. став 9. тачка 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и то: 

1. Бојан Милошевић, дипл правник, представник 
локалне самоуправе и  

2. Сузана Илић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа.  

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора 

Основне школе "Жабаре"  у Жабару и то: 
1. Градимир Мијатовић из Жабара, за представ-

ника локалне самоуправе. 
2. Александар Грујић, дипл. музички педагог из 

Крушевца, за представника Наставничког већа. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-165/2019       ПРЕДСЕДНИК  
    Живојин Милорадовић, с.р. 
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543 
На основу члана 116 . став 2. и 5.  и члана 117.   став 5. 

Закона о основама система образовања  и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/17) и члана 22. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О   УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ  

У КРУШЕВЦУ  
 

I - УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Срђану Петровићу, грађ. 
техничар за високоградњу, представнику Савета 
родитеља, престао мандат члана Школског  одбора  
Економско-трговинске школе у Крушевцу, због 
наступања смрти дана 04. 02. 2019. године. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ Саша Љубисављевић,  војни 

пензионер из Крушевца, за члана Школског одбора 
Економско-трговинске школе у Крушевцу, представник   
Савета родитеља. 

 
III - Изборни период новоименованог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-166/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 

544 
На основу члана 219. став 4 Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05), тачке 64. став 2. 
Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних 
књига ("Сл. гласник РС", бр. 93/18 ) и члана 22. Статута  
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. 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, 11/17 и 15/18)  у тачки I  
подтачка 2. уместо Данијела Томичевића, доктора 
медицине из Крушевца одређује се Милош Филиповић, 
доктор медицине из Беле Воде,  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 непро-

мењено. 
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 512-2/2019           ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
   
545 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“ бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке у Крушевцу („Сл.лист града 
Крушевца“ број 1/09- пречишћен текст, 6/10, 8/12 и 9/16) 
и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист града 
Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч  А К 

 
I. Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке у Крушецу за 2018. 
годину. 

 
II. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-142/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
546 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл. гласник 

РС“ бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о оснивању 
Крушевачког позоришта у Крушевцу („Сл.лист града 
Крушевца“ број 1/09 - пречишћен текст, 6/10, 8/12 и 
9/16), и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I. Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2018. годину. 
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II. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-143/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
547 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о оснивању 
Народног музеја у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“ број 1/09- пречишћени текст, 6/10, 8/12 и 
9/16) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I. Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног музеја у Крушевцу за 2018. годину. 
 

II. Закључак објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-144/2019       ПРЕДСЕДНИК  

   Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 

 
 
548 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“ бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о оснивању 
Историјског архива у Крушевцу („Сл.лист града 
Крушевца“ број 1/09- пречишћени текст, 6/10, 8/12 и 
9/16) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I. Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 2018. 
годину. 

 
II. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-145/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

549 
На основу члана 78. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“ бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о оснивању 
Културног центра у Крушевцу („Сл.лист града 
Крушевца“ број 1/09- пречишћен текст, 6/10, 8/12 и 9/16) 
и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист града 
Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч  А К 

 
I. Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра у Крушецу за 2018. годину. 
 

II. Закључак објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-146/2019       ПРЕДСЕДНИК  

   Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
550 
На основу члана 119. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник 
РС,, број 88/17 и 10/19),  члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе ,,Ната Вељковић,,Крушевац 
(,,Сл.лист града Крушевца-пречишћени текст,, број 1/09 
, 6/10, 4/13 и 3/14) и члана 22. Статута града Крушевца 
(,,Сл.лист града Крушевца,, број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У ЧА К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Предшколске установе ,,Ната Вељковић“ у 
Крушевцу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор, на седници од 28.02.2019. године, под бројем УО 
28/19. 

 
II -  Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-147/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
551 
На основу члана 110. Закона о спорту („Службени 

гласник РС“ бр. 10/2016), члана 12. став 2 Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац („Сл.лист града Крушевца“ бр.1-9- 
пречишћен текст и 6/10) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца бр. 15/18), 
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Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац за 2018. годину. 

 
II. Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-148/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
552 
На  основу  члана  209., став 1., тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 4. став 3. тачка 5. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Центра за социјални рад Крушевац са 
Законом о јавним службама ("Службени лист града 
Крушевца"  бр. 1/09 пречишћен текст и бр. 6/11)  и чл. 
22. став 1. тачка 51. Статута града Крушевца (“Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  22.03.2019. године, донела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I - Усваја се Извештај о раду Центра за социјални 

рад Крушевац за 2018. годину бр. 266/19, који је усвојио 
Управни одбор Центра за социјални рад, на седници 
одржаној дана 20.02.2019. године.  

 
II - Усваја се Извештај о финансијском пословању 

Центра за социјални рад Крушевац за 2018. годину бр. 
268/19, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални 
рад, на седници одржаној дана 20.02.2019. године. 

    
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-151/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
553 
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 чл. 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за стручно усавршавање Крушевац за 
2018. годину. 

 
II. Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-152/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
  
 
554 
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом " ("Службени лист 
града Крушевца",бр.1/10 и 2/11), члана 22. став 1. тачка 
51. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе Центар за особе са инвалидитетом  
за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Установе 
Одлукама бр. 42/1 и 42/2 на седници одржаној дана 
14.02.2019. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-154/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
  
 
555 
На  основу члана  136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити  ("Службени гласник РС ", бр. 
107/05)  и члана . 22. став 1. тачка 51. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Дома здравља  Крушевац  за 2018. годину, 
који је усвојио Управни одбор Дома здравља Крушевац 
Одлукама број 06/19 и број 18/19 на седницама од 
18.01.2019. године и од 31.01.2019. године.  
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II - Закључак објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-156/2019       ПРЕДСЕДНИК  

   Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
556 
На основу члана 7. став 1. и 2.  Одлуке о преузимању 

оснивачких права над Здравственом установом 
„Апотека“ Крушевац ("Службени лист града Кру-
шевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст)  и члана 22. став 1. 
тачка 51. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
22.03.2019. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Здравствене установе „Апотека“ Крушевац  
за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор 
„Апотеке“ Крушевац,  под бр. 352/3 на седници 
одржаној дана 11.03.2019. године.  

 
II  - Констатује се да је Установа „Апотека“ 

Крушевац у 2018.години исказала губитак од 
10.137.295,00 динара. 

 
III  - У циљу превазилажења негативног 

финансијског пословања Здравствена установа 
„Апотека“ Крушевац је започела Пројекат јавног – 
приватног партнерства. 

 
IV - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-158/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
557 
На основу члана чл. 22. став1. тачка 51. Статута  

града  Крушевца ( "Сл.лист  града  Крушевца" бр.15/18), 
Скупштина  града Крушевца  на  седници  одржаној 

22.03.2019. године донела је  
 

З А К ЉУ Ч АК  
 
I - Усваја се Извештај о раду и  финансијском  

пословању Јавне установе Ветеринарске станице 
"Крушевац" Крушевац  за 2018. годину, који је усвојен 
Одлуком Надзорног и  Управног  одбора   бр. 100  од  
27.02.2019. године. 

II - Закључак  објавити у „Службеном листу  града  
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-160/2019       ПРЕДСЕДНИК  

   Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
558 
На основу члана 22. став 1 тачка 51. Статута града 

Крушевца (,,Сл.лист града  Крушевца“ бр. 15/18),  и чл. 
12. Одлуке о оснивању Туристичке организације  града  
Крушевца (,, Сл. лист  града  Крушевац“ бр.1/2009-
пречишћен текст и 4/10) и члана 12. Одлуке о 
усклађивању пословања Туристичке организације града 
Крушевца са Законом о туризму („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 14/2016), 

Скупштина града  Крушевца, на седници  одржаној  
дана  22.03.2019. год,  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

                                                                                                                                                  
I - Усваја се  Извештај о раду и Годишњи извештај 

о финансијском пословању са завршним рачуном 
Туристичке организације града Крушевца за 2018. 
годину, који су усвојени Одлукама Управног одбора  
Туристичке организације  града  Крушевца бр. 63,62 и 
61, на седници одржаној  дана 27.02.2019. године. 

 
II  - Овај  Закључак  објавити у ,,Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-161/2019       ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
 
559 
На основу члана 22. став 1 тачка 51. Статута града 

Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца“, бр. 15/18) и члана 
15. Одлуке о оснивању ,,Бизнис инкубатора“ д.о.о 
Крушевац (,,Сл.лист  града  Крушевац“ бр. 1/09 - 
пречишћен текст,  8/12 и 7/13)  

 Скупштина града Крушевца,  на седници  одржаној  
дана 22.03.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
I - Усваја се Извештај о раду са финансиjским 

извештајем Бизнис инкубатора д.о.о Крушевац за 2018. 
годину који је донео директор Бизнис инкубатора д.о.о 
Крушевац под бр. 03-05/19 од 11.03.2019. године. 
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II - Ову  Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-23/2019         ПРЕДСЕДНИК  

   Живојин Милорадовић, с.р. 
 
 
 
 
560 
На основу члана 46. став 5б. и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018 ) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18). 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
22.03.2019. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ  Извештај о раду јавних предузећа 

чији је оснивач град Крушевац за I, II, III и IV квартал 
2018. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-24/2019         ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
561 
На основу члана 9. став 1. алинеја  17. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца", 
бр.4/18) и  члана 22. Статута града  Крушевца ( "Сл. лист 
града  Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ  Извештај o раду Градског штаба 

за ванредне ситуације града Крушевца за 2018. годину.  
 
II -    Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 82-1/2019             ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

562 
На основу члана 9. став 1. алинеја  17. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца", 
бр.4/18)  и  члана 22. Статута града  Крушевца ( "Сл. лист 
града  Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана 22.03.2019. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА СЕ  План рада Градског штаба за 

ванредне ситуације града Крушевца за 2019. годину.  
 
II -    Закључак објавити у " Службеном  листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 82-2/2019              ПРЕДСЕДНИК  
   Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 

II - АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
563 
На основу члана 40.Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2019.годину (,,Сл.лист града Крушевца“, 
бр. 15/18), члана 47.Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца“, бр.15/18), и Одлуке Комисије за избор 
пројеката у култури бр. 50 од 27.02.2019. године,  

Градоначелник града Крушевца, дана 01.03.2019. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЗА 2019.ГОДИНУ 
 

I - Утврђују се програми и пројекти у култури који ће 
се финансирати и суфинансирати из буџета града 
Крушевца у 2019.години,у укупном износу од 4.000.000,00 
динара, са позиције 128, програм 13, шифра пројекта 1201-
0002, економска класификација 481941 и то: 

1. Удружење жена пензионерки ''Звоник'' –за 
пројекат промоције ћириличног писма међу најмлађима      
,,Пиши баки ћирилицом“ у износу од 45.000 динара; 

2. Певачки Етно ансамбл ''Лазарице'' –Учешће на  
Међународном хорском  фестивалу ,,Мајски дани,,  
Бијељина, Република Српска, у износу од 150.000 динара; 

3. Удружење ''Перо'' Крушевац – пројекат 
,,Дигитално стваралаштво и мултимедији, електронски 
часопис и сајт,, у износу од  70.000 динара;     

4. Удружење грађана ''Етно Расина''Крушевац – за 
реализацију програма ,,Хеклала казала“ - Мала градска 
занатска школа у ,,Кући Симића“ у износу од 30.000 
динара; 

5. Хуманитарна организација ''Градитељи мира'' – 
за пројекат израде књиге бораца граничара ВЈ 55 
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гранични батаљон, 549 моторизоване бригаде, у износу 
од  30.000 динара; 

6. Удружење грађана''Факири с југа'' – за реали-
зацију пројекта,,Совина радионица штампе на текстилу,, 
у износу од 50.000 динара; 

7. Удружење грађана ''Фабрика уметности'' –за 
реализацију пројекта, Мала причаоница у свету маште-
Позоришни бонтон,,постављање едукативно-интеракти-
вне позоришне представе, у износу од  30.000 динара; 

8. Еколошка ликовна научна асоцијација 
''Еколина'' – за пројекат штампања Зборника,, Љубав и 
вино – вечита инспирација,,у износу од  10.000 динара; 

9. Удружење српско-македонског пријатељства 
''Шар планина'' – реализација програма ,,Посета 
Подновља – КУД ,,Вучјак,, Република Српска и 
братимљење са КУД-ом Младост Гостивар,,у износу од 
20.000 динара; 

10. Удружење песника Србије ''Поезија СРБ'' – 
Часопис за поезију-поезије Срб-за штампање часописа 
број 11 и 12 у 2019.години, у износу од 60.000 динара; 

11. Удружење ,,Марко Цара Милановић,, Каоник– 
за програм,,Уметничка игра – класичан балет,народна 
игра,савремена игра,,у износу од 20.000 динара; 

12. Дечји фолклорни ансамбл,, Чарапани'' – за 
реализацију Годишњег програма рада  за 2019.годину , у 
износу од 30.000 динара; 

13. Културно уметничко друштво ''14. октобар'' 
Крушевац –за реализацију  Програма рада Ансамбла 
народних игара и песама Културно.уметничког друштва 
,, 14.октобар,, за 2019.годину, у износу од 2.000.000 
динара; 

14.  Удружење ''Српски витез'' Кукљин –  за 
програм,, Славни ратници Крушевца и околине у 
Великом рату-носиоци Карађорђеве звезде,,у износу од 
140.000 динара; 

15. Удружење грађана  за неговање културе и 
традиције ''Лазарица''Крушевац – за програм ,,На 
крилима душе српске,, у износу од 150.000 динара; 

16. Удружење ликовних уметника ''Расиниус'' – за 
реализацију програма ,,Ликовно стваралаштво – 
изложбе, ликовне колоније“ у 2019. години, у износу од 
30.000 динара; 

17. Етно удружење ''Цар Лазар'' – за реализацију 
пројекта ,,Додела плетених чарапа сваком новорођеном 
детету,,у износу од  70.000 динара; 

18. Завичајно друштво ,,Крушевац,,– за реализацију 
програма,, Издавање  часописа ''Чарапанија'' у износу од 
70.000 динара; 

19. Удружење пензионера града Крушевца, за 
реализацију програма  КУД ''Драган Токовић''у износу 
од 30.000 динара; 

20. Књижевни клуб ''Багдала'' – за штампање 
Часописа за књижевност, уметност и културу ''Багдала'' 
у износу од 50.000  динара; 

21. Књижевни клуб ''Багдала'' – часопис ''Багдала за 
децу и младе'' у износу од 150.000 динара;  

22. Асоцијација за културу мира и толеранцију са 
музејом мира Крушевац – за програм  ,,Свечана 
академија  на Светски дан мира, 21.септембра, 55 година 
развоја Крушевачког миротворног покрета“ у износу од 
10.000 динара; 

23. Предузетник Марко Маринковић ПР 
производња кинематографских дела, тв програма и 
графички дизајн ''Мастер медиа 037'' Крушевац–за 
пројекат снимања играно-едукативног филма ,,Кнез 
Лазар,, у износу од 500.000 динара; 

24. Ансамбл ''Божури царева града'' за реализацију 
пројекта,, Заједнички концерт ансамбла,,Божури царева 
града,, и музичког састава из Солуна на покровским 
свечаностима 2019.године, у износу од  60.000 динара; 

25. Друштво за источњачку културу ''Змај'' –за 
реализацију програма,, Бесмртни пук Крушевац,,за 
организовање дефилеа,,Бесмртни пук Крушевац ,,у 
износу од  30.000 динара; 

26. Удружење за помоћ и унапређење положаја деце 
и младих са посебним потребама''Осмех на 
длану''Крушевац, за реализацију пројекта,, То сам ја 
уметник,,у износу од  15.000 динара; 

27. Лига за истраживачко  новинарство Крушевац, 
за реализацију пројекта "Крушевац у 365 слика-
дигитално стваралаштво и мултимедија" у износу од  
30.000 динара; 

28. Удружење ''Бисер'' за реализацију пројекта                 
"Снага песме у сјају бисера" у износу од 30.000 динара; 

29. Национални развојни форум – за пројекат 
Фестивал дечјих песама ''Чуперак'' у износу од  20.000 
динара; 

30. Удружење грађана,, Центар за информационе 
технологије,, Крушевац – за пројекат представљања 
културног наслеђа -Он лајн платформа ''Лазарев град'' у 
износу од 20.000 динара; 

31. Удружење предузетника града Крушевца – за 
истраживачки публицистички и издавачки пројекат 
,,Успешни Крушевљани,, у износу од 20.000 динара; 

32. Друштво ''Вукашин Вуле Јевтић'', за реализацију 
пројекта штампање Књиге ,,Стварање и распад 
Југославије,, у износу од  30.000 динара. 

 
II - Средства за финансирање одобрених програма и 

пројеката из тачке I овог Решења пренеће се 
удружењима и другим субјектима у култури у складу са 
потписаним уговорима .  

Уговоре о регулисању међусобних права и обавеза 
у поступку реализације програма и пројеката у култури 
за 2019. годину потписаће Градоначелник града 
Крушевца и овлашћено лице субјекта у култури из тачке 
I овог Решења. 

 
III  - Реализатори  програма и пројеката утврђени 

тачком I овог Решења, дужни су да: 
- приликом реализације одобрених програма и 

пројеката, примењују Закон о јавним набавкама, 
- пре потписивања Уговора отворе рачун код 

Управе за трезор, 
- изврше усклађивање буџета програма/пројекта 

са одобреним средствима. 
 
IV - Ако се реализатор одобреног програма/пројекта 

не одазове позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће 
се да је одустао од  програма. 
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V - Решење објавити на сајту града Крушевца и у 
,,Службеном листу града Крушевца“. 

 
II Број:  022-79/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
 
III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

564 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18), члана 12. 
став 1. Правилника о критеријумима и начину 
остваривања права из области популационе политике 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 
1/18 и измене и допуне Правилника од стране Градског 
већа града Крушевца III бр. 022-417/2018 од 11.12.2018. 
године), и Предлога Одлуке о износу поклон честитке за 
новорођенчад у 2019. години Комисије за спровођење 
мера и активности популационе политике града 
Крушевца број 3/2019 од 18.02.2019. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗНОСУ ПОКЛОН ЧЕСТИТКЕ ЗА 
НОВОРОЂЕНЧАД У 2019. ГОДИНИ 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ висина износа поклон честитке 

за новорођенчад рођену на територији града Крушевца у 
2019. години у износу од 5.000,00 динара по детету. 

 
II – Одлуком о буџету града Крушевцу за 2019. 

годину, за ову намену на позицији 121 – накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, економска класификација 
472000, опредељена су средства у износу од 5.500.000,00 
динара. 

 
III – Одлуку објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-90/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
565 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18), члана 8. 
став 1. Правилника о критеријумима и начину оства-
ривања права из области популационе политике града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 1/18 и 
измене и допуне Правилника од стране Градског већа 
града Крушевца III бр. 022-417/2018 од 11.12.2018. 
године), и Предлога одлуке о висини износа 

једнократног новчаног давања за вантелесну оплодњу у 
2019. години Комисије за спровођење мера и активности 
популационе политике града Крушевца бр. 4/2019 од 
18.02.2019. године, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
О ВИСИНИ ИЗНОСА ЈЕДНОКРАТНОГ 

НОВЧАНОГ ДАВАЊА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 
ОПЛОДЊУ У 2019. ГОДИНИ 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ висина износа за остваривање 

права на једнократно новчано давање за вантгелесну 
оплодњу у 2019. години, у износу од 100.000,00 динара 
по кориснику. 

 
II – Одлуком о буџету града Крушевцу за 2019. 

годину, на позицији 121 накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, економска класификација 472000, за ове 
намене опредељена су средства у износу од 1.500.000,00 
динара. 

 
III – Одлуку објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-91/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
566 
На основу Решења о образовању и именовању 

Комисије за спровођење мера и активности популационе 
политике града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 1/18) и члана 50. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА И АКТИВНОСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – У Решењу о образовању Комисије за спровођење 

мера и активности популационе политике града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/18), тачка 
II мења се и гласи:  

„II сачињава и предлаже програмске активности и 
подноси извештај о реализованим активностима и 
утрошеним средствима Градском већу града Крушевца“. 

 
II– тачка III мења се и гласи: 
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III - „Предлози Комисије из тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 
12 и достављају се Градском већу града Крушевца ради 
доношења одговарајућих одлука.“ 

 
IV– Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-88/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
567 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 15/18) и члана 16. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за програме и 
пројекте од јавног интереса („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 3/19) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 6.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД  ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ НЕГОВАЊА 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ТРАДИЦИЈА 

ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА И СТАНДАРДА 
ВЕТЕРАНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор програма и 

пројеката од посебног јавног интереса у области 
неговања културног наслеђа, традиција ослободилачких 
ратова и стандарда ветерана града Крушевца у следећем 
саставу:  

 
1. Горан Јанковић, члан Градског већа, запослен у 

Центру за социјални рад у Крушевцу, 
2.  Ирена Ракић, дипл. економиста, запослена у 

Вишем суду у Крушевцу,  
3. Саша Антић, дипл. инжењер безбедности на раду, 

запослен у ЈКП Водовод – Крушевац, 
4.  Горан Васић, професор  историje, директор 

Народног музеја у Крушевцу, 
5.  Мирко Кнежевић, железничар, запослен у 

Инфраструктура железнице Србије. 
 
II - Задаци Комисије су да: 
 
- најмање једном годишње предложи Начелнику 

Градске управе расписивање Јавног конкурса; 
- доноси одлуку о расписивању и спровођењу 

конкурса  за избор програма / пројекта уз сагласност 
Начелника Градске управе; 

- дефинише посебна мерила и критеријуме за избор 
програма/ пројекта уколико такви постоје и израђује 
конкурсну документацију; 

- утврђује листу вредновања и рангирање 
пријављених програма и доноси одлуку о избору и 
финансирању програма/пројекта који испуњавају услове 
за финансирање и предлаже Градском већу доношење 
решења о финансирању истих; 

- контролише реализацију програма /пројеката  и 
утрошак средстава ; 

-подноси извештај Градском већу о реализацији 
програма/пројекта и утрошеним средствима ;  

- доноси одлуку о престанку и наставку финан-
сирања програма / пројекта; 

- врши процену остварених резултата програма / 
пројекта и њихов допринос побољшању квалитета и 
квантитета  у области у  којој је конкурс расписан; 

 
III - Административне и стручне послове за рад 

Комисије обављаће надлежно Одељење за друштвене 
делатности, Градске управе града Крушевца.  

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-93/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 
568 
На основу члана 50. Статута града Крушевца (Сл. 

лист града Крушевца бр. 15/18) и члана 7. Одлуке о 
покретању поступка јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реализацију пројекта „Пројекат 
јавно-приватног партнерства – Реконструкција, рацио-
нализација и одржавање преосталог дела система јавног 
осветљења на територији града Крушевца“ I бр. 011-
39/2018,  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Именује се Стручни тим за израду предлога 

Пројекта јавно-приватног партнерства – Реконстру-
кција, рационализација и одржавање преосталог дела 
система јавног осветљења на територији града 
Крушевца и за спровођење поступка јавне набавке за 
избор приватног партнера, у следећем саставу: 

1. Иван Анђелић, начелник Градске управе града 
Крушевца, 

2. Александар Цветковић, Главни урбаниста града 
Крушевца, 

3. Војкан Тутулић, директор Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац, 

4. Весна Анђелић, начелник Одељења за инвести-
ције, привреду и заштиту животне средине,  

5. Зоран Стипановић, представник приватног 
сектора, који се бави израдом предлога Пројеката јавно-
приватног партнерства, из области јавне расвете. 
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II Задатак Стручног тима је да изради предлог 

Пројекта јавно-приватног партнерства – Реконстру-
кција, рационализација и одржавање преосталог дела 
система јавног осветљења на територији града 
Крушевца и спроведе поступак јавне набавке за избор 
приватног партнера.  

 
III Решење доставити именованима из става I. 
 
IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  352-80/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
569  
На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 50 Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18), 
Одлукe о буџету града Крушевца за 2019. годину 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18)  и става 3. 
тачка 2. Решења о образовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18),  
а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде бр. 320-00-913/2019-09 од 13.02.2019. године,  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
1.1. Анализа постојећег стања 
  
1.1.1. Географске и административне  
          карактеристике  
 
Град Крушевац се налази у централном делу Србије 

и захвата најјужнији крај панонског обода и 
перипанонске Србије. Крушевачка котлина која 
обухвата композитну долину Западне Мораве простире 
се између Левча и Темнића на северу, Жупе, Копаоника 
и Јастрепца на југу, краљевачке котлине и ибарске 
долине на западу. Градско подручје обухвата површину 
од 854 км2 (учешће у укупној површини Србије је 1%) и 
административно се граничи са општинама Расинског 
округа (Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац и 
Брус). На територији града Крушевца живи 128.752 
становника, од чега 56% у урбаној зони и 44% у руралној 
зони. Има 101 насељено место, 54 месне заједнице и 

седиште је Расинског округа. Просечна густина 
насељености је 150 становника/км2. 

  
1.1.2. Природни услови и животна средина  
 
Доминантна природна карактеристика крушевачког 

краја је свакако котлина која је ограђена ободима 
Копаоника, Јастрепца, Буковика, Јухора и Гледићких 
планина. На подручју града Крушевца заступљен је прави 
мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца, који су ставили 
свој печат на изглед, особине, производне и потенцијалне 
вредности земљишта. Речне терасе и алувијалне равни 
покривене су најплоднијим земљиштем чија дебљина 
износи до 1,5м. Испод њега налази се шљунковити и 
песковити речни и језерски материјал који је пропустљив 
за воду и на тај начин утиче да ово земљиште буде 
повољно за наводњавање. Основни типови земљишта 
који су формирани, могу се  према најновијим 
истраживањима сврстати у следеће категорије: плодна, 
средње и слабо плодна и неплодна земљишта. Врсте 
земљишта које се сврставају у једну од наведених 
категорија су колувијално, хумусно-силикатно земљи-
ште, смоница, еутрично смеђе, лесивирално-илимери-
зовано земљиште, псеудоглеј, флувијално или алувијално 
земљиште и флувијално -ливадско земљиште. 

Територија Крушевца захвата најјужнији део 
панонског обода и перипанонске Србије, већим делом у 
котлини (долина Западне Мораве и Расине), тако да је 
изражен значајан степен континенталности, који се 
одликује умерено-континенталним обележјима климе са 
извесним специфичностима, које се манифестују као 
елементи микроклиме. Доминантни климатски тип овог 
подручја је умерено континентални тип, са израженим 
годишњим добима, од којих је прва половина јесени 
сува и топла, а зиме су релативно благе. Просечна 
годишња температура ваздуха на подручју Крушевца 
износи 10,8° C. Најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8° C, а најтоплији јули са 20,7 ° C. 
Годишња амлитуда температуре износи 21,6 ° C, што 
заједно са ова два екстрема даје клими Крушевца 
континентално обележје. 

Имајући у виду одређен геолошки састав, 
дисецираност терена као и климатске карактеристике, 
може се закључити да се подручје града Крушевца 
одликује веома густом мрежом водотокова и то 
нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Највећи 
део слива припада Западној Морави, а сасвим мали 
Јужној и Великој Морави, а сви токови су површински. 
Расина је најдужа река која протиче кроз територију 
града у дужини од 70 км, а улива се у Западну Мораву. 
Посебан хидролошки потенцијал представља вештачко 
језеро „Ћелије“, које се налази узводно на Расини. 
Водом из вештачке акумулације снабдева се Крушевац, 
Трстеник, Варварин, Александровац и Ћићевац, као и 
многа места у њиховој долини. 

Територија града Крушевца обилује значајним 
појавама минералних, термоминералних и термалних 
вода, што пружа велике могућности за њихова 
коришћење, што чини основ за развој терапијских, 
туристичких и спорско рекреативних објеката. Постоје 
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истражена балнеолошка својства за 11 минералних 
извора. 

Богатство и разноврсност биљног и животињског 
света у нашем крају долази и због посебних, погодних 
услова, које за живот биљака и животиња има Копаоник, 
као наша најпитомија планина. Говорећи са аспекта 
значаја биодиверитета, треба рећи да се на територији 
нашег града налазе врло специфична подручја која су 
државног али и светског значаја. Ту се пре свега мисли 
на резерват беле брезе “Прокоп“ који се налази на 
Јастрепцу. Флористички састав шумских и ливадских 
заједница Јастрепца обилује ретким  ендемичним 
биљкама, међу њима се налазе и врсте од међународног 
значаја као што су планински јавор, кострика, зеленика, 
петопрсница, граб, пасји зуб, минђушица, бључт, врњак, 
салеп, каћунак и др. Јастребац је увек био богат 
разноврсној дивљачи, тако да данас постоји модерно 
уређено ловиште, насељено европским јеленом и 
дивљим свињама, а поред њих могу се наћи зечеви, 
јазавци, куне и др. Заштићене дивљачи су зец и срндаћ, 
а незаштићене вук, лисица, јазавац, веверица и куна. У 
шумском комплексу настањене су и разне врсте пернате 
дивњачи (сива чапља, бела и црна рода, фазан, јаребица, 
дивљи голуб, грлица, дивља патка, сова и шљука). 

Посебни природни, али и привредни потенцијал 
представља шумски фонд. На територији града 
Крушевца површина под шумом је 25.965,42 ха, што 
представља 30,41 % у односу на укупну површину 
територије града. Од укупне површине  под шумама у 
државној својини је 48%, у приватној својини 52% . 
Степен шумовитости је 30%, а просечна дрвна маса је 
45.078 м3. Пошумљене површине у предходној години 
26,90 ха. Најзаступљенија врста је буква са учешћем од 
67% у запремини. Остале дрвенасте врсте су китњак 
(5%), граб (3,5%), црни бор (5%), смрча (3,5%), јела 
(1%), клен млеч, горски јавор, јасен, бреза, липа, јасика, 
бели бор, дуглазија, цер, сладун, вајмутов бор и ариш. 

 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНОМ 

ПОДРУЧЈУ 
 
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови  
 
На територији града Крушевца живи 128.752 

становника што чини 1,79% популације Републике 
Србије. У руралном подручју живи 70.007 становника 
(54%), а у градском подручју 58.745 становника (46%). 
Просечна густина насељености је 150 становника/км2. У 

поређењу са подациома пописа из 2002. године број 
становника је смањен и то већим  делом у сеоским 
насељима. 

У посматраном периоду од 2002-2011 године 
постоји тенденција опадања природног прираштаја 
становника, што је такође више изражено у сеоској 
средини, због одласка младих у град, због чега је сеоско 
подручје захватила депопулација.  

Старосна структура је неповољна, али чињеница да 
је преко трећине руралног становништва у 
најпродуктивнијем животном периоду је довољан 
предуслов за развој.  

Једна од кључних демографских карактеристика 
града Крушевца је и све неповољнија старосна 
структура. Промена старосне структуре у периоду 2002-
2011. године указују на наставак процеса пада учешћа 
младих, уз истовремено повећање удела старих лица. 
Параметри старосне структуре сеоског становништва 
још су неповољнији.  

Полна структура становништва зависи од полне 
структуре рођене деце, миграционих кретања, 
диферецијалне смртности и становништва према полу, 
структуре привредне делатности у граду и приградским 
насељима. На полну структуру становништва најјаче су 
деловале миграције становништва и структура 
делатности у одређеним интервалима. Према 
резултатима Пописа из 2011. године на тертиторији 
Крушевца од укупно 128.752 становника, 48,78% 
становника је мушког, а  51,22 %  је женског пола.  

Образованост становништва у руралном подручју је 
на нижем нивоу у односу на градском. Ако се направи 
поређење са подацима из последња два пописа 
становништва може се закључити да се смањује број 
неписмених лица, чему је допринело обавезно основно 
образовање. У образовној структури најзаступљенија су 
лица са средњом стручном спремом. Раст удела лица са 
завршеним  средњошколским образовањем одвијао се на 
рачун смањења удела учешћа лица са нижим 
образовањем. 

Миграциона кретања становништва са сеоског у 
градско подручје најизразитије се испољава кроз дневне 
миграције (радници, ђаци, студенти и остали путници). 
Присутне су и привремене миграције где спада 
померање радне снаге, углавном неквалификоване ради 
обављања послова у пољопривреди, грађевинарству и 
сл. У сезонске мигранте спадају и туристи (сеоски 
туризам), посетиоци Рибарске бање и др. 
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СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА, СТАНОВНИШТВО 

СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА И 

У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ - ПОПИС 2002. И 2011. ГОДИНЕ 

Пол Укупно-
попис 
2002. 

године 

Укупно-
попис 
2011. 

године 

0-19-
попис 
2002. 

године 

0-19-
попис 
2011. 

године 

20-39-
попис 2002. 

године 

20-39-
попис 
2011. 

године 

40-59-
попис 
2002. 

године 

40-59-
попис 2011. 

године 

60 ивише-
попис 2002. 

године 

60 и више-
попис 2011. 

године 

С 131.368 128.752 28.325 25.534 34.199 33.299 38.391 36.798 29.662 33.121 

М 63.757 62.802 14.446 13.124 16.942 16.962 18.948 17.924 13.093 14.792 

Ж 67.611 65.950 13.879 12.410 17.257 16.337 19.441 18.874 16.569 18.329 

           

Пол Укупно-
попис 
2002. 

године-
терит. 
града 

Крушевца 

Укупно-
попис 
2011. 

године-
терит. 
града 

Крушевца 

Без 
стручне 
спреме-
попис 
2002. 

година-
терит. 
града 

Крушевца 

Без 
стручне 
спреме-
попис 
2011. 

године-
терит. 
града 

Крушевца 

Основно 
образова-ње-
попис 2002. 

година-
терит. града 
Крушевца 

Основно 
образова-
ње-попис 

2011. 
година-

терит.града 
Крушевца  

Средње 
образова-
ње-попис 

2002. 
година-
терит. 
града 

Крушевца 

Средње 
образова-ње-
попис 2011. 

године-
терит. града 
Крушевца 

Више и 
високо 

образова-ње-
попис 2002. 

године-
терит. града 
Крушевца 

Више и 
високо 

образова-ње-
попис 2011. 

године-
терит. града 
Крушевца 

С 111.559 110.346 7.413 3.536 27.597 24.596 44.562 51.868 11.888 16.550 

М 53.664 53.343 1.170 504 13.274 11.934 24.237 27.688 6.496 8.388 

Ж 57.895 57.003 6.243 3.032 14.323 12.662 20.325 24.180 5.392 8.162 

           

Пол Укупно-
попис 
2002. 

године-
рурално 
подручје 

Укупно-
попис 
2011. 

године-
рурално 
подручје 

Без 
стручне 
смене-
попис 
2002. 

године-
рурално 
подручје 

Без 
стручне 
спреме-
попис 
2011. 

године-
рурално 
подручје 

Основно 
образовање

-попис 
2002. 

године-
рурално 
подручје 

Основно 
образова-
ње-попис 

2011. 
године-
рурално 
подручје 

Средње 
образова

-ње-
попис 
2002. 

године-
рурално 
подручје 

Средње 
образовање

-попис 
2011. 

године-
рурално 
подручје 

Више и 
високо 

образовање
-попис 
2002. 

године-
рурално 
подручје 

Бише и 
високо 

образовање
-попис 
2011. 

године-
рурално 
подручје 

С 62.857 60.420 6.089 2.821 17.831 16.888 19.564 25.127 2.624 4.356 

М 30.774 29.918 880 369 9.482 8.853 11.396 14.166 1.445 2.278 

Ж 32.083 30.502 5.209 2.452 8.349 8.035 8.168 10.961 1.179 2.078 

 
 
 

1.1.4.  Диверзификација руралне економије  

 
Кретање основних индикатора тржишта рада 

показује да посматрано на републичком нивоу нема 
значајнијих разлика током последње деценије на 
релацији урбано-рурално. Рурална популација радног 
узраста има више стопе активности и запослености јер 
руралне средине пружају већу могућност запошљавања 
ниже образованих лица. 

У сектору пољопривреде, шумарства и 
водопривреде ради укупно 30.831 становника на 
пољопривредним газдинствима и привредним 
друштвима, предузећима, установама, задругама, 
организацијам, а 1.486 ради на другим профитабилним 
активностима (нпр.прерада пољопривредних производа, 
рурални туризам, активности у шумарству, обрада 
дрвета, народна радиност и др.). 

Родне неједнакости у домену економске 
партиципације су веома изражене међу руралном 
популацијом. Од укупног броја запослених становника 
у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 
44,58% су жене, а 55,42% мушкарци. Међу женама је 
мање учешће активних лица, мање запослених и мање 
оних који раде ван пољопривреде, него међу 
мушкарцима.  

Пољопривреда као примарна делатност није у 
довољној мери успела да искористи постојеће 
потенцијале за организацију производње. Природне 
услове нису увек пратили одређени друштвено 
економски чиниоци, а пре свега сигурност у пласману 
готових производа. 

У циљу подстицања младих да остану да живе и 
раде у сеоским подручјима, потребно је повећати 
атрактивност ових подручја за инвестиције. Важан 
приоритет за рурални развој је обнова и развој руралне 
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инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, енергет-
ске и социјалне). 

Стварање стимулативног  амбијента од стране 
државе за развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва у руралним подручјима доприноси 
диверзификацији руралне економије и задржавању 
младих на селу, у пољопривредним и 
непољопривредним занимањима. У том смислу 
потребно је осмислити што квалитетнију стратегију 
пореских олакшица, субвенција, кредита под повољним 
условима и друго. 

Међу програмима који се могу реализовати, истичу 
се производња прерађевина од воћа и поврћа, 
производња сокова, производња вина и ракија, 
производња млечних производа, узгајање, прерада и 
паковање лековитог биља и шумских плодова и друго. 

Такође је потребно радити на развијању 
задругарства и других облика удруживања пољо-
привредних газдинстава и њиховим повезивању, како би 
задругарство постало генератор локално економског 
развоја. 

  Евидентно је и постојање енергетског потенцијала 
у обновљивим изворима енергије (коришћење биомасе, 
биогаса, енергије сунца и др.) али су у највећој мери 
неискоришћени. 

 Већина руралног становништва, осим 
пољопривреде, има мало других извора дохотка. У 
руралним подручјима развој пољопривреде има 
ограничене могућности, па се због тога тражи могућност 
алтернативног начина запошљавања. Ту посебан значај 
може да има развој других економских 
(непољопривредних) активности на пољопривредним 
газдинствима, као и развој различитих врста активности 
и сервиса који нису тесно везани за пољопривреду. 
Генерално гледано, постоји знатан потенцијал у туризму 
руралног подручја, који је само делимично искоришћен. 
Подршком додатним могућностима запошљавања могу 
се у неким срединама зауставити негативни трендови 
депопулације и напуштање села. Диверзификација 
активности на газдинствима неопходна је за 
запошљавање и одрживи развој руралних подручја, и 
њоме се може придонети бољем уравнотежењу 
регионалног развоја у економском и социјалном смислу.  

Добар географски положај, повољна клима, извори 
термалних и геотермалних вода, дуга традиција и 
изузетно богата културна баштина представљају добру 
основу за развој руралног туризма на територији града 
Крушевца . 

Град Крушевац је изузетно богат културним 
дешавањима и привредно туристичким манифе-
стацијама. У току године релевантне установе и 
удружења реализују и учествују у великом броју 
манифестација, програма, смотри, такмичења и акција, 
са јасно одређеним програмским садржајима, базираним 
на очувању и презентовању стваралачких и 
традиционалних вредности српског народа и свих 
других народности који живе на територији нашег града 
као и државе Србије. 

Кроз своје ангажовање становници руралног 
подручја своје знање, умешност и љубав према, како 
аматерском тако и према највишим дометима 
уметничког стварања, исказују уз помоћ многих 

појединаца, друштава и организација, па самим тим 
долази до значајног помака у развоју исте. 

Специфичност ангажовања становништва руралног 
подручја се огледа у томе да од 17 културно - 
туристичких манифестација које су мапиране на карти 
ТО Србије, 11 се реализују на руралном подручју, а неке 
од значајнијих су: такмичење села, Смотра дечијег 
изворног народног стваралаштва, Фестивал драмских 
аматера Расинског округа (ФЕДРАРО), Међуокружни 
Сабор изворног народног стваралаштва (Падешки 
кладенац), Музичка манифестација ''Станислав 
Бинички'', Звездано Здравиње, Бистричко коло, 
Радојкино коло, Јагодијада, Ломнички ђердани, Дани 
Преображења, Беловодска розета, Дани Вукашина 
Вулета Јевтића, Саборни дани Св. Деспота Стефана 
Лазаревића, које су тек неке од манифестација које 
обележавају рад и деловање сеоског становништва. У 
свим овим програмима учествује велики број извођача 
свих старосних и социјалних категорија, пред великим 
бројем гледалаца. 

Град Крушевац се такође може похвалити и бројним 
удружењима која имају за циљ промоцију рукотворина, 
очување традиционалних начина израде одевних 
предмета, сувенира и предмета за опремање ентеријера, 
као и за подстицање производње рукотворина као 
перспективне, али недовољно развијене привредне 
активности. Такође, кроз њихов рад се  едукују 
домаћице у циљу искоришћења њихових потенцијала у 
циљу остваривања материјалних прихода 
пољопривредних газдинстава (производња разних 
рукотворина, домаћих прерађивачких производа на 
старински начин – слатко, џем). 

 
1.1.5.  Рурална инфраструктура 
 
На територији града укупна дужина путева износи 

495,462 км, од чега су државни путеви I реда 54,530 км, 
државни путеви II  реда 116,990 км  и општински путеви 
295,532 км. Поред пoстојеће путне мреже којом су сва 
сеоска насеља повезана са градом, постоји и добро 
организовани јавни приградски аутобуски превоз , који 
има преко 50 приградских линија.  

На Расини је изграђена вештачка акумулација 
Ћелије које има примарну намену изворишта 
регионалног система водоснабевања. Укупно је 
прикључено на водоводну мрежу 35.353 домаћинства. 
Преко 67% сеоских насеља је прикључен на регионални 
систем водоснабдевања.  

На канализациону мрежу је прикључено 24.433 
домаћинства. Од сеоских подручја на канализациону 
мрежу су прикључена насељена места Паруновац, 
Капиџија, Дедина, Читлук, Липовац и Мудраковац, а 
своју канализациону мрежу имају Јасика, Штитари и 
Велики Купци. 

На подручју града не постоје постројења за 
производњу електричне енергије, већ се као главни 
извор електричне енергије за читаво подручје користи 
TS 220/110 Kv „Крушевац 1“,трафо станице 110/35/10 “ 
Крушевац 2“ (Дедина), 110/35/10 „Крушевац 4“ 

(„14 октобар“). Електричном енергијом је 
покривено цело подручје града. 
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Укупно има 26 пошти и 44.093 телефонских 
претплатника. Системом фиксне и мобилне телефоније 
покривено је цело подручје града. 

Образовна инфраструктура на руралном подручју 
обухвата 51 васпитне групе у којима се реализује 
припремни предшколски програм и програм рада са 
децом од 3-5,5 година, као и специјални програми и 10 
основних  школа . 

Приступ интернету и јавном информисању је 
заступљена на целој територији града. 
 Управљање отпадом на територији града Крушевца 
није у потпуности решено, и један је од приоритета у 
наредном периоду. Постоји депонија у Срњу која није 
санитарно уређена. Од 101 насељеног места, смеће се 
организовано износи у преко 10 места.  

 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
1.1.6.  Пољопривредно земљиште  
 
На подручју града Крушевца заступљен је прави 

мозаик типова земљишта, формираних под утицајем 
специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, 
геоморфолошких, хидролошких, климатских и 
биогеографских). 

Речне терасе и алувијалне равни покривене су 
најплоднијим земљиштем (неносним материјалом) чија 
дебљина износи 1,5 м. Испод њега налази се 
шљунковити и песковити речни и језерски материјал 
који је пропустљив за воду и на тај начин утиче да ово 
земљиште буде повољно за наводњавање. 

Основни типови који су формирани, могу се према 
најновијим истраживањима сврстати у следеће 
категорије: плодна, средње и слабо плодна и неплодна 
земљишта. 

На подручју града Крушевца јасно су издвојене 
следеће врсте земљишта: колувијално, хумусно-
силикатно, смоница, еутрично смеђе земљиште, 
лесивирално-илимеризовано земљиште, псеудоглеј, 
флувијално или алувијално земљиште и флувијално 
ливадско земљиште. 

Територија града Крушевца простире се на 
површини од 85.397 ха, од чега се пољопривредно 
земљиште простире на 34.977 ха, а под шумама 
25.965,42 ха.  Учешће коришћеног пољопривредног 
земљишта је 37,46 % у укупној површини града.  

Територија града је рејон ратарских култура, 
повртарства и виноградарства у равничарском и брдско-
планинском подручју и пашњака у планинском делу. 

Долина Западне Мораве и Расине, као и Рибарске 
реке и других мањих речица и потока, представљају 
плодне оранице и баште, које заузимају највећи проценат 
од укупних пољопривредних површина. Поред 
равничарског и један део брежуљкастог рејона је под 
ораничним површинама. Брежуљкасто и брдско подручје 
представља воћарско-виноградарски рејон, а брдско-
планински део представља подручје ливада и пашњака. 

До сада изграђених система за наводњавање има 
врло мало у читавом западно моравском подручју, а 
изграђени су упоредно са системима за одбрану од 
поплава и регулацију река. 

На територији Крушевца у периоду 1957-1962. 
године је изграђен хидросистем "Крушевац" за 
наводњавање површине од 1.100 ха. Овим комплексом 
обухваћено је пољопривредно земљиште од Читлука до 
реке Расине и од железничке  пруге Сталаћ-Пожега до 
Западне Мораве. Систем никада није коришћен у пуној 
мери и сада је сасвим ван употребе, у запуштеном стању. 

Најчешћи вид наводњавања земљишта на 
територији града у садашњим условима није се битније 
применило у задњих 50 година осим у већој примени 
техничких средстава где су некадашње долапе замениле 
моторне црпке, малих и средњих капацитета и то 
најчешће у долинама водотока. 

Најчешћи начини наводњавања су: браздама и 
системом кап по кап, док се орошавање ређе примењује. 

При свему наведеном треба водити рачуна да се 
међу наведеним површинама за наводњавање налазе и 
површине које треба одводњавати (земљишта поред 
Западне Мораве и Расине), односно земљишта угрожена 
површинским и подземним водама. 

На одводњавању земљишта је најмање урађено па 
значајан део површина остао забарен и неискоришћен, 
али постоје спорадични системи дренажа за мале 
пољопривредне површине, које нису од великог значаја.  

Пољопривредно земљиште у државној својини 
простире се на површини од 995,66 ха, од тог 43,26 ха се 
тренутно даје у закуп. 

 
СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА (ха) 
                                                    . 

оранице и баште 22.317 

воћњаци 1.831 

виногради 1.956 

ливаде и пашњаци 5.185 

остало 3.688 

 
1.1.7.    Вишегодишњи засади  

 

Квалитет пољопривредног земљишта и клима на 

територији града Крушевца веома су повољни за 

производња воћа и то: јабучастог, коштичавог, 

језграстог, јагодастог, као и за производњу воћних 

садница и лозних калемова. Производња је заступљена 

највише у долини Западне Мораве, Расине, долини 

Пепељуше и подјастребачким селима.  

Производња воћа, воћних садница и лозних 

калемова је веома значајна за локалну самоуправу, јер 

највећи део ове производње извезе се у земље 

југоисточне Европе . 

Укупна површина под воћњацима је 1.831 ха. 

Укупна површина под виноградима је 1.956 ха, а од 

тога 277 ха стоних сорти. 

Велики број произвођача има екстензивну 

производњу воћа, али последњих година све је више 

засада под интезивном производњом, а посебно 

производња јабучастог коштичавог и јагодастог  воћа. 
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Производња лозних калемова и воћних садница  на 

подручју Крушевца има традицију дужу од једног века и 

лоцирана је у приобаљу Западне Мораве. Захваљујући 

дугој традицији, изузетно повољним климатским и 

земљишним условима и увођењу најсавременијих 

научних достигнућа овде се годишње произведе 3 

милиона лозних калемова и 6 милиона воћних садница. 

Поред подизања плантажних воћњака и винограда на 

подручју Србије, садни материјал са овог подручја 

извози се у земље југоисточне Европе, Русију, Украјину, 

Молдавију и др. Последњих година произвођачи садног 

материјала са подручја крушевачке регије интезивно 

прелазе на производњу сертификованог безвирусног 

садног материјала., што им омогућавају сопствени 

матични засади базног материјала.  

Производња хортикултурног биља је посебно 

развијена у долини Рибарске реке, у Великом 

Шиљеговцу и његовој околини. Укупно има преко 

2.000.000 садница хортикултурног биља различите 

старости,  које се извозе у Босну, Русију, Украјину... 

Производња садница ружа и цвећа је развијена у 

долини Западне Мораве. Укупно се годишње произведе 

око 1.000.000 садница ружа и цвећа које се извозе у 

Русију, Украјину... 

 

УКУПНА ПОВРШИНА ПОД ВОЋЊАЦИМА                                                    

. 

Врста воћа површина (ха) 

јабучасто воће     433 

коштичаво воће 1.097 

језграсто воће     130 

јагодасто воће       52 

остало    119 

 

1.1.8.    Сточни фонд  

 

Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 

долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 

највећом производњом меса и млека по јединици 

површине. Доминантно је заступљена сименталска раса 

говеда (95%), а мањи проценат холштајн-фризијска раса 

и мелези. Активно је преко 200 фарми (тов јунади, краве 

музаре, одгој приплодних јуница, свиња...). Ово 

подручје је у старој Југославији производило 17% од 

укупне производње говеда.  

Сточарска производња се наслања на производњу 

кукуруза, луцерке, детелине, осталог крмног биља и 

испаше на ливадама и пашњацима. Сточарска 

производња у односу на пратећу производњу сточне 

хране је самодовољна само у погледу кабасте хране 

(силажа кукуруза и осталих легуминоза, сена луцерке, 

детелине и осталих трава), док у погледу потрошње 

житарица у добром делу зависна од производње у 

другим крајевима.  

У производњи говеда највише има крава музара 

8.347, стеоних јуница 788, говеда у тову 1.811 и др. 

 У производњи свиња преовађују мелези свих раса.  

На територији града нема великих газдинстава 

специјализованих за овчарство и козарство. Преко 10 

газдинстава има преко 50 грла. Целокупни систем 

производње заснива се на традиционалном узгоју.  

У овчарству преовлађује племените расе оваца, а 

најзаступљенија је виртемберг раса преко 50%, а остатак 

чине сјеничка омплемењена il-d-france раса.  

У козарству преовађује алпино раса преко 80%, а 

остатак српска бела раса. 

Природна богатства и географски положај круше-

вачког краја испод Јастрепца, Копаоника и Мојсињских 

планина за пчеларство су изузетно повољни , што указује и 

велики број произвођача меда који имају 12.677 кошница на 

територији града Крушевца. Годишње се произведе око 400-

450 т меда од чега се скоро половина извезе. Последњих 5 

година од како пласман меда доживљава експанзију 

пчелари показују интересовање за повећањем броја 

кошница и проширењем пчелињака, а појављују се и ново 

заинтересовани млади произвођачи који у пчеларству виде 

своју егзистенцију.  

 
УКУПАН СТОЧНИ ФОНД ПО ГРАНАМА 

СТОЧАРСТВА 
 

Говедар-
ство 

Свињар-
ство 

Овчар-
ство 

Козар- 
ство 

Живинар-
ство 

Пчелар-
ство 

16.903 49.146 15.067 3.564 406.382 12.677 

 

1.1.9.    Механизација, опрема и објекти  

 

Пољопривредна механизација  на пољопривредним 

газдинствима је застарела. Средња и мала газдинства 

газдинства су опремљена половном механизацијом, која 

је технолошки превазиђена на газдинствима земаља са 

развијеном пољопривредом.  

Опремљеност објеката за смештај стоке је неуједначен 

и зависи од степена специјализације и величине стада. 

Мали број пољопривредних газдинстава су током 

последње деценије имала значајне инвестиције у 

унапређењу стандарда, изградњу и проширење постојећих 

капацитета. Ови објекти су технички добро опремљени и 

испуњавају захтеве предвиђене стандарди-ма о добробити 

животиња. И поред тога, управљање стајњаком и његово 

складиштење остаје један од кључних проблема са којим 

се суочава већина газдинстава. 

Опремљеност пољопривредних газдинстава 

објектима за складиштење репроматеријала и 

финализацију пољопривредних производа је слаба. 

Углавном се користе постојећи економски објекти  и 

помоћни објекти на газдинству. 
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МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ                                                    
. 

Назив Број 

трактори  17.068 

комбајни       678 

прикључне машине 32.804 

пољопривредни 
објекти (за смештај стоке, 

пољопривредних 
производа на газдинству и 
пољопривредних машина 

и опреме) 

39.742 

хладњаче        27 

сушаре       26 

стакленици       22 

пластеници 1.396 

 

1.1.10.    Радна снага 
 
На територији града Крушевца има укупно 12.664 

пољопривредних газдинстава, при чему је највећи део од 
99,22% односи на породична пољопривредна 
газдинства. Највећи број пољопривредних газдинстава, 
7.868 (62%), има једног или два члана газдинства или 
стално запосленог. Газдинства са три до четири члана 
који обављају пољопривредну делатност у укупном 
броју  учествују са 32% . Од укупног броја чланова и 
стално запослених на газдинству 45% су жене. 

Укупно остварених радних јединица ангажоване 
радне снаге у пољопривреди износи 12.412, од тога 
95,25% остварују носиоци газдинства, чланови 
породице, рођаци и стално запослени на газдинству, а 
3% остварује сезонска радна снага.  

На руралном подручју укупно има 70.007 
становника (54,38%), од тога 35.123 жена (50,17%) и 
34.884 мушкараца (49,83%). Просечна старост 
становноштва је 42,7 година. Највећи број становника 
има од 55-59 година 11.552 (16,51%), а непунолетно 
становништво од 0-19 година 13.445 (19,20%). 

 Од укупно 60.420 становника старости 15 и више 
година највећи број становника 25.127 (41,59%) има 
средње образовање, 16.888  (27,95%) основно 
образовање, 2.138 (3,54%) више образовање и 2.218 
високо образовање (3,67%). 

Пољопривредне активности на породичном 
газдинству обављају искључиво чланови породице и 
рођаци док стално запослених  у оквиру ове категорије 
газдинства готово и да нема.  

Највећи број носилаца породичних газдинстава 
уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што 
се тиче нивоа њихове обучености из области 
пољопривредне производње 63,18% имају само 
пољопривредно искуство стечено праксом, док само 
2,67% имају стечено средње и високо стручно 
образовање из области пољопривреде. 

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 
 
На територији града укупан број пољопривредних 

газдинстава је 12.664, што представља 30,93% у 
укупном броју домаћинстава на подручју града. 

Највећи број пољопривредних газдинстава 33,82% 
користи 1ха пољопривредног земљишта, а најмањи број 
газдинстава 8,47% користи 5-10 ха. 

На територији града има укупно 30.351 грла стоке, од 
тога највећи број газдинстава 87,79%  има 4 условних грла 
стоке, а најмањи број газдинстава 0,08 % има преко 100 
грла.  

      
СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА ПРЕМА ВЕЛИЧИНИ 
КОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА И ПРЕМА БРОЈУ УСЛОВНИХ 
ГРЛА                                                     

 

 1 ха 1-2 ха 2-5 ха 5-10 ха 

ПГ 4.283 3.049 3.978 1.073 

ха 2.467 4.454 12.693 7.105 
     

ГРЛА 4 5-9 10-14 15-19 

ПГ 11.118 1.164 188 60 

 
1.1.12.    Производња пољопривредних производа  
 
На подручју града Крушевца највише је заступљена 

ратарска производња на 66% од укупне површине, 
воћарство на 5,73% и виноградарска производња на 
6,12%. Сточарство такође има врло важну улогу у 
стварању вредности пољопривредне производње. 
Крушевачко подручје у не тако далекој прошлости било  
једно од најразвијенијих, посебно из области говедарске 
производње, а данас је та ситуација нешто другачија. 
Међутим иако у смањеном обиму, подручје града 
Крушевца, посебно територија Рибарске реке заузима 
значајну улогу у овој области производње. 

На територији града има 16.903 говеда, 49.146 
свиње, 15.067 оваца, 3.564 коза, 406.382 различите врсте 
живине и 12.677 кошнице пчела. 

Житарице, првенствено кукуруз и пшеница се гаје 
на 43,40% од укупне површине. Принос пшенице на 
напред наведеној површини је 17.043 т, са просечним 
приносом од 4.311 кг/ха,  а принос кукуруза је 62.259 т 
са просечним приносом од 4.795 кг/ха.   

Крмно биље се гаји на 16,21% од  укупне површине. 
Принос детелине на напред наведеној површини је 
13.451 т са просечним приносом од 3.584 кг/ха, луцерке 
11.613 т са просечним приносом 3.631 кг/ха  и др. 

Воће се гаји на 5,31% од укупне површине. Принос 
јабуке на напред наведеној површини је 1.056 т са 
просечним  приносом од 11,5 кг по стаблу и шљиве 
10.741 т са просечним приносом  14,4 кг по стаблу. 

Виногради заузимају 6,12% укупне територије са 
приносом од 8.671 т или просечно 0,95 кг по једном 
чокоту. 
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Значајну улогу у стварању вредности пољопривре-
дне производње има и повртарска производња, и то 
производња паприке на површини од 180 ха са процењим 
просечним приносом од 15-20 т/ха, парадајза на 
површини од 40 ха са процењим просечним приносом од 
20 т/ха, купус и кељ на површини од 31 ха са процењеним 
просечним приносом од 30-40 т/ха, шаргарепе на 
површини од 3 ха са процењеним просечним приносом 
30т/ха, а посебно у последње време је у експанзији 
производња јагода на површини од 160 ха са процењеним 
просечним приносом од 10-15 т/ха. 

 
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења  
            пољопривредника  
 
На подручју Крушевца постоји организована 

тржишна производња кроз земљорадничке задруге којих 
има 18, од којих само једна задруга у има дугогодишње 
искуство., и успела је да не доживи судбину већине 
задруга током 90-тих година. Развој ове гране је 
неопходан да би пољопривредни произвођачи били 
конкурентни на тржишту. 

Пословање земљорадничких задруга усмерено је на 
гајење воћа, воћних садница и лозних калемова, поврћа 
као и саветодавне активности. Недостатак складишних 
капацитета и обртних средстава за финансирање откупа 
главне су проблеми у њиховом раду. 

Осим земљорадничких задруга на територији града 
постоје 11 пољопривредних удружења у свим областима 
пољопривредне производње: 3 удружења одгајивача 
говеда сименталске расе, 2 удружење сточара, 2 
удружења произвођача јагодастог воћа, 2 удружења 
произвођача лозних калемова и воћних садница. 2 
удружења пчелара. Улога удружења је веома значајна за 
унапређење пољопривредне производње, а посебно у 

делу модернизације и едукације пољопривредних 
произвођача, као и повољности код набавке импута за 
пољопривредну производњу и пласмана пољопривре-
дних производа.  

 
1.1.14.    Трансфер знања и информација  
 
Облици стицања нових знања - стручног усавршавања 

пољопривредних произвођача су различити и реализују се  
преко стручне службе Градске управе града Крушевца, 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац, 
Института за крмно биље Крушевац, Регионалне 
привредне коморе Крушевац, бројних саветодаваца, и 
других стручних лица. Осим семинара организујују се и 
студијска путовања у земљи и иностранству. Да сада су 
произвођачи обишли Пољопривредни сајам у Риду, 
Аустрија, и Болоњи, Италија, посетили велики број 
пољопривредних газдинстава у Хрватској, Словенији, 
Аустрији, Немачкој и Италији. 

 Овај начин стицања знања и информација је 
допринео унапређењу пољопривредне производње, у 
свим областима, што је допринело повећању квалитета 
и квантитета производње, као и увођењем савременог 
асортимента увозом сертификованог материјала у 
воћарској производњи, подизање савремених засада и 
правилном употребом средстава за заштиту биља. 

Осим напред наведених облика стицања нових 
знања и информација, локални медији имају значајан 
допринос, путем специјализованих емисија за 
пољопривреднике, у којима осим едукације произвођачи 
могу да сазнају за све мере подршке за развој 
пољопривредне производње и рурални развој које  
спроводе Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Град Крушевац. 

  
 
 

1.2. Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 
 

Табела 1.   Мере директних плаћања 
 

Р. 
бр. 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза  
(у РСД) 

Износ подстицаја 
по јединици мере 
(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан)  

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1.   РЕГРЕСИ 100.1.1   700.000,00 0,00 70 1.200,00 0,00 

   УКУПНО       700.000,00        

 

Табела 2.    Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ подстицаја 
по јединици мере 
(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ подстицаја 
по кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. КРЕДИТНА 

ПОДРШКА 

 

100.2.1 1.500.000,00 0,00 100 65.000,00 0,00 

   УКУПНО         1.500.000,00    
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Табела 3.    Мере руралног развоја 

 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  
(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке по 
кориснику (ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољопривредних 

газдинстава 

101 16.200.000,00 60 100.000,00 0,00 

2. 

Успостављање и 
јачање удружења у 

области 
пољопривреде 

102 1.530.000,00 90 200.000,00 0,00 

3. 
Управљање 

ризицима 
104 800.000,00 60 40.000,00 0,00 

4. 

Развој техничко-

технолошких, 

примењених, 

развојних и 

иновативних 

пројеката у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

305 5.400.000,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО     23.930.000,00  0,00 

 

 

Табела 4.    Посебни подстицаји 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Подстицаји за 
промотивне 
активности у 

пољопривреди и 
руралном 

развоју 

402 3.870.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

   УКУПНО     3.870.000,00        
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Табела 5.    Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, 
мера руралног развоја и посебних подстицаја 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ подстицаја 
по јединици мере 
(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан)  

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 

Нaбавка хране и 
ветеринарске 

услуге за 
остављену 

женску телад 

601 3.000.000,00 0,00 50% 50.000,00 0,00 

   УКУПНО     3.000.000,00        

 

 

Тaбела 6.    Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

 

Буџет Вредност у 

РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за 

реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) 

33.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  700.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 1.500.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   23.930.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 3.870.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 

директних плаћања, кредитне подршке  и у оквиру мера руралног 

развоја 

3.000.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

 

1.3. Циљна група и значај промене која се 
очекује за кориснике након примене Програма 
 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за територију 
града Крушевца утврђује се структура мера, односно 
намена и начин коришћења средстава за 2019. годину, у 
укупном износу од 33.000.000,00 динара, која су 
опредељена Одлуком о буџету Града Крушевца за 2019. 
годину („Службени лист града Крушевца“ бр. 15/18). 
Корисници мера подршке су регистрована физичка 
лица-носиоци активног комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и 
предузетници са територије града Крушевца, уписане у 
Национални регистар пољопривредних газдинстава, 
удружења и асоцијације пољопривредних произвођача, 
физичка лица, правна лица и предузетници, чије 
делатности су у оквиру трансфера знања и развоја 

саветодавства, промоције развојних потенцијала и 
потреба села. 

Реализацијом мера које су  наведене у Програму 
подстиче се  

 модернизација пољопривредне производње  
 пораст квалитета и квантитета производње 
 побољшање конкурентности пољопривредних 

газдинстава 
 увођење нових технологија и иновација, и 

отварање нових тржишних могућности 
 подизање техничко-технолошких, маркетин-

шко-менаџментских знања и способности везаних за 
пољопривредну производњу, прераду, пласман 
производа и развој села и осталим аспектима, који ће 
утицати на побољшање квалитета живота на  сеоским 
подручијима.  

 удруживање пољопривредних произвођача 
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1.4.  Информисање корисника о могућностима 
које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја 

 
Корисници мера које су дефинисане Програмом 

биће информисани путем Конкурса који ће бити на сајту 
града Крушевца, као и путем трибина и предавања, 
пољопривредних стручних служби, локалних медија и у 
Служби за пољопривреду Градске управе града 
Крушевца. 

 
1.5.  Мониторинг и евалуација/надзор 

реализације 
 
Служба за пољопривреду Градске управе града 

Крушевца обавља послове на изради предлога Програма 
и реализацији мера након усвајања истог. Током 
периода реализације Програма, мониторинг и 
евалуацију вршиће Служба за пољопривреду Градске 
управе града Крушевца и други органи и стручна тела 
Града Крушевца: Градско веће-доношење Програма, 
одлука, давање сагласности на критеријуме, усвајање 
годишњег извештаја, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца–даје предлог одлука о 
захтевима по појединим мерама, доноси критеријуме о 
коришћењу средстава фонда и др. Одељење за 
финансије и Одељење за јавне набавке извршавају 
задатке из своје надлежности, као и комисије  које се 
формирају у периоду реализације Програма. 

 На основу систематизованих података комисија 
и крајњих корисника, Служба за пољопривреду прати 
годишњу реализацију, остварене резултате и ефекте 
спроведених мера Програма и даје предлог о даљем 
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке. 

 
2. Опис планираних мера 
 

2.1. Назив мере: РЕГРЕСИ 

       Шифра  мере: 100.1. 
 
2.1.1. Образложење 
  
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње путем регреса за вештачко 
осемењавање крава подстиче се пораст квалитета и 
квантитета производње на локалном нивоу, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 
и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Регресирање вештачког осемењавања крава је 
инвестиција која има за циљ унапређење говедарства на 
територији града Крушевца. Производња говеда је 
развијена у долини Рибарске реке, Расине и Западне 
Мораве  и има дугу традицију. Говедарство у долини 
Рибарске реке је било најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине. На територији града укупно има 16.903 
говеда, од чега 8.347 крава музара. Овом производњом 
доминирају мали произвођачи и општи проблем сада 
представља одрживост ове производње као и низак 
генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање 

вештачког осемењавања крава, инвестиција која ће 
утицати на побољшање стања у говедарству. 

 
2.1.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета пољо-
привредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Одрживост квантитета у говедарству и унапређење 

генетског потенцијала, које ће добринети повећању 
квалитета и квантитета млека и меса. 

 
2.1.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера је комплементарна са мерама 

Националног програма за пољопривреду за период 
2018-2020. године „Подстицаји за квалитетна приплодна 
грла“, „Подстицаји за краве доиље“ и „Подстицаји за 
краве за узгој телади за тов“ у оквиру директне подршке 
произвођачима, директна плаћања-плаћања по аутпуту. 
Између ове мере и наведених мера националног 
програма за пољопривреду постоји висок степен 
повезаности и усклађености што се пре свега огледа у 
дефинисаним специфичним циљевима мера. Вештачко 
осемењавање је само једна од активности неопходна за 
поправљање расног састава и добијања квалитетног 
подмлатка и стада одговарајућих карактеристика. 

Спречавање могућег двоструког финансирања 
истих захтева корисника од стране Управе за аграрна 
плаћања и из средстава буџета града Крушевца 
спроводиће се на следећи начин: 

- подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев 
за одобрење подстицаја достави потписану изјаву, под 
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да 
за исту намену за коју подноси захтев не користи и да 
неће користити подстицаје у другим јавним фондовима 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

- достављање редовних годишњих извештаја на 
прописаном обрасцу у складу са Правилником о обрасцу 
и садржини програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја и 
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја. 

 
2.1.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица–носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом. 

 
2.1.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
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2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
 Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 

– За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја. 

 
2.1.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 
Шифра 

инвестиције 
Назив показатеља 

100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање крава) 

 
 
2.1.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.1.10. Интензитет помоћи 
 
Износ регреса за вештачко осемењавање крава је 

70% од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а 
максимално 1.200 динара по грлу говеда, и то само за 
прво осемењавање. 

 
2.1.11.   Индикатори/показатељи 
 

Ред. 
бр. 

Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 
 
 

2.1.12. Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. 

Реализација регресирања вештачког осемењавања 
крава се спроводи на следећи начин: Након усвајања 
Програма мера, Начелник расписује Конкурс  на основу 
утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: 
фотокопија личне карте подносиоца захтева, потврда о 
активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод из регистра 

пољопривредних газдинстава (подаци о 
пољопривредном газдинству) које издаје Управа за 
трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима и потврда о 
вештачком осемењавању надлежне ветеринарске 
службе са фискалним рачуном или копије оверене од 
издаваоца. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца утврђује да ли су 
испуњени прописани услови за остваривање права на 
коришћење регреса за вештачко осемењавање крава и 
доноси предлог одлуке о ислати средстава. Исплата 
регреса за вештачко осемењавање крава врши се 
уплатом на наменски текући рачун корисника, а на 
предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
2.2. Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 
       Шифра мере: 100.2. 
 
2.2.1. Образложење 
  
Мера подршке за унапређење примарне 

пољопривредне производње и прераде путем кредитне 
подршке подстиче се пораст квалитета и квантитета 
производње на локалном нивоу, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 
и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Кредитна подршка има за циљ унапређење 
пољопривредне производње у свим областима 
пољопривредне производње  и прераде на територији 
града Крушевца.  

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује 
велики износ новчаних средстава сваке године, било да 
се ради у улагању новца у репроматеријал, или у улагању 
у нове засаде, основно стадо, наводњавање, 
механизацију и остале инвестиције у пољопривредну 
производњу и прераду. Константни извори финансирања 
су не само предуслов за повећање производње, већ и за 
одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако 
пољопривредно газдинство које жели да успешно 
послује пољопривредни кредит види као могућност 
обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

Кредитна подршка путем субвенционисање камате 
за пољопривредне кредите представља меру којом се 
пољопривредним газдинствима омогућава лакши 
приступ коришћењу кредита код пословних банака и на 
тај начин се стварају повољнији економски услови за 
обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу 
и за инвестиционе активности за започињање и 
унапређење пољопривредне производње и прераде. 

 
2.2.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета пољо-
привредне производње и прераде. 
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Специфични циљеви:  
 
Модернизација производње и прераде и унапређење 

квалитета производа у свим областима пољопривредне 
производње, повећање површина под засадима, пове-
ћање сточног фонда.  

 
2.2.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера је комплементарна са Националним 

програмом за пољопривреду за период 2018-2020. 
године. 

 
2.2.4. Крајњи корисници 
 
  Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.2.5. Економска одрживост 
 
 Подносилац захтева за ову меру не мора да докаже 

економску одрживост. 
 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 

- Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката 

 
2.2.7. Специфични критеријуми 
 
 Корисник средстава мора да поседује у закупу 

или власништву пољопривредно земљиште  у 
областима: 

 сточарства (ради производње ратарских култура 
за исхрану стоке) и то: 

- у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
- за тов јунади -  мин.3 ха; 
- у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
- у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
 биљне производње: 
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
- за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
- за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
 повртарства: 
- за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
- за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
 хортикултурне производње: 
- за производњу украсног биља, четинара и 

дендро материјала- мин. 0,5 ха 
- за производњу цвећа –  мин. 0,02 ха 

 У пчеларској производњи– мин. 10 друштава и 
 У живинарској производњи-регистрована фарма 

са додељеним ветеринарским контролним бројем у 
Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде. 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 
Шифра 

инвестиције 
Назив показатеља 

100.2.1. Суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите 

 
 
2.2.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
 

  2.2.11. Интензитет помоћи 
 
Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 

50.000,00 динара до 200.000,00 динара до 12 месеци, а 
максимално 12.000,00 динара и 

Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 
200.000,00 динара до 600.000,00 динара до 24 месецa, а 
максимално 65.000 динара.       

 
 
2.2.12. Индикатори/показатељи 
 

Ред. 
бр. 

Назив показатеља 

1 

Укупан број одобрених кредита, за које је 

исплаћена субвенционисана номинална  

камата 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Након закључења Уговора са банкама 
које су заинтересоване за кредитирање пољопривредних 
газдинстава, Начелник расписује Конкурс за исплату 
камата на кредите које додељују  пословне банке. 
Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2019. године. 

Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 
подносиоца захтева/доказ о регистрацији  из АПР (за 
правна лица и предузетнике), потврду о активном статусу 
у регистру пољопривредних газдинстава (активно и 
комерцијално), извод са подацима о структури биљне 
производње и структури сточног фонда (за унапређење и 
развој сточарске производње) које издаје Управа за трезор 
и доказ о регистрованој фарми са додељеним 
ветеринарским контролним бројем за живинарску 
производњу. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране Службе за 
пољопривреду Градске управе града Крушевца и Комисије 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, у 
смислу комплетности, административне усаглашености и 
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прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају 
услове, биће рангирани по редоследу подношења захтева и 
достављани банци у даљу процедуру. Исплата средстава 
врши се уплатом на текући рачун банке, а на предлог 
Комисије, која врши  одабир корисника средстава, једном 
месечно, и извештаја банке о испуњености услова за 
добијање кредита. 

 
2.3. Назив мере: ИНВЕСТИЦИЈЕ У 

ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ   
ГАЗДИНСТАВА 

 
        Шифра мере: 101 
 
2.3.1. Образложење 
 
Основне карактеристике пољопривреде на 

територији града Крушевца су уситњеност поседа, мали 
број грла стоке у пољопривредним газдинствима, 
неадекватан производни и смештајни објекти, слаба 
примена савремених технологија производње и увођење 
новог сортимента и застарела пољопривредна 
механизација 

Мера инвестиције у физичка средства пољопри-
вредних газдинстава подржава мала и средња 
пољопривредна газдинства у циљу унапређења средста-
ва и процеса производње, продуктивности, конку-
рентности, као и технолошког оспособљавања газдин-
става, а све ради постизања веће економске ефикасности, 
веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне 
одрживости, а у складу са Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја 2014-2024 и Стратегијом одрживог 
развоја града Крушевца. 

Општи проблем представља недостатак пољо-
привредне опреме и застарела механизација. Пољо-
привредна газдинства, због неповољног економског и 
социјалног стања нису у могућности да сама обезбеде 
довољно средстава за модернизаццију производње. 
Велики број газдинстава има низак интензитет 
производње, тако даје овај вид подршке неопходан 
услов за одрживост ове производње. 

Куповином савремене опреме и механизације, 
заснивање нових производних засада и улагањем у 
складишне и прерађивачке капацитете на пољо-
привредним газдинствима могуће је побољшати 
економске аспекте деловања . 

 
Преглед по секторима: 
 
Сектор млеко и месо 
 
Сточарска производња је развијена у долини 

Рибарске реке, Расине и Западне Мораве. Говедарство у 
долини Рибарске реке је најразвијеније у Србији, са 
највећом производњом меса и млека по јединици 
површине.. Доминантно је заступљена сименталска раса 
говеда (95%), а мањи проценат холштајн-фризијска раса 
и мелези. Активно је преко 200 фарми (тов јунади, краве 
музаре, одгој приплодних јуница, свиња...).  

У сточарској производњи доминирају мали про-
извођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Општи 

проблем предствља производња  сточне хране, 
адаптација објеката и недостатак савремене 
пољопривредне опреме и механизације што доводи до 
непрофитабилног пословања произвођача. На 
територији града Крушевца укупно има 16.903 грла у 
говедарству, од тога  8.466 крава, 49.146 у свињарству, 
16.067 у овчарству   3.564 у козарству и 406.382 
различите врсте живине. Велики број газдинстава има 
низак интензитет производње, тако даје овај вид 
подршке неопходан услов за одрживост ове производње. 

Најзначајнија грана сточарске производње је 
млекарство. Постоји мали број газдинстава са више од 
10 музних крава, а у већем броју газдинстава од 3-5 
краве. Газдинства која су се определила за ову 
производњу суочавају се са недостатком земљишта за 
производњу хране за животиње.  

Велики број газдинстава се бави товом јунади, а 
посебно је овај вид производње развијен у долини 
Рибарске реке. Ово подручје је у старој Југославији 
производило 17% од укупне производње јунади. 

 
Сектор-воће, грожђе и поврће 
 
Производња воћа, а посебно јагодастог воћа (јагода, 

малина, купина и у последње време боровница) је једна 
од битних грана пољопривредне производње. На 
територији града Крушевца под воћем је засађено 1.831 
ха. Унапређење производње у овој области захтева 
увођење савременог асортимента, подизање савремених 
засада и изградњу складишних и прерађивачких 
капацитета, што овом мером постижемо. 

Просечна површина засада воћа по газдинству је 25 
ари. Само 45% засада су интезивни засади у којима се 
примењују адекватне агротехничке мере. Структура 
сортимента, недостатак специјализоване механизације и 
опреме и недовољно површина које се наводњавају 
смањену продуктивност производње. Производња воћа, 
а посебно јагодастог воћа (јагода, малина, купина и у 
последње време боровница) је једна од битних грана 
пољопривредне производње.  

Пчеларство представља малу, али изузетно 
атрактивну пољопривредну делатност, која последњих 
година почиње да се тржишно усмерава у правцу 
прихватања услова и стандарда ЕУ. На територији града 
Крушевца укупно има 12.677 кошница пчела. 
Најзначајније извозно тржиште су земље чланице ЕУ 
(Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА 
споразума (Македонија, Црна Гора и БиХ). Лоши 
климатски услови су нанели велику штету у пчеларству, 
тако да ова подршка значајно може утицати да одржи и 
унапреди ова производња.  

 
Сектор-остали усеви 
 
У структури биљне производње највише је 

заступљена ратарска производња, која чини више од 
половине вредности пољопривредне производње. 
Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и 
пшеница, а на мањим површинама се производе остале 
житарице крмно биље. Површине под житима остале су 
углавном непромењене. Овом мером се постиже 
унапређење и модернизација ратарске производње. 
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2.3.2.  Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода пољопривредних газдинстава, 

смањење трошкова производње, унапређење техничко-
технолошке опремљености и побољшање квалитета 
пољопривредне производње. 

 
Специфични циљеви: 
 
Унапређење стања механизације и опреме за 

пољопривредну производњу и прераду, повећање 
наводњаваних површина системом кап по кап, повећање 
ефикасности, конкурентности и одрживости пољо-
привредне производње.  

 
2.3.3. Веза мере са националним програ-

мима за рурални развој и пољопривреду   
             
Ова мера је комплементарна са Националним 

програмом руралног развоја од 2018. до 2020. године, са 
истим циљем унапређења процеса производње, 
повећања продуктивности, конкурентности и 
технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради 
постизања веће економске ефикасности, веће 
орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. 

Спречавање могућег двоструког финансирања 
истих захтева корисника од стране Управе за аграрна 
плаћања и из средстава буџета града Крушевца 
спроводиће се на следећи начин: 

-подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев 
за одобрење подстицаја достави  потписану изјаву, под 
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да 
за исту намену за коју подноси захтев не користи и да 
неће користити подстицаје у другим јавним фондовима 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

-достављање редовних годишњих извештаја на 
прописаном обрасцу у складу са Правилником о обрасцу 
и садржини програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја и 
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја. 

 
2.3.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног  газди-
нства, правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.3.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 

условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца; 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

- Уколико је корисник правно лице, предузетник и  
задруга, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката 

 
2.3.7. Специфични критеријуми  
 
Сектор млека  
 
 Пољопривредна газдинства која поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 
млечних крава; 

 У случају набавке нових машина и опреме за 
наводњавање, поседују у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава; 

 
Сектор меса  
 
 У Регистру објеката (у складу са Правилником о 

регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-
2017) имају регистроване објекте са капацитетима за 
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла 
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 
и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. 

 
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, 

хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да: 
 
 Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 

односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа 
цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 

 У случају подизања нових или обнављања 
постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, 
имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста 
воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа 
винове лозе 

 Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 
hа производње поврћа на отвореном простору 

 
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна 

репа)  
 Пољопривредна газдинства која имају мање од 

50 ха земљишта под осталим усевима. 
 За инвестиције за набавку  машина и опреме за 

наводњавање прихватљиви корисници су пољопри-
вредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта 
под осталим усевима. 

 
Сектор пчеларства 
 У сектору пчеларства прихватљиви кори-

сници треба да имају 5-500 кошница. 
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

   Шифра 

инвестиције  
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све 
елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за 
транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и 
течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; 
опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
косилице; превртачи сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 

101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15. Машине за транспорт 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за 
транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за 
течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт 
чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), 
укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и 
појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне 
хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 
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101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор производње 

конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског 
ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива 

Сектор воће, грожђе, 

поврће (укључујући 

печурке) и цвеће 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у 
воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у 
заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење 
биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и 
супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен 
диоксидом при производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака 
након резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали усеви 

(житарице, 

индустријско, 

ароматично и зачинско 

биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 

101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  
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2.3.9. Критеријуми селекције 
 
Нема бодовања, већ се средства одобравају 

корисницима по редоследу (датуму) пријема потпуних 
захтева до утрошка средстава. 

 
2.3.10. Интензитет помоћи 
 
Износи подстицаја за сектор млеко, месо, воће, 

грожђе и поврће, остали усеви и пчеларство су 40% на  
износ инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 
100.000,00 динара. За секторе млеко, месо, воће, грожђе 
и поврће  и остали усеви додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства млади - млађи од 40 година у 
тренутку подношења пријаве и додатних 10% одобрава 
се када су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 60%.   

                                                       
2.3.11. Индикатори/показатељи 
 

Р.бр. Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених захтева 

   
2.3.12. Административна процедура  
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиције које ће се финасирати у 
оквиру ове мере биће спроведене кроз конкурс који 
расписује Начелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. 

Реализација ове мере  се спроводи на следећи начин: 
Након усвајања Програма мера, Начелник расписује 
Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се 
прилаже: фотокопија личне карте подносиоца захтева/ 
доказ о регистрацији из АПР (за правна лица и 
предузетнике), потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), 
извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци 
о пољопривредном газдинству), извод са подацима о 
структури биљне производње и извод  о подацима о 
структури сточног фонда које издаје Управа за трезор, 
потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима, фотокопија рачуна за 
набавку предметне инвестиције и фискалног рачуна–
оригинал на увид или потврду о преносу средстава или 
извод, оверен од стране банке, јединствену царинску 
исправу ако је подносилац захтева директно извршио 
увоз предметне инвестиције и фотокопија гарантног 
листа за инвестицију која подлеже гаранцији. Комисија 
за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
утврђује да ли су испуњени прописани услови за 
остваривање права на коришћење и доноси предлог 
одлуке о ислати средстава. Исплата субвенција за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава врши се уплатом на наменски текући рачун 
корисника, а на предлог Комисије, која врши  одабир 
корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

2.4.  Назив мере: УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ 

УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
Шифра мере: 102 
 
2.4.1. Образложење 
 
Ова мером се унапређује рад постојећих и 

успостављају се нове организације пољопривредних 
произвођача и прерађивача. 

На подручју Крушевца постоји 16 пољопривредних 
удружења у свим областима пољопривредне производње: 
5 удружења одгајивача говеда сименталске расе, 1 
удружење сточара, 1 удружење произвођача млека и 
млечних производа, 3 удружења произвођача јагодастог 
воћа, 2 удружења произвођача лозних калемова и воћних 
садница, 1 удружење корисника вода и 3 удружењa 
пчелара. Улога удружења је веома значајна за унапређење 
пољопривредне производње, а посебно у делу 
модернизације и едукације пољопривредних произво-
ђача, као и повољности код набавке импута за пољо-
привредну производњу и пласмана пољопривредних 
производа, заједничко коришћење опреме, заједничко 
истраживање тржишта и заједнички пласман робе и друге 
активности које заједно треба да допринесу прилаго-
ђавања захтевима тржишта, развоју производње и 
пласмана, што све треба да доведе до њиховог унапре-
ђења. Мера ће бити спроведена кроз субвенционисање 
пројеката пољопривредних удружења. 

 
2.4.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Унапређење рада постојећих или формирање нових 

организација произвођача и прерађивача. 
 
Специфични циљеви:  
 
-Побољшање конкурентности чланова орга-

низационих група и увођење нових профитабилних 
производњи на газдинствима фармера чланова 
организационих група; 

-Јачање тржишне позиције и 
-Унапређење система иновирања на газдинствима 

удружених фармера. 
 
2.4.3. Веза мере са националним програмима 

за рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера се налази у Националном програму за 

пољопривреду за период 2018-2020. године, са истим 
циљем да произвођачи организовани на овај начин 
повећају потенцијал понуде и ојачају њихове тржишне 
позиције.  

 
2.4.4. Крајњи корисници 
 
Удружења из области пољопривредне производње.  
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2.4.5. Економска одрживост 
 
 Није потребна. 
 
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
Да је уписан у Регистар удружења у АПР. 
 
2.4.7. Специфични критеријуми 
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
 
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 
Нема инвестиција у оквиру ове мере. 
 
2.4.9. Критеријуми селекције 
 

Р.  

бр. 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Подносилац захтева има 
искуство у управљању 
пројектима 

да 10 

2 

Пројекат подржава од 3-5 
чланова удружења или др. 
организација пољопривредних 
произвођача 

да 10 

3 

Пројекат подржава преко 5 
чланова удружења или др. 
организација пољопривредних 
произвођача 

да 20 

 
 

2.4.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја по кориснику је до 90% од 

укупног износа средстава, а максимално 200.000 динара. 
 
2.4.11. Индикатори/показатељи 

 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број удружења која су обухваћена мером. 

 
  
2.4.12. Административна процедура  
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца, а на основу Конкурса који расписује 
Начелник.  

Реализација ове мере  се спроводи на следећи начин: 
Након усвајања Програма мера, Начелник расписује 
Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се 
прилаже: доказ о регистрацији пољопривредног 
удружења из  АПР-а и фотокопија текућег рачуна. 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца утврђује да ли су испуњени прописани услови 
за остваривање права на коришћење. Захтеви који 
испуњавају услове и прихватљиви су, биће бодовани и 
финансирани до висине средстава назначени за ову 
меру. Исплата средстава ће вршити уплатом на 
наменски текући рачун корисника, а на предлог 
Комисије, која врши  одабир корисника средстава, а 
рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева. 

 
 
2.5.  Назив мере: УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
        Шифра  мере: 104 

 

2.5.1. Образложење 
 
Мера обнављање пољопривредног производног 

потенцијала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих 
превентивних активности и то осигурањем усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 
омогућава пораст квалитета и квантитета производње на 
локалном нивоу, а у складу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 и 
Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

Због великог утицаја промене климе, а ради очувања 
квалитета, предвидљивости и одрживости пољо-
привредне производње осигурање представља неопхо-
дан начин очувања истог. До сада је мали број 
пољопривредних газдинстава осигуравао своју произво-
дњу, тако да су због временских неприлика пољо-
привредници претрпели велике штете. У вези са напред 
наведеним субвенционисање премије осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње подстиче се пораст квалитета и квантитета 
пољопривредне производње. 

 
2.5.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Стабилност прихода  пољопривредних газдинстава 

и побољшање продуктивности и квалитета пољопри-
вредне производње. 

 
Специфични циљеви:  
 
Очување одрживости пољопривредне производње. 
 
2.5.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера је комплементарна са Националним 

програмом руралног развоја од 2018. до 2020. године. 
Осигурањем у пољопривреди кроз повраћај прописаног 
процентуалног износа плаћене премије осигурања, 
произвођачи се стимулишу да осигуравају своју биљну 
и животињску производњу, како би то постала устаљена 
пракса произвођача приликом планирања производње. 
Ефекат ове мере у повећању могућности остварења 
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позитивног финансијског резултата за пољопривредне 
произвођаче, кроз директно повећање извесности у 
остваривању приноса, без обзира на услове који могу 
довести до штете.  

  
2.5.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
правна лица и предузетници са територије града 
Крушевца, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом. 

 
2.5.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
 
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 

- Уколико је корисник правно лице или 
предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у 
регистар привредних субјеката. 

 
2.5.7. Специфични критеријуми 
 
   За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

104.3. 
Осигурање усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и 
животиња 

 
2.5.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.5.10. Интензитет помоћи 
 
Износ подстицаја је 40% од вредности премије 

осигурања без ПДВ-а, а максимално до 40.000,00 
динара. Додатних 10% одобрава се када су носиоци 
газдинства млади - млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобрава се када су 
носиоци газдинства жене, тако да је могућ интензитет 
подстицаја од највише 60%.           

 
 
 
 

2.5.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Укупан број одобрених  захтева 

 
   

2.5.12. Административна процедура 
 
Мере ће бити спроведене од стране Градске управе 

града Крушевца. Инвестиција која ће се финасирати у 
оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за 
подношење захтева, који ће бити отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. 

Реализација субвенционисања премије осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња се спроводи на следећи начин: Након 
усвајања Програма мера, Начелник расписује Конкурс  
на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: 
фотокопија личне карте подносиоца захтева/ доказ о 
регистрацији из АПР (за правна лица и предузетнике), 
потврда о активном статусу у регистру пољопривредних 
газдинстава (активно и комерцијално), извод из регистра 
пољопривредних газдинстава (подаци о пољо-
привредном газдинству) и извод са подацима о 
структури биљне производње које издаје Управа за 
трезор, копија полисе осигурања издата од стране 
друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран 
у периоду од 01. новембра претходне до 31. октобра 
текуће године и потврда о извршеном плаћању укупне 
премије осигурања. Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца утврђује да ли су 
испуњени прописани услови за остваривање права на 
коришћење регреса за премију осигурања и доноси 
предлог одлуке о ислати средстава. Исплата регреса за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње врши се уплатом на 
наменски текући рачун корисника, а на предлог 
Комисије, која врши  одабир корисника средстава, 
једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу 
поднетих захтева. 

 

2.6. Назив мере: РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНО- 

      ЛОШКИХ, ПРИМЕЊЕНИХ, РАЗВОЈНИХ 

      И ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА У ПОЉО- 

      ПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 
   Шифра мере: 305 
 
2.6.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде и 

руралних подручја и  заснована на примени и праћењу 
нових технологија, стручном усавршавању и 
константном трансферу знања и информацција, а у 
складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 
2014-2024 и Стратегијом одрживог развоја града 
Крушевца. 
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Један од основних ограничавајућих фактора за бржи 
развој пољопривреде и повећање конкурентности 
фармера представља недовољан ниво њиховог знања.  Из 
тог разлога, фармери нису у стању да самостално, без 
стручне помоћи примењују иновације и нове технологије 
у производњи. Податак да свега 2-3% фармера имају 
стечено средње или високо образовање из области 
пољопривреде указују на неопходност посвећивања веће 
пажње овом сегменту унапрећења пољопривредне 
производње. Досадашњи приступ теоријке обуке 
фармера путем предавања је одузео много времена, али 
није дао очекиване резултате највише због ниског нивоа 
знања и образовања фармера. Новија искуства указују да 
се много бољи резултати у едукацији фармера постижу 
„ширењем добре праксе“ кроз демонстрацију и 
показивање резултата добијених применом нових 
технологија радом на терену. 

Реализација истраживачко-развојних пројеката се 
одвија кроз примену нових и одговарајућих техника и 
технологија на имању фармера, на лицу места, а у складу 
са могућностима које пружају природни ресурси, 
техничким могућностима фармера и потребама које 
фарма има за успешно обављање своје делатности. Ови 
пројекти се реализују кроз практичне и теоријске 
едукативне сегменте који се спроводе на фармама и у 
којима су фармери активни учесници и реализатори 
активности. Средства за ову меру опредељена су за 
креирање нових знања у складу са стварним потребама 
крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и 
трансфер знања међусобним повезивањем креатора 
знања и њиховим повезивањем са пољопривредним 
стручњацима, фармерима, малим и средњим 
предузећима и другим актерима руралне заједнице.  

 
2.6.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
Повећање доступности и квалитета знања. 
 
Специфични циљеви:  
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 

становништва, примена нових технологија и иновација.  
 
2.6.3. Веза мере са националним програмима за 
          рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера је комплементарна са Националним 

програмом руралног развоја од 2018. до 2020. године. 
Овом мером се подстиче имплементација постојећих 
знања, креирање нових знања у складу са стварним 
потребама крајњих корисника и пренос знања међу-
собним повезивањем креатора знања и пољопривредних 
произвођача. 

 
2.6.4. Крајњи корисници 
 
 Научно истраживачке установе. 
 
2.6.5. Економска одрживост 
 
 Није потребно. 
 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
  Корисник мора да је уписан у одговарајући 

регистар (Регистар научно-истраживачких установа). 
 
2.6.7.  Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
 

 2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
/ 

 
2.6.9. Критеријуми селекције 
 

Р. 
бр. 

Тип критеријума за избор Да/Не Бо-
дови 

1. Број корисника обухваћених 
пројектом-30-50 

да 20 

2. Број корисника обухваћених 
пројектом-до 30 

да 10 

3. Број корисника обухваћених 
пројектом-преко 50 

да 30 

4.  Досадашње искуство у раду на 
сличним пројектима-до 5 година 

да 10 

5. Досадашње искуство у раду на 
сличним пројектима-од 5-15 
година 

да 20 

6. Обезбеђаност кадровима-5-10 
доктора наука 

да 20 

7. Обезбеђаност кадровима-више 
од 10 доктора наука 

да 30 

8. Обезбеђеност кадровима-1-5 
доктора наука 

да 10 

9. Поседовање неопходне опреме за 
реализацију пројекта 

да 10 

10. Постоји могућност наставка 
пројекта 

да 10 

 
2.6.10. Интензитет помоћи 
 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају од 

40-100% учешћа. 
 
2.6.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број спроведених демонстрација иновација 

 
 
2.6.12. Административна процедура 
 
Мера-развој техничко-технолошких, примењених, 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и 
руралном развоју ће бити спроведена од стране Градске 
управе града Крушевца, а на основу јавне набавке услуга 
за спровођење развојног пројекта. Исплата средстава 
врши се уплатом на текући рачун корисника, а на 
предлог Комисије. 
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2.7. Назив мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА 

       ПРОМОТИВНЕ 

       АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И 

       РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 
Шифра мере: 402 
 
2.7.1. Образложење 
 
Ова мера омогућава одрживи развој пољопривреде и 

руралних подручја и  заснована на праћењу нових 
технологија, стручном усавршавању и константном 
трансферу знања и информацција, а у складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024 
и Стратегијом одрживог развоја града Крушевца. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско 
становништво све теже успевају да самостално, без 
стручне помоћи примењују иновације у производњи, 
пласману, маркетингу и другим активностима везаним за 
развој руралних средина.Највећи број носиоца 
породичних газдинстава уједно су управници - 
менаџери на газдинствима. Што се тиче нивоа  њихове 
обучености из области пољопривредне производње 
63,18% имају само пољопривредно искуство стечено 
праксом, док само 2,67%  имају стечено средње и високо 
стручно  образовње из области пољопривреде. 

Стручно особљавање пољопривредних произвођача 
и прерађивача одвијаће се путем различитих врста обука 
организованих од стране образовних институција, 
стручних лица из области пољопривреде, као и 
студијских путовања у земљи и иностранству. Средства  
за ову меру опредељена су за организацију стручних 
скупова, креирање нових знања у складу са стварним 
потребама крајњих корисника, имплементацију 
постојећих знања и трансфер знања међусобним 
повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са 
пољопривредним произвођачима, малим и средњим 
предузећима и другим актерима руралне заједнице, 
подршка увођења савремених принципа пољопривредне 
производње и заштите биља на пољопривредним 
културама (прогноза биљних болести), подршку 
организацији студијских путовања, посетама сајмовима 
и манифестацијама из области пољопривреде и руралног 
развоја, као и учешће на стручним и промотивним 
скуповима и за финансирање других активности које су 
везане за стручно и техничко унапређење сеоског 
становништва, пољопривредних произвођача, 
пољопривредних стручњака и радника ресорне службе 
Градске управе у делу обезбеђења трошкова 
организованог превоза и смештаја.  

Промоцијом  развојних потенцијала и потребе села 
подржаће се активности везане за подизање нивоа 
пласмана производа и услуга, као и активности везане за 
развој села у свим аспектима, који ће утицати на 
побољшање квалитета живота сеоског становништва. У 
оквиру ове инвестиције средства ће  се користити за: 

- финансирање и организацију Пољопривредног 
сајма у Крушевцу, у оквиру кога се одржава и сточарска 
изложба;  

- учешће пољопривредних произвођача, пољопри-
вредних удружења, стручних служби, представника 

прераде и представника ресорне службе Градске управе 
на сајмовима пољопривреде у земљи и иностранству; 

- финансирање израде и објављивање  едукативног, 
информативног и промо  материјала  (брошура, флајера, 
каталога и друго); 

- набавка стручне литературе и претплату на стручне 
часописе за кориснике на територији града. 

 
2.7.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  
 
Повећање доступности и квалитета знања, 

повећање конкурентности пољопривредне производње 
као и промоција развојних потенцијала и потребе села. 

 
Специфични циљеви:  
 
Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 

становништва, примена нових технологија и иновација 
и унапређење институција укључених у систем 
креирања и трансфера знања. 

 
2.7.3. Веза мере са националним програмима за 
рурални развој и пољопривреду 
 
 Ова мера се налази у Националном програму за 

пољопривреду за период 2018-2020. године. 
Реализацијом ове мере оствариваће се исти циљ 

који се односи на достизање тржишног развоја и јачање 
тржишне позиције пољопривредних и прехрамбених 
производа, унапређење рада удружења пољопривредних 
произвођача, унапређење конкурентности субјеката у 
производњи хране, као и повећање свести потрошача о 
квалитету пољопривредних у прехрамбених производа у 
земљи и иностранству. 

 
2.7.4. Крајњи корисници 
 
Пољопривредни произвођачи, консултантске куће, 

и правна лица и предузетници која су регистрована за 
делатност везане за спровођење ове мере. 

 
2.7.5. Економска одрживост 
 
Није потребно. 
 
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар 

(Регистар привредних субјеката, Регистар удружења и 
др.) 

 
2.7.7.  Специфични критеријуми  
 
За реализацију ове мере корисник је у обавези да 

испуни само опште критеријуме. 
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2.7.8.  Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвестиције 

Назив показатеља 

402.1. Информативне активности: сајмови, 
изложбе, манифестације, студијска 
путовања 

 
 
2.7.9. Критеријуми селекције 
 
За инвестицију 402.1- Информативне активности, 

сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, 
критеријуми селекције се не примењују с обзиром да 
није предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 

 
2.7.10. Интензитет помоћи 
 
Инвестиције у оквиру ове мере се финансирају у 

износу од 100%. 
 
2.7.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број реализованих уговора 

2. Број едукованих пољопривредника 

3. Каталог излагача 

 
 
2.7.12. Административна процедура  
 
Средства за меру-Подстицаји за промотивне 

активности у пољопривреди и руралном развоју, 
одобрава Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде града Крушевца, на основу поднетих захтева и 
предлога. Комисија ће предлоге одлука о опредељивању 
средстава доносити у складу са следећим принципима: 
да су потенцијални корисници пољопривредници, 
сеоско становништво, асоцијације пољопривредника, 
стручњаци локалног агросектора који ће резултате 
стручног усавршавања користити за даљи рурални 
развој на подручју града Крушевца и да ће подржати 
активности везане за подизање нивоа пласмана 
производа и услуга, као и активности везане за развој 
села, који ће утицати на побољшљње квалитета живота 
сеоског становништва. 

 
2.8. Назив мере:  НАБАВКА ХРАНЕ И  
       ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА  
       ОСТАВЉЕНУ ЖЕНСКУ ТЕЛАД 
 
Шифра мере: 601 
 
2.8.1. Образложење 
 
Сточарска производња последних деценија бележи 

перманентно опадање броја грла за 1-2% на годишњем 
нивоу. Сточарство као најинтезивнија грана пољопривредне 
делатности, покреће развој биљне и укупне пољопривредне 
производње у свакој  земљи. Зато је неопходно у наредним 

годинама повећати учешће сточарства у вредности укупне 
пољопривредне производње, чиме би се омогућила 
ефикасна валоризација ратарских производа као и повећање 
укупних девизних прихода земље од извоза сточарских 
производа. Пољопривредни произвођачи који оставе да гаје 
уматичену  женску телад добијају повраћај средстава за 
набавку хране и  повраћај средстава за  ветеринарске услуге.  

 
2.8.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви: 
 
 Увећање сточног фонда, 
 Стабилизација фарме и повећање 

конкуретности и 
 Унапређење производње млека 
 
Специфични циљеви: 
 
 Заустављање и смањење перманентног пада 

броја приплодних грла и повећање матичног стада код 
фармера  

 
2.8.3. Веза мера са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду 
 
Ова мера је комплементарна са Националним 

програмом руралног развоја од 2018. до 2020. године.  
Спречавање могућег двоструког финансирања 

истих захтева корисника од стране Управе за аграрна 
плаћања и из средстава буџета града Крушевца 
спроводиће се на следећи начин: 

 
-подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев 

за одобрење подстицаја достави  потписану изјаву, под 
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да 
за исту намену за коју подноси захтев не користи и да 
неће користити подстицаје у другим јавним фондовима 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја и 

 
-достављање редовних годишњих извештаја на 

прописаном обрасцу у складу са Правилником о обрасцу 
и садржини програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја и 
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне 
политике и поолитике руралног развоја. 

 
2.8.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници су физичка лица-носиоци 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
са територије града Крушевца, уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом. 

 
2.8.5. Економска одрживост 
 
Није потребна. 
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2.8.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
- Да је уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са пребивалиштем и производњом на 
територији града Крушевца и 

- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја.  

 
2.8.7. Специфични критеријуми 

 
Не постоје специфични критеријуми за ову меру. 
 
2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 
Не постоји листа инвестиција у оквиру ове мере.  
 
2.8.9. Критеријуми селекције 
 
Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 
утрошка средстава. 

 
2.8.10. Интензитет помоћи 

 
Интезитет помоћи за ову меру је 50% од рачуна за 

купљену сточну храну, без ПДВ-а  и од  цене 
ветеринарских услуга, без ПДВ-а, а максимално до 
10.000,00 динара по грлу, а максимално 50.000,00 по 
пољопривредном газдинству. 

 
 
 
 

2.8.11. Индикатори/показатељи 
 

Р. 
бр. 

Назив показатеља 

1. Број произвођача обухваћених мером 
2. Број телади која су остављена 

 
2.8.12. Административна процедура 
 
Мера ће бити спроведена од стране Градске управе 

града Крушевца. Ова мера биће спроведене кроз конкурс 
који расписује Начелник. Конкурс ће бити отворен до 
утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. године. 

Реализација ове мере  се спроводи на следећи 
начин: Након усвајања Програма мера, Начелник 
расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз 
захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца 
захтева, потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), 
извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци 
о пољопривредном газдинству) и извод са подацима о 
структури сточног фонда које издаје Управа за трезор, 
пасош телета и потврду да је теле уматичено или мајка, 
потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима и фотокопију рачуна и 
фискалног рачуна-оригинал на увид за купљену сточну 
храну, а за ветеринарске услуге само рачун. Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
утврђује да ли су испуњени прописани услови за 
остваривање права на коришћење и доноси предлог 
одлуке о ислати средстава. Исплата средстава врши се 
уплатом на наменски текући рачун корисника, а на 
предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
 

 
Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање 

 
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма 

 

Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност, опис показатеља 

Годи-
на 

Извор  
податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
Административни и 
географски положај 

    

Аутономна покрајина назив  /  Устав РС 

Регион назив Шумадија и  
Западна  Србија 

2012 рзс* 

Област назив Расинска 2012 рзс* 

Град или општина назив Крушевац 2012 рзс* 

Површина км² 854 2012 рзс* 

Број насеља број 101 2012 рзс* 

Број катастарских 
општина 

број 92 2012 рзс* 
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Подручја са отежаним 
условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)2 

број 8  Правилник 

Демографски показатељи 
Број становника број 128.752 2011 рзс** 
Број домаћинстава  број 40.947 2011 рзс* 
Густина насељености 
(број становника / 
површина, км²) 

ст/km² 150   

Промена броја становника 
2011:2002 (2011/2002*100 
– 100) 

% -2 2011 рзс** 

- у руралним подручјима 
АП/ЈЛС 

% -5,42 2011 рзс** 

Учешће становништва 
млађег од 15 година  

% 14,30 2011 рзс** 

Учешће становништва 
старијег од 65 година 

% 17,74 2011 рзс** 

Просечна старост година 42,7  рзс* 
Индекс старења3   1,30  рзс* 
Без школске спреме и са 
непотпуним основним 
образовањем 

% 2,74 2012 рзс* 

Основно образовање % 19,11 2012 рзс* 
Средње образовање % 40,29 2012 рзс* 
Више и високо 
образовање 

% 12,86 2012 рзс* 

Учешће пољопривредног 
у укупном становништву  

% 54  процена 

Природни услови     
Рељеф (равничарски, 
брежуљкасти, брдски, 
планински) 

опис Равничарски,  
брежуљкасти и  
мањим делом брдско  
планински  

 интерни 

Преовлађујући педолошки 
типови земљишта и 
бонитетна класа4 

опис Алувијално земљиште  
и смоница од 1-6 класе  
преовлађују 

 интерни 

Клима (умерено-
континентална, 
субпланинска, ...) 

опис Умерено-континентална  
клима 

 интерни 

Просечна количина 
падавина  

мм 647,5   интерни 

Средња годишња 
температура  

ºC 10,8  интерни 

Хидрографија 
(површинске и подземне 
воде) 

опис Површинске воде:Западна  
и Јужна Морава, Расина 
Подземне воде: преко 11 
 извора минералних, 
термоминерталних  и   
термалних вода 

 интерни 

Површина под шумом ha 25.965,42 2012 рзс* 

                                                                                 

2 Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва 
насељена места на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о 
подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу 
окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС 
посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће 
околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.  

3 Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  
4 Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014). 
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Учешће површина под 
шумом у укупној 
површини АП/ЈЛС 

% 30,41 2012 рзс* 

Пошумљене површине у 
претходној години 

ha 26,90 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 45.078 2012 рзс* 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Стање ресурса     
Укупан број 
пољопривредних 
газдинстава: 

број 12.664 2012 рзс*** 

Број регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава (РПГ): 

број 6681  Управа за 
трезор5 

- породична 
пољопривредна 
газдинства 

% 6613   

- правна лица и 
предузетници 

% 68   

Коришћено 
пољопривредно земљиште 
(КПЗ) 

ha 31.986 2012 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној 
површини ЈЛС 

% 37,46 2012  

Оранице и баште, 
воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, 
остало6 

ha, % Оранице и баште...22.317 (69,78%) 
Воћнаци.......... ........  1.831 (5,73%) 
Виногради................ 1.956 (6,12%) 
Ливаде и  
Пашњаци............... 5.185 (16,21%) 
Остало..........................697 (2,17%) 
 

2012 рзс*** 

Жита, индустријско биље, 
поврће, крмно биље, 
остало7 

ha, % Жита........................15.545 (48,6%) 
Индустријско биље..26,00 (0,09%) 
Поврће........................ 503 (1,58%) 
Крмно биље...... ....5.345 (16,71%) 
Остало........................ 658 (2,06%) 

2012 рзс*** 

Просечна величина поседа 
(КПЗ) по газдинству 

ha 2,53 2012 рзс*** 

Обухваћеност 
пољопривредног 
земљишта комасацијом 

ha Није пољопривредно земљиште 
обухваћено комасацијом 

 интерни 

Обухваћеност земљишта 
неким видом удруживања 

ha Није обухваћено земљиште 
ниједним видом удруживања 

 интерни 

Пољопривредна 
газдинства која 
наводњавају КПЗ 

број 2.066 2012 рзс*** 

Одводњавана површина 
КПЗ 

ha Немамо тај податак  интерни 

Наводњавана површина 
КПЗ 
 
 

ha 1.007 2012 рзс*** 

Површина пољ.земљишта 
у државној својини на 
територији АП8 

ha /  интерни 

                                                                                 

5 Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
6 Окућница, расадници и др. 
7 Цвеће и украсно биље, угари и др. 
8 Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 
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Површина пољ.земљишта 
у државној својини која се 
даје у закуп: 

ha 43,26 2018 интерни 

физичка лица 
правна лица  

% 
% 

14,40 
85,60 

2014 
2011 

интерни 

Говеда, свиње, овце и 
козе, живина, кошнице 
пчела 

број Говеда...............................16.903 
Свиње................................49.146 
Овце...................................15.067 
Козе.....................................3.564 
Живина............................406.382 
Кошнице пчела.................12.677 
 

2012 рзс*** 

Трактори, комбајни, 
прикључне машине 

број Трактора...........................17.068 
Комбајна................................678 
Прикључних 
машина..............................32.804 
 

2012 рзс*** 

Пољопривредни објекти9 број 39.742 2012 рзс*** 
Хладњаче, сушаре, 
стакленици и пластеници 

број Хладњаче................................ 27 
Сушаре.................................... 26 
Стакленика............................. 22 
Пластеника.........................1.396 
 

2012 рзс*** 

Употреба мин. ђубрива, 
стајњака и средстава за 
заштиту биља 

ha, број 
ПГ 

Минерална ђубрива.........21.456 
(11.141ПГ) 
Стајњак...............................6.297 
(6930ПГ)  
Средства за   
Заштиту биља.................. 14.898 
(9841ПГ) 
 

2012 рзс*** 

Чланови газдинства10 и 
стално запослени на 
газдинству: 
 

број 30.831 2012 рзс*** 

(на породичном ПГ : на 
газдинству правног лица / 
предузетника) 
 

% 99,23:0,77 2012 рзс*** 

Годишње радне јединице11 
 

број 12.412 2012 рзс*** 

Земљорадничке задруге и 
удружења 
пољопривредника12 
 

број 18 Земљорадничких задруга 
16 Пољопривредних удружења 

 интерни 

Производња 
пољопривредних 
производа13: 
 

количина    

- биљна 
производња 

тона -Кукуруз ..........................62.259 
-Пшеница..........................17.043 

 рзс*** 

                                                                                 

9 Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и 
силоси), и пољопривредних машина и опреме.   

10 Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
11 Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на 

газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних 
дана у години.  

12 Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно 
функционалних на територији АП/ЈЛС 
13 Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
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-Кромпир..........................12.355 
-Ливаде............................ 11.866 
-Шљива.............................10.741 
-Грожђе...............................8.671 
-Јабука.................................1.056 
 

- сточарска производња т, лит., 
ком. 

Млеко, месо, јаја, вуна, мед. 
Немамо податак о количини. 
 

 интерни 

 
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 
Рурална инфраструктура 
 
Саобраћајна 
инфраструктура 

    

Дужина путева14 km 495,462 2012 рзс* 
Поште и телефонски 
претплатници 

број Поште......................................26 
Преплатника.....................44.093 

2012 рзс* 

Водопривредна 
инфраструктура 

    

Домаћинства прикључена 
на водоводну мрежу 

број 35.353 2012 рзс* 

Домаћинства прикључена 
на канализациону мрежу 

број 24.433 2012 рзс* 

Укупне испуштене 
отпадне воде 

хиљ.m³ 8.609 2012 рзс* 

Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ Нема 2012 рзс* 

Енергетска 
инфраструктура 

    

Производња и снабдевање 
електричном енергијом15 

број На подручју града не постоје 
постројења за производњу 
електричне енергије 

 интерни 

Социјална 
инфраструктура 

    

Објекти образовне 
инфраструктуре16  

број Предшколске установе........54 
Основне и средње школе....69  
Високе школе и факултети...3 
Специјална школа..................1  
 

2012/13 рзс* 

Број становника на једног 
лекара 

број 331 2012 рзс* 

Број корисника социјалне 
заштите 

број 13.637 2012 рзс* 

Диверзификација 
руралне економије 

    

Запослени у сектору 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде17 

број 30.831 (30.593+238) 2012 рзс* рзс*** 

                                                                                 

14 Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве). 
15 Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне 
енергије на територији АП/ЈЛС. 
16 Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС. 
17 На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама      
    и др. 
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Газдинства која обављају 
друге профитабилне 
активности18 

број 1.486 2012 рзс*** 

 
Туристи и просечан број 
ноћења туриста19 на 
територији АП/ЈЛС 

 
број 

 
Туриста.......................27.295 
Просечан број ноћења  
домаћих туриста............. 4,5 
Просечан број ноћења 
Страних туриста............. 1,8 
 

 
2012 

 
рзс* 

Трансфер знања и 
информација 

    

 
Пољопривредна 
саветодавна стручна 
служба 

да / не Да  интерни 

 
Пољопривредна 
газдинства укључена у 
саветодавни систем20 

 
број 

-292 одабраних ПГи  
FADN које обилазе  
саветодавци  са 1250  
посета на годишњем нивоу 
 
-преко 1100 контаката   
у просторијама  ПССКШ 
- 2000 ПГ је било присутно 
 на наставним активностима 
 
-1100 посета осталим 
пољопривредним  
Газдинствима  
 на терену 

-13 огледних газдинстава 

-3 задруге и  

-12 удружењ 

 ПССС 

 

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  

РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  

РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, 

www.webrzs.stat.gov.rs 
 
Овај Програм објавии у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  320-27/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 

 

 

                                                                                 

18 Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, 
активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и 
др.). 

19 Домаћи и страни.  
20 Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих 

пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на 
групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.   

http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
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570 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање премије 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња 
 

I Да се на основу Одлуке о буџету града Крушеца 
за 2019. годину издвоје средства у износу од 800.000,00 
динара за субвенционисање премије осигурања усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.  

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за субвенционисање премије осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дати Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  320-28/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
571 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за подсти-
цање развоја пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање премије оси-
гурања усева, плодова, вишегодишњих засада, раса-
дника и животиња. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-30/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р.  

 

*   *  * 
 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 
именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2019. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 27.02.2019. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за  субвенционисање 
премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих 

засада, расадника и животиња 
 

1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 
за обнављање пољопривредног производног потенци-
јала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих 
активности- субвенционисање премије осигурања усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 
и начин остваривања права на подстицаје. 

2. Право на коришћење средстава за 
субвенционисање премије осигурање усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинстава, правна лица и 
предузетници, уписана у Регистар пољопривредних 
газдинства, са активним статусом, и са  пребивалиштем 
и производњом на територији града Крушевца. 

3. Физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинстава, правно лице 
и предузетник има право на коришћење средстава за 
субвенционисање премије осигурања у износу од 40 % 
од укупног износа премије осигурања, без ПДВ-а, а 
максимално 40.000 динара. Додатних 10% одобрава се 
када су носиоци пољопривредног газдинства млади-
млађи од 40 година у тренутку подношења пријаве и 
додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства 
жене, тако да је могућ интензитет подстицаја од највише 
60%. 

4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1)   Пријава; 
2)   Фотокопија личне карте подносиоца 

захтева/доказ о регистрацији из АПР-а (за правна лица 
и предузетнике); 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредних газдинстава 
(подаци о пољопривредном газдинству)- Управа за 
трезор, филијала Крушевац; 

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње - Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Оверена копија полисе осигурања издате од 
стране друштва за осигурање од кога је подносилац 
захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 
31.октобра текуће године; 

7) Потврда о извршеном плаћању укупне премије 
осигурања; 
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5. Начелник расписује Конкурс за доделу средстава 
за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња. 

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2019. године. 

 Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 
непотпуном конкурсном документацијом. 

7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу решења Начелника, 
а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 4/19                             Председник Комисије 
                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 
 
572 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
4. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној  дана 06.03.2019. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за регресирање трошкова 

вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушеца за 2019. годину издвоје средства у износу од 
700.000,00 динара за регресирање трошкова 
вештачког осемењавања крава на територији града 
Крушевца. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за 
регресирање трошкова вештачког осемењавања 
крава на територији града Крушевца, које ће донети 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-31/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 

573 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за регресирање трошкова вешта-
чког осемењавања крава на територији града Крушевца. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-32/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
*   *   * 

 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2019. годину, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде на седници одржаној дана 27.02.2019. 
године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на 

територији града Крушевца 
 

1. Овим критеријумима ближе се прописују 
услови за подстицаје унапређења примарне пољо-
привредне производње и прераде путем директних 
плаћања-за регресирање трошкова вештачког осемења-
вања крава на територији града Крушевца и начин 
остваривања права на подстицаје. 
 

2. Право на коришћење средстава за подстицаје 
унапређења примарне пољопривредне производње и 
прераде путем директних плаћања-за регресирање 
трошкова вештачког осемењавања крава на територији 
града Крушевца имају физичка лица-носиоци ко-
мерцијалних породичног пољопривредног газдинства, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији града Крушевца, а која нису поднела 
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима. 

Грла за која се подноси захтев за коришћење регреса 
за вештачко осемењавање крава могу да буду у 
власништву подносиоца захтева или у власништву члана 
пољопривредног газдинства. 
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3. Износ регреса за вештачко осемењавање крава је 
70% од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а 
максимално 1.200 динара по грлу говеда, само за прво 
осемењавање. 
  

4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 

1) Пријава;  
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о пољопривредном газдинству) - Управа за 
трезор, филијала Крушевац;  

5) Потврда о вештачком осемењавању надлежне 
ветеринарске службе са фискалним рачуном или копије 
оверене од издаваоца, не старијим од 24.10.2018. године и 

6) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима 

 
5. Начелник расписује Конкурс за доделу средста-

ва за регресирање трошкова вештачког осемењавања 
крава на територији града Крушевца. 

  Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, 
а најкасније до 15.11.2019. године. 

6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 
непотпуном конкурсном документацијом. 

7. Исплата регреса за вештачко осемењавање 
крава врши се уплатом на наменски текући рачун 
корисника, на основу решења Начелника, а на предлог 
Комисије, која врши одабир корисника средстава, 
једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу 
поднетих захтева. 

 
 
Број: 6/19                             Председник Комисије 
                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 
 
 
574 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 06.03.2019. године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање набавке 
хране и ветеринарске услуге за остављену женску 

телад 
 

I Да се на основу Одлуке о буџету града Крушеца 
за 2019. годину издвоје средства у износу од 
3.000.000,00 динара за субвенционисање набавке хране 
и ветеринарске услуге за остављену женску телад. 

II Наведена средства утрошиће се на основу 
Критеријума за избор корисника средстава за субвенци-
онисање набавке хране и ветеринарске услуге за 
остављену женску телад, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца. 

 
III Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-37/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
575 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање набавке хране 
и ветеринарске услуге за остављену женску телад.  

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-38/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
*   *   * 

 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2019. годину,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 27.02.2019. године, донела је   
 

КРИТЕРИЈУМЕ 
за избор  корисника средстава за  субвенционисање 

за набавку хране и ветеринарске услуге за остављену 
женску телад 

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за подстицаје унапређења сточарске производње-за 
субвенционисање  трошкова набавке хране и 
ветеринарске услуге за остављену женску телад. 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        465 

 

 

2. Право на коришћење средстава за исплату 
субвенција за субвенционисање  трошкова набавке 
хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад 
имају физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинстава, уписана у Регистар 
пољопривредних газдинства, са активним статусом, и са  
пребивалиштем и производњом на територији града 
Крушевца, а нису поднела захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима. 

3. Физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинстава има право на 
коришћење средстава за субвенционисање трошкова 
набавке хране и ветеринарске услуге за остављену 
женску телад у износу од 50 % од рачуна за купљену 
сточну храну и ветеринарске услуге, без ПДВ-а, и 
максимално 10.000 динара по грлу, а максимално 
50.000,00 динара по пољопривредном газдинству.  

4. Потребна документација за подносиоце захтева: 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
3) Потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредних газдинстава 
(подаци о пољопривредном газдинству)- Управа за 
трезор, филијала Крушевац; 

5) Извод са подацима о структури сточног фонда- 
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Фотокопија пасоша телета, не старије од 
20.10.2018.године; 

7) Потврда да је теле уматичено или мајка; 
8) Фотокопија рачуна и фискалног рачуна-

оригинал на увид за купљену сточну храну, а за 
ветеринарске услуге само рачун, не старији од 
20.10.2018. године и 

9) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

5. Начелник расписује Конкурс за доделу средстава 
за субвенционисње трошкова набавке хране и 
ветеринарске услуге за остављену женску телад. 

 Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2019. године. 

 Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 
непотпуном конкурсном документацијом. 

7. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу решења Начелника, 
а на предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 12/19                           Председник Комисије 
                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

576 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 06.03.2019 године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за развојне и иновативне 

пројекте у пољопривреди и  
руралном развоју 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града Крушеца 

за 2019. годину издвоје средства у износу од 
5.400.000,00 динара за развојне и иноватине пројекте у 
пољопривреди и руралном развоју и то: 

- 5.000.000,00 динара за развојне и иноватине 
пројекте у пољопривреди и руралном развоју за које јавну 
набавку расписује Градска управа града Крушевца и  

- 400.000,00 динара за развојне и иновативне 
пројекте у пољопривреди и руралном развоју за које 
конкурс расписује Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача развојних и иновативних  
пројеката у пољопривреди и руралном развоју, које ће 
донети Комисија за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца, а сагласност дати Градско веће града 
Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-29/19   ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
577 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

извођача развојних и иновативних пројеката у 
пољопривреди и руралном развоју.  
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II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-41/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
*     *    * 

 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике и политике руралног развоја града Крушевца за 
2019. годину, Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде на седници одржаној дана 27.02.2019. године 
донела је   

КРИТЕРИЈУМЕ 
 

за избор извођача развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном  

развоју 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном развоју, као и 
начин остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финан-

сирање развојних и иновативних пројеката у 
пољопривреди и руралном развоју има научно 
истраживачка организација, која је уписана у 
Регистар научно истраживачких организација.  

 
3. Критеријуми селекције 
 

 
 

10.5 

 
Тип критеријума за избор  Да/Не Бодови 

1. 

 

Досадашње искуство у раду на 

сличним пројектима 

до 5 годинa Да 10 

5-15 годинa Да 20 

2. Обезбеђаност кадровима 

1-5 доктора наука Да 10 

5-10 доктора наука Да 20 

више од 10 доктора 

наука 

Да 30 

3. 
Број корисника обухваћених 

пројектом 

до 30 Да 10 

30 дo 50 Да 20 

преко 50 Да 30 

4. 
Поседовање неопходне опреме за 

реализацију пројекта  
Да 

Да 10 

5. Постоји могућност наставка 

пројекта 
Да 

Да 10 

 
 

4. Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу уговора, по 

завршеној јавној набавци услуга за спровођење развојног пројекта.  
 
 

         Број: 16/19                                                                           Председник Комисије 
                                                                                                                     Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                              

 

 
 
 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        467 

 

 

578 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 6.03.2019 године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите које додељују пословне 
банке 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града Крушеца 

за 2019. годину издвоје средства у износу од 
1.500.000,00 динара за суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите које додељују пословне банке. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за 
суфинансирање камата за пољопривредне кредите које 
додељују пословне банке, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а         
сагласност дати Градско веће града Крушевца.    

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-33/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
579 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите које додељују пословне банке. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-34/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

*     *    * 
 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја пољопривреде 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2019. годину, 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 27.02.2019. године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор корисника средстава за суфинансирање 
камата за пољопривредне кредите које додељују 

пословне банке 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 

за подстицаје унапређења примарне пољопривредне 
производње и прераде путем кредитне подршке - за 
суфинансирање камата за пољопривредне кредите које 
додељују пословне банке и начин остваривања права на 
подстицаје. 

 
2.  Право на коришћење средстава за суфинанси-

рање камата за пољопривредне кредите које додељују 
пословне банке имају физичка лица-носиоци комерци-
јалног породичног пољопривредног  газдинства, правна 
лица и предузетници са територије града Крушевца, 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији града Крушевца. 

 
3. Средства су намењена за суфинансирање 

камата корисницима који испуњавају услове конкурса 
и пословне банке која одобрава кредит. 

 
Кредит који додељују пословне банке користиће се 

за: 
 унапређење и развој сточарске производње; 
 унапређење и развој биљне производње; 
 за куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
 за куповину система и опреме за наводњавање; 
 за изградњу или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката;  
 за унапређење пластеничке производње 
 за куповину пољопривредног земљишта 
 
4. Корисник средстава мора да поседује: 
 
 Пољопривредно земљиште у закупу или 

власништву у областима: 
 сточарства (ради производње ратарских култура 

за исхрану стоке) и то: 
- у говедарству (за краве музаре) – мин. 2 ха; 
- за тов јунади -  мин.3 ха; 
- у  свињарству – мин. 1.5 ха; 
- у овчарству и козарству – мин. 1,5 ха; 
 биљне производње: 
- у воћарству и виноградарству – мин. 0,5 ха 
- за производњу  јагодичастог воћа –мин.  0,2 ха 
- за производњу воћно-лозног садног материјала 

– мин. 0,5 ха 
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 повртарства: 
- за организовање производње на отвореном 

простору – мин. 0,5 ха 
- за пластеничку производњу –  мин. 0,04 ха 
 хортикултурне производње: 
- за производњу украсног биља, четинара и 

дендро материјала- мин. 0,5 ха 
- за производњу цвећа –  мин. 0,02 ха 
 У пчеларској производњи – мин. 10 друштава и 
 У живинарској производњи-регистрована фарма 

са додељеним ветеринарским контролним бројем у Ми-
нистарству пољопривреде и заштите животне средине. 

 
5.  Интезитет помоћи 
 
Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 

50.000,00 динара до 200.000,00 динара до 12 месеци, а 
максимално 12.000,00 динара и 

Исплата 100% номиналне камате, за кредите од 
200.000,00 динара до 600.000,00 динара до 24 месецa, а 
максимално 65.000 динара.       

 
6.  Потребна документација за Конкурс:   
 
1)  Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца 

захтева/доказ о регистрацији из АПР-а (за правна лица и 
предузетнике), не старији од 3 месеца; 

3) Потврда о активном статусу у регистру 
пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод са подацима о структури биљне 
производње и структури сточног фонда (за унапређење 
и развој сточарске производње) - Управа за трезор, 
филијала Крушевац; 

5) Доказ о регистрованој фарми са додељеним 
ветеринарским контролним бројем за живинарску 
производњу; 

 
 7. Начелник расписује Kонкурс за доделу средстава 

за суфинансирање камата за пољопривредне кредите 
које додељују пословне банке. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
најкасније до 15.11.2019. године. 

Средства се одобравају по редоследу (датуму) 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 
 8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
 9. Исплата средстава врши се уплатом на рачун 

пословне банке, код које пољопривредно газдинство 
добија кредит,  на основу решења Начелника, а на 
предлог Комисије, која врши одабир корисника 
средстава, једном месечно, и извештаја банке о 
испуњености услова за добијање кредита. 

 
Број: 8/19                           Председник Комисије 
                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 

580 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 
4. Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одр-
жаној  дана 06.03.2019. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за субвенционисање 

инвестиција у физичку имовину  
пољопривредних газдинстава 

 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2019. годину издвоје средства у износу 
од 16.200.000,00 динара за субвенционисање инве-
стиција у физичку имовину пољопривредних газдин-
става и то: 

- 14.200.000,00 динара за субвенционисање 
купљене пољопривредне опреме и механизације  

2.000.000,00 динара за подизање нових или 
обнављање постојећих (крчење и подизање) више-
годишњих засада воћака, хмеља и винове лозе  

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор корисника средстава за суб-
венционисање инвестиција у физичку имовину пољо-
привредних газдинстава, које ће донети Комисија за 
подстицање развоја пољопривреде града Крушевца, а 
сагласност дати Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-35/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
 
581 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за субвенционисање инвестиција у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава. 
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II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 320-36/19  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
 

  
*     *    * 

 
На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2019. годину, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде на седници одржаној дана  27.02.2019. 
године донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор  корисника средстава за субвенционисање 
инвестиција у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 
 

1. Овим критеријумима ближе се прописују услови 
за субвенционисање инвестиција у физичку имовину  
пољопривредних газдинстава, начин остваривања права 
на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по 
кориснику.  

 
2. Право на коришћење средстава за субвен-

ционисање  инвестиција у физичку имовину пољо-
привредних газдинстава по Програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца за 2019. годину, имају 
физичка лица-носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства, правна лица и предузетни-
ци, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији града Крушевца, а која нису поднела  
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.  

 
3.  Корисник средстава мора да испуњава и специ-

фичне услове у зависности од сектора и то: 
 
 
 
 

Сектор млека  
 
 Пољопривредна газдинства која поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 
млечних крава; 

 У случају набавке нових машина и опреме за 
наводњавање, поседују у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава; 

 
Сектор меса  
 
 У Регистру објеката (у складу са Правилником о 

регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња - „Службени гласник РС“, 
бр. 36/17) имају регистроване објекте са капацитетима за 
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла 
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 
и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. 

 
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, 

хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да: 
 
 Имају: мање од 2 ha јагодичастог воћа и хмеља; 

односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа 
цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 

 У случају подизања нових или обнављања 
постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, 
имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста 
воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа 
винове лозе 

 Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од   
3 hа производње поврћа на отвореном простору 

 
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна 

репа)  
 
 Пољопривредна газдинства која имају имају 

мање од 50 ha земљишта под осталим усевима. 
 За инвестиције за набавку  машина и опреме за 

наводњавање прихватљиви корисници су пољо-
привредна газдинства која имају мање од 100 hа 
земљишта под осталим усевима. 

 
Сектор пчеларства 
 
 У сектору пчеларства прихватљиви корисници 

треба да имају  5-500 кошница. 
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4.  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у пољопривреди и то: 
 

   Шифра 
инвестиције  

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све 
елементе, материјале и инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за 
транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и 
течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање 
животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; 
опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
косилице; превртачи сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 

101.1.7. Опрема за третман папака 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15. Машине за транспорт 

101.1.16. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за 
транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за 
течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт 
чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), 
укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и 
појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне 
хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; 
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 

101.2.7. Опрема за третман папака 

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 
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101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16. Машине за транспорт 

101.2.17. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 
 
Сектор производње 
конзумних јаја 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског 
ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива 

Сектор воће, грожђе, 
поврће (укључујући 
печурке) и цвеће 

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима 
и вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у 
заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење 
биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и 
супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен 
диоксидом при производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након 
резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали усеви 
(житарице, индустријско, 

ароматично и зачинско 
биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 
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101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8.  Машине за транспорт 

101.5.9. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

101.6.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава  

 

 
5. Износи подстицаја за сектор млеко, месо, воће, 

грожђе и поврће, остали усеви и пчеларство су 40% на  
износ инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 
100.000,00 динара. За секторе млеко, месо, воће, грожђе 
и поврће  и остали усеви додатних 10% одобрава се када 
су носиоци газдинства млади - млађи од 40 година у 
тренутку подношења пријаве и додатних 10% одобрава 
се када су носиоци газдинства жене, тако да је могућ 
интензитет подстицаја од највише 60%.                                                         

 
6.  Потребна документација за подносиоце захтева : 
1) Пријава; 
2) Фотокопија личне карте подносиоца 

пријаве/доказ о регистрацији из АПР-а (за правна лица 
и предузетнике); 

3) Потврда о активном статусу у регистару пољо-
привредних газдинстава (активно и комерцијално)- 
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства 
(подаци о пољопривредном газдинству) - Управе за 
трезор, филијала Крушевац;  

5) Извод са подацима о структури биљне 
производње- Управа за трезор, филијала Крушевац; 

6) Извод са подацима о структури сточног фонда- 
Управа за трезор, филијала Крушевац; 

7) Фотокопија рачуна за набавку предметне 
инвестиције и фискалног рачуна-оригинал на увид или 
потврду о преносу средстава или извод, оверен од стране 
банке, јединствену царинску исправу ако је подносилац 
захтева директно извршио увоз предметне инвестиције 
и фотокопија гарантног листа за инвестицију која 
подлеже гаранцији и то: 

- за пољопривредну опрему и механизацију, не 
старији од 01.01.2019. године и 

- за подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља 
и винове лозе у јесен 2018. године и у 2019. години. 

8) Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима. 

 
7.  Начелник расписује Конкурс за доделу средстава 

за субвенционисање инвестиција у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава.  

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а 
рангирање ће се вршити по датуму пријављивања, а 
најкасније до 15.11.2019. године. 

 
8.   Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
   

9. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 
текући рачун корисника, на основу решења Начелника, 
а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника 
средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по 
редоследу поднетих захтева. 

 
Број: 10/19                           Председник Комисије 

                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 
582 
На основу члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и  става 3. тачка 4. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној  
дана 06.03.2019.  године донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за реализацију мере 

успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде  

  
I Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2019. годину издвоје средства у износу од 
1.530.000,00 динара, за реализацију мере успостављање 
и јачање удружења у области пољопривреде и то: 

 730.000,00 динара у циљу побољшања услова 
рада удружења 

 800.000,00 динара за учешће на пољопри-
вредним сајмовима у земљи 

 
II Наведена средства утрошиће се на основу Кри-

теријума за избор корисника средстава за реализацију 
мере успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде, које ће донети Комисија за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца, а сагласност 
дати Градско веће града Крушевца.  

 
III Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца ". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-39/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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583 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18) и става 3. тачка 3. 
Решења о образовању и именовању Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/18), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 06.03.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава за реализацију мере успостављање 
и јачање удружења у области пољопривреде. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-40/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
*     *     * 

 
На основу става 3. тачке 4. Решења о образовању и 

именовању Комисије за подстицање развоја пољо-
привреде ("Службени лист града Крушевца" број 1/18) и 
Програма подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике и политике руралног развоја града Крушевца за 
2019. годину, Комисија за подстицање развоја пољо-
привреде на седници одржаној дана 27.02.2019. године 
донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор корисника средстава за реализацију мере 

успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде  

 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови, начин остваривања права и максимални износ 
бесповратних средстава по Удружењу, за реализацију 
мере успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде. 

 
2. Право на коришћење средстава за реализацију 

мере успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде у 2019. години имају пољопривредна 
удружења са територије града Крушевца, уписана у 
Регистар удружења у АПР-у и која за ову меру нису и 
неће користити средства по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације). 

 
3. Корисник мора да испуњава и специфичне 

услове и то: 
 
 
 
 
 
 

Р. 
бр. 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 

Пројекат подржава од 3-5  
чланова удружења или др. 
организација 
пољопривредних произвођача 

да/не 10/0 

2. 

Пројекат подржава преко 5 
чланова удружења или др. 
организација 
пољопривредних произвођача 

да/не 20/0 

3. 
Подносилац захтева има 
искуство у управљању 
пројектима 

да/не 10/0 

 
4. Износ подстицаја је 90% од укупног износа 

средстава, а максимално 200.000,00 динара. Износ 
подстицаја је са урачунатим ПДВ-ом. 

 
5. Начелник расписује Конкурс за доделу 

бесповратних средстава за реализацију мере 
успостављање и јачање удружења у области пољо-
привреде у 2019. години. 

Конкурс ће бити отворен 10 (десет) дана од 
расписивања Конкурса. 

Рангирање корисника средстава ће бити на основу 
бодовања до утрошка средстава. 

 
6. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом.  
 
7. Исплата ће се вршити уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења Начелника, 
а на предлог Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца која врши одабир 
корисника средстава. 

 
Број: 14/19                           Председник Комисије 

                            Наташа Бачлић, с.р. 
                                                                                           
 
 
584 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16), члана 16. став 
2. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац (,,Сл. листа града 
Крушевца“, бр.13/16) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, дана 06.03.2019. 
године, донело  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - Даје се сагласност на Одлуку о измени 

Правилника о унутрашњој организацији  и система-
тизацији  послова у Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац III бр. 3420 од 04.12.2017.год. 
коју је донео директор  под III бр.476 од 18.02.2019. год. 
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II   Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 023-9/19    ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  
 
 
585 
На основу члана 32. Закона о запосленима у јавним 

службама (,,Сл. гласник РС,, број 113/17 и 95/18), члана 
11. тачка 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку 
културу,, Спортски центар,, Крушевац (,,Сл.лист града 
Крушевца,, број 1/09 - Пречишћен текст и 6/10) и члана  
50. Статута града  Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" 
број  15/18),  

Градско веће Града Крушевца, на седници одржаној 
дана 15.03. 2019. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова Установе за 
физичку културу "Спортски центар" Крушевац, који је 
донео директор Установе дана 14.03.2019. године под 
бројем 138. 

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу  града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-108/19   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
586 
На основу члана 47. Правилника о одобравању средстава 

и финансирања програма којима се остварује општи интерес 
у области спорта на територији града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 1/17) и члана 50. Статута града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Градско веће Града Крушевца, на седници одржаној 
06.03.2019. године, донело је 

 
ЗАКЉУЧАК  

 
I - УСВАЈА се Извештај о реализацији и утрошку 

буџетских средстава програма и пројеката од јавног 
интереса у области унапређења и развоја спорта за град 
Крушевац за 2018 годину.   

 
II - Закључак објавити на сајту града Крушевца и 

у ,,Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-87/19  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

  

587 
На основу члана 50. Статута града Крушевца (,,Сл. 

лист града Крушевца'', бр.15/18), 
Градско веће града Крушевац, на седници одржаној 

дана 15.03.2019. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I – УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији одобрених 

пројеката и утрошку одобрених средстава традицио-
налним црквама и верским заједницама у 2018. години, 
број 58 од 11.03.2019. године. 

 
II – Одобрава се продужетак рока реализације 

пројекта "Уградња осветљења у Саборни храм Светог 
Ђорђа у Крушевцу'' до 08.04. 2019. године. 

 
III - У складу са ставом II закључити анекс Уговора 

о додели средстава црквама и традиционалним верским 
заједницама на територији града Крушевца за 2018. 
годину IIбр. 404-1189/18 од 31.08.2018.године  са СПЦ, 
Епарија крушевачка, Доситејева бр.1. 

 
IV – Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-109/19   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 

 

588 

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, 113/2017 и 95/2018) и члана 

50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 

бр. 15/2018),  
Градско веће града Крушевца, дана 06.03.2019. 

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 2019. 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 167 - Средства резерве, 

одобрава се укупно 39.600 динара распоређено на 

следеће кориснике: 
У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
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ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Школе за основно и средње образовање 
„Веселин Николић“), економска класификација 463000, 
позиција 102 – Трансфери осталим нивоима власти, 
повећава се за 39.600 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 39.600 динара су 
непланирана средства за испитивање микроклиме, а по 
решењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Инспектората за рад, Одељења 
инспекције рада Крушевац бр. 389-164-000239/2018-04 
од 27.12.2018. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 401-14/19                       ЗАМЕНИК 
                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
                                                   Весна Лазаревић, с.р. 
  

 

 

589 
 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, 113/2017 и 
95/2018) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 6.03.2019. 
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 2019. 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 167 - Средства резерве, 
одобрава се укупно 55.531 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

 
У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Вук Караџић“), економска 
класификација 463000, позиција 90 – Трансфери 
осталим нивоима власти, повећава се за 55.531 динара и 
то: 

- конто 426124-ХТЗ опрема, повећава се за 23.631 
динар и 

- конто 426931-Алат и инвентар, повећава се за 
31.900 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у укупном  износу од 55.531 динар су 
недовољно планирана средства за заштиту, а по решењу 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Инспектората за рад, Одељења 
инспекције рада Крушевац бр. 389-155-000304/2018-04 
од 31.12.2018. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 401-15/19                       ЗАМЕНИК 
                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
                                                   Весна Лазаревић, с.р. 
  

 

 

590 

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, 113/2017 и 95/2018) и члана 

50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 

бр. 15/2018),  

Градско веће града Крушевца, дана 6.03.2019. 

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 2019. 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 167 - Средства резерве, 

одобрава се укупно 82.990 динара распоређено на 

следеће кориснике: 

 

У разделу 6 - ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 

2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 

Функционисање ОШ „Свети Сава“ Читлук), економска 

класификација 463000, позиција 99 – Трансфери 

осталим нивоима власти, повећава се за 82.990 динара. 

       

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 2. 

овог решења у износу од 82.990 динара су недовољно 
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планирана средства за набавку ХТЗ опреме у складу са 

Актом о процени ризика, а по решењу Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Инспектората за рад, Одељења инспекције рада Крушевац 

бр. 389-155-000001/2019-04 од 18.01.2019. године. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 

  

4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Бр. 401-16/19                      ЗАМЕНИК 
                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
                                                  Весна Лазаревић, с.р. 
  
 

 

 

 

IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

 

 
591 
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 20.03.2019. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ  ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ „ЖЕЛЕЗНИЧКА 1“ У 

КРУШЕВЦУ – део урбанистичке целине Б  НА  
ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у 
Крушевцу – део урбанистичке целине Б на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
Границом Изменe плана обухваћен је део урбани-

стичке целине Б у оквиру ПДР-а „Железничка 1“ у 
Крушевцу који обухвата северозападни део централне 
градске зоне, између  улица Цара Лазара и Железничке. 
Измене и допуне плана у делу урбанистичке целине Б 

обухватају катастарске парцеле уз Улицу Милетине 
Буне (к.п. 2570/55).  

Члан 3. 
   
Планом  генералне регулације „Центар“ у Круше-

вцу   опредељене   су   зоне   за   даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, од 
којих је један ПДР Железничка 1 у Крушевцу.  
Предметни план обухвата  део  централне  градске  зоне 
и мешовите стамбене зоне, који карактерише  разно-
врсност  планираних  претежних намена:  комерцијалне  
делатности,  породично становање средње густине, 
пословање, трговина, услуге и сл.  

Измене и допуне плана, обухватају део урбани-
стичке целине Б са планираном наменом: комерцијалне 
делатности, које се организују на нивоу блока или дела 
блока. Поред планом дефинисане намене, могу бити 
заступљене компатибилне, допунске и пратеће намене, 
уз примену одговарајућих урбанистичких параметара.  

Због новонасталих околности и стварања услова за 
развој комуналне инфраструктуре и реализацију пла-
нираних активности на решавању проблема грејања, 
неопходна је промена намене у делу урбанистичке 
целине Б.    

 
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 „Железничка 1“ у Крушевцу – део 
урбанистичке целине Б као и на основу Мишљења бр. 501-
40/2019-09 од 14.03.2019.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  Измене 
Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу – 
део урбанистичке целине Б 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 „Железничка 1“  у Крушевцу 
– део урбанистичке целине Б и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 
 
IV Број: 350-175/19  НАЧЕЛНИК 
    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
    Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23.03.2019.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 4                                        477 

 

 

592 
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 21.03.2019. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „СУНЧАНА ПАДИНА“ У 
КУКЉИНУ НА ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације „Сунчана падина“ у Кукљину  
у  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата плана полази са севера источном 
границом к.п.бр. 5431/1 КО Кукљин (некатегорисани пут) 
до северне границе к.п.бр. 5455 КО Кукљин обухватајући 
је и иде даље ка истоку, сече к.п.бр. 9356 КО Кукљин 
(Церовачки поток) и наставља ка југу до јужне границе ове 
парцеле, наставља ка западу до к.п.бр. 5527 КО Кукљин 
обухватајући и њу, наставља ка западу до к.п.бр. 5538 
обухватајући и њу, даље ка северу до к.п.бр. 5568/1 КО 
Кукљин обухватајући и њу, затим ка западу до к.п.бр. 9339 
КО Кукљин (некатегорисани пут), сече је и наставља 
западном границом к.п.бр. 5565 КО Кукљин (некатего-
рисани пут) до места од ког је и кренула. 

Парцеле у обухвату Плана детаљне регулације су 
следеће: 5431/1 (део), 5431/2, 5455, 5456, 5457, 5458, 
5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465/1, 5465/2, 5466, 
5467, 5468, 5469, 5470/1, 5470/2, 5471, 5472, 5473, 5474, 
5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 
5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 
5493, 5494, 5495, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501/1, 5501/2, 
5501/3, 5502/1, 5502/2, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 
5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513/1, 5513/2, 5514, 5515, 
5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 
5525, 5526, 5527, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 
5537, 5538, 5539, 5540/1, 5540/2, 5541, 5542, 5543, 5544, 
5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552/1, 5552/2, 
5553, 5554/1, 5554/2, 5555, 5556, 5557, 5558, 5565 (део), 
5566/1, 5566/2, 5567/1, 5567/2, 5568/1, 5568/2, 5570, 9339 
(део), 9356 (део) све КО Кукљин. 

 
Површина обухвата плана је око 17,80ха. 
Границом плана детаљне регулације обухваћен је 

део КО Кукљин, административне општине Крушевац.  
 

 
 

Члан 3. 
 

Подручје плана је у обухвату Просторног плана 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/11) и 
изван је граница грађевинског подручја, тако да ће се 
подручје плана третирати у складу са правилима 
уређења и грађења на пољопривредном земљишту. 

 
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  
„Сунчана падина“ у Кукљину, као и на основу Мишљења 
бр. 501-42/2019-09 од  21.03.2019.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 „Сунчана падина“ у 
Кукљину 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 “Сунчана падина“ у Кукљину и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-177/19  НАЧЕЛНИК 
    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
    Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 

 
593           
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 21.03.2019. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАЊЕВАЦ“  У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене Плана детаљне регулације „Пањевац“ у 
Крушевцу на животну средину. 
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Члан 2. 
 

Граница почиње у западном делу комплекса ПДР-а 
од железничке пруге Сталаћ - Краљево, границом к.п. 
2066 КО Лазарица и у смеру казаљке сата иде према 
северу, пресецајући к.п. 1038/10 и даље обухвата следеће 
к.п. 1038/37, 1038/30, 1038/31, 1038/32, 1038/24, 1038/51 
пресеца к.п. 1038/4, затим 1038/57. Ломи се према истоку 
обухватајући к.п. 1038/57, 1038/56, 1038/55, 1038/50, 
1038/48, 1038/40, 1038/44, затим скреће према северу 
обухватајући следеће к.п. 1039/16, 1039/15, 1039/14, 
1039/22, 1039/17, 1039/13, 1039/21, 1040/1 (пут) до пута 
к.п. 2109/1 који пресеца, као и к.п.1047/2 до пута 1047/12. 
Даље наставља у истом правцу обухватајући к.п. 1047/12, 
1047/8(део) и 1051/1, затим се ломи према истоку 
обухватајући к.п. 1051/1, 1051/2, 1052/2, пресеца 
2087/2(пут) 1262/4, 1262/3, 1262/2, 1264/3, 1264/5, 1265/2, 
1272/6 (пут) и 1271 до Гарског потока. Граница се даље 
ломи према југу Гарским потоком обухватајући к.п. 1271, 
1272/2, 1272/8, 1272/10, 1273/2, 1288/1, 1289/4 и1289/1 до 
железничке пруге, затим се ломи према западу осовином 
колосека пруге до места одакле је и почела.    

Измена плана обухвата површину од око 16,97ха. 
 

Члан 3. 
   

Плански документ вишег реда као плански основ за 
израду Плана је Генерални урбанистички план 
Крушевца 2025 („Сл.лист града Крушевац“, бр. 3/15). 

Према Генералном урбанистичком плану Крушевац 
2025  простор обухваћен границом Плана налази се у 
просторној зони 5 - општа стамбеној зона ''ЗАПАД''. 
Претежна намена ове зоне је породично становање са 
ниским индексом изграђености и заузетости и као пратећа 
намена планирано је заштитно зеленило, рејонски парк. 

 
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 „Пањевац“ у Крушевцу  као и на основу 
Мишљења бр. 501-43/2019-09 од 21.03.2019.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  Измене Плана детаљне регулације „Пањевац“ 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 „Пањевац“  у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-176/19  НАЧЕЛНИК 
    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
    Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове реша-
вајући по службеној дужности, на основу чл. 157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, ... ), дана 01.03.2019. године,  
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) 
тако да:  

- у члану 4. став 1. након тачке 10 додаје се нова 
тачка 10.1 која гласи: 

"10.1 Улица Дринчићева, од Улице Таковске до 
Улице Видовданске;" 

 
- у члану 5. став 1. тачка 31. мења се да гласи: 
"31. Улица Дринчићева, испред раскрснице са 

Улицом Видовданском, испред раскрснице са Улицом 
Ломином и испред раскрснице са Улицом Таковском;" 

  
- у члану 5. став 1. тачка 90. мења се да гласи: 
"90. Улица Таковска, испред раскрснице са Улицом 

Видовданском, иза раскрснице са Улицом Станислава 
Биничког, испред и иза раскрснице са Улицом 
Дринчићевом, испред и иза раскрснице са Улицом 
Душановом и испред раскрснице са Улицом 
Шумадијском;" 

 
- у члану 6. став 1. тачка 17. мења се да гласи: 
"17. Улица Дринчићева, десном страном од Улице 

Таковске до Улице Видовданске, за подужно паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару, и левом страном 
за подужно паркирање на коловозу;" 

  
- у члану 13. став 1. тачка 19. брише се. 
 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, сходно 

чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива 
овог Решења који се односи на регулисање паркирања и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења, осим у 
делу који се односи на регулисање паркирања, и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 
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 II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
IV Број: 344-140/19  НАЧЕЛНИК 
    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
    Иван Анђелић, с.р. 

 

 
595 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
55/2014, 24/2018, 41/2018 и 87/2018) и чл. 10. Одлуке о 
паркиралиштима („Службени лист града Крушевца“, бр. 
1/09-Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 3/14), дана 
15.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 

Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 12. у ставу 1. после тачке 6.1. додаје 
нова тачка 6.2. која гласи: 

 
"6.2. Улица Луја Пастера, једно паркинг место, 

на вануличном паркиралишту, испред вишепородичног 
стамбеног објекта број 2, прво са десне стране гледано 
према улазу са вануличног паркиралишта, за управно 
паркирање на тротоару (наменски се користи за возило 
регистарске ознаке KS 109-ОD у својини лица са 
инвалидитетом);"  

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" 

Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
3. Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-188/19  НАЧЕЛНИК 
    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
    Иван Анђелић, с.р. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 
Ред. бр.                                                                                                                                                                          Страна 
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