
25.09.2015.                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  5                                   

 

813 

 
216 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр.129/07), члана 20. и чл. 36. 
став 5. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС" бр. 88/11) и члана 19. тачка 6. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 

            
О Д Л У К У 

 
о поступању са принудно уклоњеним возилима, 

стварима и другим предметима 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
     

Члан 1. 
 
Овом Oдлуком се ближе уређује поступање са 

принудно уклоњеним возилима, стварима и другим 
предметима (у даљем тексту: покретне ствари) са 
површина јавне намене, по налогу Одељења за 
инспекцијске послове (у даљем тексту: Комунална 
инспекција), у вршењу инспекцијског надзора, као и 
услови и начин на који вршилац комуналне делатности 
може остварити право да принудно уклоњена возила, 
ствари и друге предмете прода, да би се намирили 
трошкови поступка, одношења, лежарине као и други 
трошкови. 

 
Члан 2. 

 
Јавно комунално предузеће "Крушевац" Крушевац (у 

даљем тексту: Предузеће) уклања покретне ствари са 
површина јавне намене и одлаже на одговарајући простор 
за смештај и чување (у даљем тексту: складишни 
простор), у складу са законом и овом Одлуком. 

Складишни простор на који се одлажу покретне 
ствари је простор у кругу Предузећа у ул. Николе 
Чоловића бр. 2 у Крушевцу. 

 
Члан 3. 

 
Пријем и евидентирање уклоњених покретних ствари 

на складишни простор врше овлашћена лица Предузећа. 
 

Члан 4. 
 

Предузеће не сноси одговорност за евентуална 
оштећења на ускладиштеним покретним стварима, 
проузрокована вишом силом и њиховом природом. 

 
II - ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ 
ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ 

 
Члан 5. 

 
Трошкове поступка одношења покретних ствари, 

лежарине и друге доспеле трошкове утврдиће Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност Градског већа града 
Крушевца, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

III - ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ 
       СТВАРИМА 
 

Члан 6. 
 

Предузеће у року од 15 дана од дана пријема 
покретних ствари, обавештава власника покретних 
ствари о трошковима поступка одношења, лежарине и 
другим доспелим трошковима, као и да предузеће чува 
уклоњене покретне ствари 120 дана од дана уклањања. 

Уколико се власнику покретних ствари није могло 
доставити обавештење  из става 1. овог члана или ако је 
власник непознат исто ће се објавити на огласној табли 
и интернет страници Предузећа.  

По истеку рока од 15 дана по истицању 
обавештења из претходног става, сматра се да је 
власник покретних ствари уредно обавештен. 

Предузеће почиње да рачуна трошкове поступка 
након истека 24 сата од момента уклањања покретних 
ствари. 

 
Члан 7. 

 
Власници покретних ствари дужни су да испуне 

услове за враћање покретних ствари и иста преузму у 
року од 120 (стодвадесет) календарских дана, 
рачунајући од дана уклањања покретних ствари. 

Власници покретних ствари могу да изврше 
преузимање истих, након што поступе по решењу 
Комуналног инспектора и плате трошкове поступка 
одношења, лежарине и друге доспеле трошкове. 

Уколико власници покретних ствари не испуне 
услове за враћање и не изврше преузимање у наведеном 
року, Предузеће стиче право да изврши продају истих у 
циљу намирења трошкова поступка, одношења, 
лежарине и других доспелих трошкова. 

 
IV - КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ 
        ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  
 

Члан 8. 
 
Процену вредности покретних ствари, врши 

Комисија за попис и процену вредности покретних 
ствари (у даљем тексту: Комисија за процену 
вредности). 

Градоначелник града Крушевца на предлог 
Градске управе града Крушевца  и Предузећа, доноси 
решење о именовању Комисије за процену вредности. 

Чланови Комисије за процену вредности  именују 
се из реда запослених у Градској управи града 
Крушевца и из реда запослених у Предузећу на период 
од 2 године. 

Комисију за процену вредности чине председник, 
заменик председника и 3 члана. 

Комисију за процену вредности чине 3 (три) члана 
из реда запослених у Градској управи града Крушевца 
од којих је један председник Комисије и 2 (два) члана 
из Предузећа од  којих је један заменик председника 
Комисије за процену вредности. 
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Члан 9. 
 
Комисија за процену вредности  врши процену 

вредности покретних ствари, по истеку рока  од 120 
(стодвадесет) календарских дана, од дана уклањања 
покретних ствари, у виђеном стању. 

Комисија за процену вредности, о извршеној 
процени вредности покретних ствари, сачињава 
Записник. 

У Записнику се наводе пописане покретне ствари 
са њиховом процењеном вредношћу, која представља 
утврђену почетну вредност покретних ствари. 

Записник мора бити потписан од стране 
Председника или заменика председника Комисије за 
процену вредности и најмање два члана Комисије за 
процену вредности. 

 
    V - ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ 
         СТВАРИ 
 

Члан 10. 
 
Предузеће приступа поступку продаје покретних 

ствари путем јавног надметања или  непосредном 
погодбом. 

Одлуку о продаји покретних ствари и образовању 
Комисије за спровођење поступка продаје покретних 
ствари (у даљем тексту: Комисија предузећа), доноси 
Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора 
Предузећа. 

   
Комисија  предузећа има председника и два члана. 
 

Члан 11. 
 
Продаја путем јавног надметања спроводи се када 

је утврђена почетна вредност  покретних ствари, већа 
од трошкова одношења, лежарине и других доспелих 
трошкова. 

 
Члан 12. 

 
Продаја путем јавног надметања врши се 

објављивањем јавног огласа у локалним медијима, у 
поступку који спроводи Комисија предузећа. 

 
Члан 13. 

 
Јавно надметање је успешно спроведено уколико 

понуду поднесе и само један учесник под условом да 
прихвати утврђену почетну вредност покретних ствари. 

   
Члан 14. 

 
Јавни оглас објављује се на огласној табли 

Предузећа и огласној табли Градске управе града 
Крушевца, као и у локалном листу. Јавни оглас садржи: 

- податке о покретним стварима које се продају;  
- утврђену почетну вредност покретних ствари ; 
- износ депозита у висини од 10% од утврђене 

почетне вредности покретних ствари, који полажу 
учесници јавног надметања; 

- време и место где се могу прегледати 
покретне ствари које се продају; 

- време и место одржавања јавног надметања; 
- рок за подношење пријава;  
- назнаку да се учеснику у поступку јавног 

надметања враћа депозит ако нису победили на јавном 
надметању; 

- рок за исплату цене  и закључивање уговора;  
- рок за преузимање покретних ствари, 
- назнаку да се ствар продаје у виђеном стању, 

без гаранције за њена својства и исправност. 
 

Члан 15. 
 
Потупак јавног надметања спроводи Комисија 

предузећа.  
Комисија предузећа води записник о јавном 

надметању, који потписују председник  и чланови 
Комисије предузећа. 

Поступак отвара председник Комисије предузећа, 
након што утврди да ли су испуњени услови из чл.14. 
Одлуке. 

Јавно надметање се спроводи тако  што учесници 
јавног надметања на позив председника Комисије 
предузећа дају своје понуде. 

Учесник јавног надметања је дужан да јасно и 
гласно каже своју понуду. 

Поступак јавног надметања је завршен када после 
трећег позива председника Комисије предузећа, нико 
од учесника не поднесе понуду вишу од претходне. 

Председник Комисије предузећа објављује најбољу 
понуду и име учесника, на основу које Комисија 
предузећа доноси  Одлуку. 

На позив председника Комисије предузећа, 
учесник који је дао најбољу понуду потписује изјаву да 
је понудио највећу цену, са назнаком висине цене. 

Након тога председник Комисије предузећа 
објављује  да је поступак јавног надметања завршен. 

Одлука о додели покретних ствари које су продате 
у поступку јавног надметања, обављује се на огласној 
табли Предузећа у року од 3 дана од дана завршетка 
поступка јавног надметања. 

На Одлуку учесници поступка јавног надметања 
имају право приговора у року од 3 дана од дана 
објављивања Одлуке на огласној табли. 

О приговору одлучује Надзорни одбор Предузећа. 
Одлука донета по приговору је коначна и објављује 

се на огласној табли Предузећа. 
 

Члан 16. 
 
Учесник који је дао најбољу понуду, дужан је да 

уплати износ наведен у Одлуци комисије предузећа, у 
року од 8 дана, од дана када је Одлука постала коначна. 
Ако не поступи у наведеном року губи право на 
закључење уговора и на повраћај уплаћеног депозита. 

У случају одустанка учесника, који је дао најбољу 
понуду, позива се други учесник који је дао другу 
најбољу понуду. 

Ако се не може извршити избор најповољније 
понуде понавља се поступак. 

Након уплате учесник из става 1., односно става 2. 
овог члана и Предузеће потписују Уговор у року од 8 дана. 
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Члан 17. 
 
Ако покретна ствар не буде продата на јавном 

надметању, Комисија предузећа констатује да продаја 
није успела и доноси Закључак да се продаја покретних 
ствари наставља путем непосредне погодбе, по цени 
која може бити нижа од утврђене почетне вредности 
покретних ствари. 

 
Члан 18. 

 
Комисија предузећа доноси Закључак о продаји 

покретних ствари путем непосредне погодбе, када су 
трошкови одношења, лежарине и други доспели 
трошкови покретних ствари већи од утврђене почетне 
вредности покретних ствари. 

 
Члан 19. 

 
Уколико је постигнута вредност продатих ствари 

већа од кумулативних трошкова поступка, одношења, 
лежарине и других доспелих трошкова, Предузеће има 
обавезу да вишак вредности исплати власнику 
покретних ствари. 

У случају када је власник непознато лице ова обавеза 
престаје протеком рока од 60 дана од дана извршене 
продаје и вишак вредности припада Предузећу. 

 
VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 

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

    
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 011-12/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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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 19. Статута  града Крушевца ("Службени  лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл  

лист  града Крушевца“, бр. 12/09, 7/10, 6/11, 8/12, 10/12, 
1/13, 7/14  и 4/15) у Тарифном броју 10 Таксене тарифе 
, у напомени , тачка 1. мења се и гласи:  

„За издавање одобрења по овом тарифном броју 
надлежно је Одељење за урбанизам и грађевинарство 
Градске управе, осим за постављање самостојећих 
рекламних ознака на путном земљишту поред 
општинских путева, за које Услове за постављање издаје 
Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац и 
закључује уговор са корисником, којим се уређују 
међусобна права и обавезе, на период од једне године.“ 

 
Члан 2. 

 
После Тарифног броја 10 додаје се нови Тарифни 

број 11, који гласи: 
 

„Тарифни број 11. 
 

За постављање водова кабловског дистрибутивног 
система и других водова на стубовима јавног 
осветљења у својини града Крушевца, локална 
комунална такса се плаћа  по заузетом стубу у 
месечном  износу од......................................... 120 динара  

 
НАПОМЕНА    
1. Обвезник локалне комуналне таксе су привредни 

субјекти регистровани за обављање ове врсте 
делатности који постављају водове из овог Тарифног 
броја. 

 
2. По поднетом захтеву, Услове за постављање 

водова издаје Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП 
Крушевац и закључује уговор са корисником, којим се 
уређују међусобна права и обавезе, на период од  једне 
године. 

 
Члан 3.  

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћени текст ове Одлуке. 

 
Члан 4.  

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 434-3/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 99. став 5. и 20. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и члана 4. став 3. Уредбе о условима,начину и 
поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој 
од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, 
као и услове, начин и поступак размене непокретности 
("Сл. гласник РС" бр. 61/15) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца " бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници од  
24.09.2015. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 

 У Oдлуци о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/15) у члану 1. став 1. после речи "Града Крушевца," 
додаје се запета и речи "размене непокретности, 
споразумно прибављање неизграђеног грађевинског 
земљишта,". 

 
Члан 2. 

 
После члана 32. додају се два нова члана који 

гласе: 
"Члан 32 а. 

 
"Размена грађевинског земљишта између Града 

Крушевца и других носилаца права својине на 
грађевинском земљишту врши се изузетно, 
непосредном погодбом, по тржишним условима. 

Предлог за размену грађевинског земљишта 
заинтересовано лице подноси Одељењу за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове Градске 
управе. Одељење утврђује основаност размене, да ли је 
размена у интересу Града Крушевца у складу са 
Планским документом и цени оправданост и 
целисходност размене. Уколико се утврди да је размена 
у интересу Града  утврђује се тржишна вредност 
грађевинског земљишта које је предмет размене. 
Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује 
Комисија из члана 33. ове Одлукe. 

Образложени предлог за размену земљишта 
Одељење доставља Градском већу на разматрање и 
упућивање предлога решења Скупштини града. 

На основу решења Скупштине града Крушевца 
закључује се уговор о регулисању накнаде за размену 
грађевинског земљишта, који у име Града Крушевца 
закључује Градоначелник.  

  
Члан 32 б. 

 
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавну својину Града Крушевца за потребе уређења 
површина јавне намене, може се изузетно спровести и 
споразумом са власником грађевинског земљишта. 

Поступак за прибављање земљишта се покреће по 
захтеву јавног предузећа коме је поверено уређење 
конкретне површине јавне намене.  

Захтев из претходног става овог члана мора бити 
потписан и од стране власника непокретности. Уз 
захтев се доставља лист непокретности и информација 
о локацији за конкретну парцелу (формирана 
грађевинска парцела у складу са Планским 
документом) са предлогом за решавање имовинских 
односа. Захтев за покретање поступка подноси се 
Градској управи Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско-правне послове. 

Одељење спроводи поступак у коме се подносилац 
захтева и власник непокретности изјашњавају о 
поднетом захтеву. 

Кад Одељење утврди да су се странке сагласиле са 
предлогом за закључење споразума, прибавља 
тржишну вредност непокретности од стране Комисије 
из члана 33. ове Одлуке и сачињава предлог Одлуке о 
прибављању који доставља Градском већу на 
разматрање и упућивање Скупштини на усвајање. 

Уговор у име и за рачун Града закључује Градона-
челник. Оверен Уговор о прибављању непокретности  
представља основ за упис у катастар непокретности“. 

 
Члан 3. 

 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у"Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-124/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 10.  и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
РС“, бр. 129/07), члана 22. и 27. став 10. Закона о јавној 
својини ("Службени гласник РС “, бр. 72/2011) и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца 
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 24.09.2015. године донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ 
ИЗДАВАЊА И ФОРМИРАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о поступку издавања и формирања 
закупнине за коришћење пословног простора ("Сл. лист 
града  Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 3/09 и 
8/12) у  члану 2. став 1. мења се и  гласи:  

„Пословни простор из чл. 1. ове Одлуке је 
непокретност у јавној својини града Крушевца.“ 

Став 2. се брише. 
 

Члан 2. 
 

У члану 3. став 1. речи „Закона о средствима у 
својини Републике Србије“ замењују се речима „Закона 
о јавној својини“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 4. став 1. мења се и гласи: „Пословни  

простор даје се у закуп у поступку јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, 
а изузетно непосредном погодбом у случајевима 
утврђеним Законом и подзаконским актима.“ 
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Члан 4. 
 

У члану 6. став 1. мења се и гласи: „Одлуку о 
издавању пословног простора доноси Надзорни одбор 
Предузећа“. 

       
Члан 5. 

 
У члану 7.  став 2.  мења се и гласи:  
„Оглас за издавање у закуп пословног простора 

садржи:  
1. Фирму и седиште предузећа,  
2. Начин издавања – путем јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда,  
3. Опис непокретности која  се издаје у закуп,  
4. Услови под којима се непокретност даје у закуп 

(рок трајања закупа и др.),  
5. Обавеза закупца за коришћење непокретности 

за одређену сврху и намену,  
6. Време и место одржавања јавног надметања , 

односно  време и место јавног отварања приспелих 
понуда,  

7. Начин, време и место достављања пријава за 
учешће у поступку јавног надметања, односно 
писмених понуда за учешће у поступку прикупљања 
писмених понуда,  

8. Почетну, односно најнижу висину закупнине  
по којој се непокретност може дати у закуп,  

9. Висину и начин полагања депозита, односно 
висину и време трајања банкарских гараниција,  

10.  Рок за повраћај депозита учесницима који нису 
успели  на јавном надметању, односно  у поступку 
прикупљања писмених понуда,  

11.  Обавезу да учесници јавног надметања  у 
пријави за учешће у поступку прикупљања понуда 
обавезно  наведу број рачуна  на који ће се извршити 
повраћај депозита и  

12.  Датум и време разгледања непокретности која 
се даје у закуп.“  

 
Члан 6.  

 
У члану 8. став 1. 2. 3. и 4 речи „Управни одбор 

Предузећа“ замењују се речима „Надзорни одбор 
Предузећа“ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 7. 

 
 Члан 9. мења се и гласи: 
„Јавно надметање  сматра се успелим и у случају 

достављања једне  исправне пријаве за учешће којом је 
подносилац пријавио регистрацију и присуствује  
јавном надметању и проглашава закупцем, ако 
прихвати почетну висину закупнине по којој се 
непокретност може дати у закуп.“ 

 
 

Члан 8. 
 

Члан 10. мења се и гласи:  
„Када јавно надметање не успе после два узастопно 

спроведена поступка јавног оглашавања под истим 
условима и у истом поступку, почетна висина 
закупнине по којој се непокретност даје у закуп 
умањиће се на 80% од почетне тржишне висине 
закупнине. 

У случају када се у поновљеном поступку јавног 
оглашавања са умањеном почетном висином закупнине 
непокретност не изда у закуп, почетна висина 
закупнине се умањује на 60% од почетне тржишне 
висине закупнине, по којој се наставља са јавним 
оглашавањем. 

Када се непокретност не изда у закуп после 
спроведених четири поступка јавног оглашавања, може 
се приступити непосредној погодби са заинтересо-
ваним  лицем  по цени од 50% од тржишне висине 
закупнине за ту непокретност, при чему рок трајања 
закупа не може бити дужи од три године.“ 

 
Члан 9. 

 
У члану 14.став 1. речи „Управни одбор“, замењују 

се речима „Надзорни одбор“. 
 

Члан 10. 
 

У члану 16.  став 1, 2. и 3. речи „Управни одбор 
Предузећа“ замењују се речима  „Надзорни одбор 
Предузећа“ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 11. 

 
У члану 20. став 3. речи „Управном одбору“ 

замењују се речима „Надзорном одбору“. После става 
3. додаје се став 4. који гласи: 

„Закупац може бити ослобођен закупнине за време 
обављања радова инвестиционог одржавања пословног 
објекта за време трајања радова, а најдуже шест 
месеци, по посебној одлуци Градског веће града 
Крушевца,  на предлог  Надзорног одбора Предузећа“. 

 
   Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 361-16/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 5. и 65.став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр.119/12) и чл. 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
24.09.2015. године  донела је  
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа за производу и дистрибуцију топлотне 
енергије "Градска топлана" Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца“, бр. 5/2013 - Пречишћени текст) у 
члану 4. став 3. мења се и гласи: 

"Седиште предузећа је у Ул. Мике Стојановића  бр. 
13, Лазарица, Крушевац." 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-103/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл.19. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 24.09.2015. године, донeла је  
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИХВАТАЊУ ТЕКСТА УГОВОРА  
О КУПОПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ИЗМЕЂУ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ И 
„BUILDING ENERGY 1“ ДОО  

КРУШЕВАЦ 
 
I - Прихвата се текст Уговора о купопродаји 

топлотне енергије између ЈКП "Градска топлана" и  
"Building Energy 1" доо Kрушевац.  

 
II - Овлашћује се директор  ЈКП "Градска топлана", 

Драган Аздејковић из  Крушевца да потпише  Уговор о 
купопродаји топлотне енергије између ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац и "Building Energy 1" доо  
Крушевац. 

 
III - Oву Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

           СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-377/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 24.09.2015. године, донeла је  
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИХВАТАЊУ ТЕКСТА   
УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ОТПАДНЕ ДРВНЕ 

БИОМАСЕ ИЗМЕЂУ  ЈКП                        
„КРУШЕВАЦ“ И „BUILDING ENERGY 1“ ДОО 

КРУШЕВАЦ 
 
I - Прихвата се текст Уговора о купопродаји 

отпадне дрвне биомасе између ЈКП „Крушевац“ и  
„Building Energy 1“ доо Kрушевац.  

 
II - Овлашћује се директор ЈКП „Крушевац“, Бобан 

Костић из Крушевца да потпише Уговор о купопродаји 
отпадне дрвне биомасе између ЈКП „Крушевац“ и 
„Building Energy 1“ доо  Крушевац. 

 
III - Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-378/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
223 
На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласни РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 50/13, 132/14 и 145/14), члана 13. став 2 
Правилника о условима и начину рада Комисије за 
стручну контролу планских докумената, Комисије за 
контролу усклађености планских докумената и 
Комисије за планове једнице локалне самоупрвe ("Сл. 
гласник РС" број 55/15) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
24.09.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком се образује Комисија за планове 

града Крушевца (у даљем тексту: Комисија) ради 
обављања стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, провере 
усклађености урбанистичког пројекта са планским 
документом и Законом, као и давања стручног 
мишљења по захтеву надлежног органа у складу са 
Законом.  
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Члан 2. 
 
Задатак Комисије је да обавља стручне послове у 

поступку израде и спровођења планских докумената, 
стручну контролу планских докумената и послове 
јавног увида у плански документ из надлежности Града 
у складу са Законом.  

Комисија ради према одредбама закона, односно у 
складу са прописом којим се уређује стручна контрола, 
рани јавни увид и јавни увид у плански документ. 

 
Члан 3. 

 
Комисија има девет чланова. 
Главни урбаниста је по функцији председник 

Комисије за планове. 
Председник, заменик председника, секретар и  

чланови Комисије именују се из реда признатих 
стручњака из области  планирања и изградње, који 
имају високу стручну спрему, одговарајућу личну 
лиценцу Инжењерске коморе  Србије и најмање пет 
година радног искуства у струци. 

Градско веће града Крушевца именује 
председника, заменика председника и чланове 
Комисије. 

Три члана Комисије Градско веће именује на 
предлог министра надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма. 

Комисија има секретара, кога именује Градско 
веће, из реда запослених у Одељењу за урбанизам и 
грађевинарство Градске управе.  

Секретар Комисије учествује у раду Комисије без 
права одлучивања. 

 
Члан 4. 

 
Мандат Комисије траје четири године и иста лица 

могу бити поново именована. 
Чланови Комисије могу бити разрешени и пре 

истека мандата: 
- на лични захтев 
- ако одсуствовањем или на други начин ремети 

рад Комисије 
- на образложени предлог председника Комисије 
- у другим случајевима предвиђеним законом. 
 

Члан 5. 
 
Комисија на конститутивној седници доноси 

Пословник о  раду, на предлог председника Комисије, 
већином гласова укупног броја чланова.  

Пословником о раду ближе се уређује начин 
сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 
записника, начин гласања и одлучивања, начин 
састављања и потписивања записника, односно 
извештаја о обављеној стручној контроли, односно 
обављеном јавном увиду и  послови секретара и начин 
рада радних тимова. 

 
Члан 6. 

 
Комисија може образовати радне тимове за 

поједина сложена питања из области саобраћаја, 

пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског 
наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре, као 
и за техноекономска питања и архитектонско 
обликовање. 

Комисија, закључком о образовању радних тимова, 
одређује број чланова и састав радних тимова. 

 
Члан 7. 

 
Стручне и административне послове за потребе 

Комисије и радних тимова обавља Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Градске управе града 
Крушевца. 

 
Члан 8. 

 
Члановима Комисије  за рад у Комисији припада 

накнада у висини од 5% просечне зараде без пореза и 
доприноса у Републици Србији према последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику, 
за сваку одржану седницу Комисије.  

Право на накнаду имају чланови Комисије који 
нису у радном односу у Градској управи града 
Крушевца.  

Члановима Комисије припада накнада путних 
трошкова створених за долазак на седнице Комисије, у 
висини стварних трошкова превоза средствима јавног 
саобраћаја, на дан исплате. 

Накнада се исплаћује на основу евиденције 
присуства седницама Комисије, коју води секретар 
Комисије. 

Износ накнада утврђује и исплаћује Одељење за 
финансије Градске управе града Крушевца.  

 
Члан 9. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о Образовању Комисије за планове ("Сл. лист 
општине Крушевац" број 9/06 и "Сл. лист града 
Крушевца" број 9/08). 

 
Члан 10. 

 
Градско веће именоваће чланове Комисије, у 

складу са одредбама ове Одлуке, у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 11. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-455/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл. 7. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 11/2009, 12/2009), чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 
5/2011), уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, бр. 401-00-03320/2015-09 од 
15.09.2015. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници од 24.09.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА  
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I – У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. год. („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 7/14) на коју је сагласност дало Министарство пољопривреде и заштите животне срдине под 
бројем 401-00-3454/2014-09 од 22.12.2014. год. у ставу 5. мења се табела тако да сада гласи: 

 

Ред. 
бр. Конто Назив конта 

Вредност пројекта 
 

буџет 
 

повећање 
 

 
1. 

 
423419 

 
Остале услуге штампања брошуре 

Пројекат „Промоција заштите животне средине“ 
подразумева штампање Локалног програма заштите 

животне средине, брошура, лифлета, плаката, мајица,  
новина и осталог материјала 

700.000 

2. 511451 

 
Пројектно-техничка документација (израда главног пројекта) за 
пречићавање отпадних вода засеока Васићи системом мокрих 

поља 
 3.200.000

3. 424511 

 
 

Услуге одржавања природних површина  
(заштита природних добара) 

 

200.000 

4. 424611 

 
 

Услуге очувања животне средине  
(запрашивање комараца и крпеља) 

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

 

1.500.000 
 

5. 
511321 

 
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
Енергетска ефикасност у објектима од јавног интереса 

подразумева:  
- постављање соларних панела на објекту кухиње Пионир  

(ПУ „Ната Вељковић“) 

 2.500.000

 
463211 

 
- постављање термоизолације на објекту ОШ „Нада Поповић“ 

 
4.700.000 
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6. 

 

 
Капиталне субвенције осталим нефинансијским предузећима и 

организацијама – пројекти из области управљања отпадом:  

423511 

 
- Ревизија Локалног плана управљања отпадом на територији 

града Крушевца  1.500.000

451291 

- Пројекат „Изношења смећа тј. комуналног отпада са подручја 
јастребачких села (В. Ломница, Буци, Трмчаре, Сеземча, 

Слатина, Модрица, Дворане, Петина, Здравиње) и набавка 
ђубријера за уређење уже градске зоне“, на основу уговора       

бр. II  404-533/2014 од 20.11.2014. год. 

3.200.000 

 
- Спровођење Локалног плана управљања отпадом за период 

2010-2020. год. и Локалног програма за заштиту животне 
средине 2015-2024 (набавка мултифункционалног возила у циљу 

заштите и унапређења животне средине) 

 

8.215.900
   

7. 424331 

 
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа 

(Завод за заштиту јавног здравља) 

2.800.000 1.700.000

- испитивање степена загађености површинских вода (100.000), 
- испитивање степена загађености речних и отпадних вода 

(900.000) 

- испитивање квалитета воде акумулације Ћелије (1.000.000) 
- анализа ваздуха (1.200.000), 
- испитивање буке (400.000), 

- испитивање алергогеног полена у ваздуху (200.000) 

- испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида и 
тешких метала (400.000), 

- остало – анализе по налогу инспекције у случајевима када 
је непознат загађивач (300.000) 

 
 13.100.000 17.115.900

УКУПНО: 30.215.900 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I Број: 501-202/2015                    ПРЕДСЕДНИК  
                Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 39. Пословника Скупштине града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2013- 
Пречишћен текст и 10/2013), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
24.09.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова радних 

тела:  
1. Надежда  Милојевић, дужности члана Савета 

за урбанизам, комуналне делатности и заштиту 
животне средине,  

2. Мирослав Радосављевић, дужности члана 
Савета за пољопривреду, шумарство и водопривреду,  

3. Слађана Петровић, дужности члана Савета за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду,   

4. Радомир Јовановић, дужности члана Савета за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду,   

5. Драган Јовановић, дужности члана Савета за 
буџет и финансије  и   

6. Лазар Петковић, дужности члана Савета за 
омладину и спорт. 

 
II - БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела: 
 

1. Невена Грујић, дипл. спец. педагог из 
Брајковца, за члана Савета за урбанизам, комуналне 
делатности и заштиту животне средине,   

2. Богољуб Живковић, пољопривредни техничар 
из Беласице,   за члана Савета за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду,   

3. Зоран Јанковић, правник из Крушевца, за 
члана Савета за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду,   

4. Невенка Ђорђевић, дипл. инг пољопривреде, 
за члана Савета за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду,  

5. Јасмина Бановић, дипл. економиста из 
Ђуниса, за члана Савета за буџет и финансије,   

6. Миливоје Јевремовић, дипл. инж. технологије, 
за члана Савета за омладину и спорт.  

 
III - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца." 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-18/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

226 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

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

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 24.09.2015. године,  донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉА „ПАЊЕВАЦ“ У КРУШЕВЦУ 
 
 

А1/ ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Положај и опис граница подручја које се  
        уређује Планом  

 
Подручје које се уређује Планом детаљне 

регулације налази се у северозападном делу града 
Крушевца, у непосредном контакту са Гарским 
потоком са источне стране. Улазак у насеље је са јужне 
стране преко пружног прелаза и даље наставља 
интерном приступном саобраћајницом. Са северне и 
западне стране насељa тангирају пољопривредне 
површине. Планско подручје које се уређује овим 
планом у непосредном је контакту са индустријском 
зоном, која тангира Гарски поток са источне стране.  

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације износи 16ха и 97ари. 

 
Опис границе Плана 
 
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 и 1289/1. Затим 
иде источном и јужном границом катастарске парцеле 
број 2066 КО Лазарица, ломи се према северу до места 
одакле је и почела.    

Називи улица у оквиру Плана усклађени су са 
Решењем о одређивању назива нових, измени назива 
постојећих и утврђивању списка улица и тргова на 
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подручју Генералног плана Крушевца („Сл. лист 
општине Крушевац“ бр. 4/04).               

Уколико у међувремену дође до промене у 
катастарском операту, за границу обухвата Плана 
важиће стање дато у графичком делу Плана. 

Подручје које је обухваћено Планом припада 
катастарскоj општини Лазарица и сачињавају га 
следеће катастарске парцеле: 

 
КО Лазарица: 
 
1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1264/1, 1264/2, 

1264/3, 1264/4, 1264/5, 1264/6, 1265/1, 1265/2, 1266, 
1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 
1272/7, 1272/8, 1272/9, 1272/10, 1272/11, 1272/12, 
1272/13, 1273/1, 1273/3, 1274, 1275, 1275/1, 1275/2, 
1275/3, 1275/4, 1275/5, 1276, 1277, 1278, 1279/1, 1279/2, 
1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/12, 1038/13, 1038/14, 
1038/15, 1038/22, 1038/24, 1038/26, 1038/27, 1038/28, 
1038/29, 1038/32, 1038/33, 1038/35, 1038/36, 1038/37, 
1038/39, 1038/40, 1038/41, 1038/42, 1038/43, 1038/45, 
1038/46, 1038/47, 1038/49, 1038/50, 1038/51, 1038/52, 
1038/55, 1038/56, 1038/57, 1039/13, 1039/14, 1039/15, 
1039/16, 1039/17, 1039/21, 1039/22, 1040/1, 1040/3, 
1047/1, 1047/2, 1047/3, 1047/4, 1047/5, 1047/9, 1047/10, 
1047/11, 1047/12, 1047/14, 1047/15, 1047/16, 1049/1, 
1049/2, 1049/3, 1051/1, 1051/2, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 
1052/4, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1280/5, 1280/6, 
1280/7, 1280/8, 1280/9, 1280/10, 1280/11, 1280/12, 
1280/13, 1280/14, 1280/15, 1280/16, 1280/17, 1280/18, 
1280/19, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 
1281/7, 1281/8, 1281/9, 1281/10, 1281/11, 1281/12, 
1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 
1283/4, 1283/5, 1283/6, 1283/7, 1283/8, 1283/9, 1283/10, 
1283/11, 1283/12, 1283/13, 1283/14, 1284/1, 1284/2, 
1284/3, 1284/4, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1285/5, 
1285/6, 1285/7, 1285/8, 1286/1, 1286/2, 1286/3, 1286/4, 
1286/5, 1286/6, 1286/7, 1286/8, 1286/9, 1286/12, 1286/16, 
1286/19, 1287/1, 1287/2, 1288/1, 1289/1, 1289/2, 1289/3, 
1289/4, 2109/1, 2066, 2087/1, 2087/3. 

 
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
 
Правни основ 
 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације 

насеља ''Пањевац'' у Крушевцу (I број: 350-343/2014 
усвојена на седници одржаној 18.06.2014. године)   

- Одлука о измени Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације насеља ''Пањевац'' у Крушевцу           
(I број: 350-578/2014 усвојена на седници одржаној 
17.09.2014. године)  

- Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник 
РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- 
одлука УС и 132/2014)  

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 
бр.111/09)  

- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС", 
број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) 

- Закон о стратешкој процени утицај на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)  

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/2011 - одлука УС) 

- Закон о санитарном надзору („Сл. гласник РС“, 
бр.125/04)  

- Закон о изменама и допунама Закона о 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 
92/11 и 93/2012)  

- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, 
бр. 71/94)  

- Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 
31/10, 61/10, 16/11)  

- Правилник о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 50/11)  

- Правилник о енергетским својствима зграда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 61/11)   

- Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2011)  

- Правилник о Енергетској ефикасности зграда 
(ЕЕЗ), („Сл. гласник РС“, бр. 69/2012)  

- Уредба о критеријумима о категоризацији 
државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 37/09)   

- Закон о социјалном становању („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009). 

 
Плански основ 
 
- Генерални урбанистички план Крушевца 2025, 

("Сл. лист града Крушевца“, број 3/15) 
 

1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 
       докумената вишег реда и других докумената 
       значајних за израду плана 
 
Услови и смернице из планских докумената 
 вишег реда   
 
Плански документ вишег реда као плански основ 

за израду Плана је Генерални урбанистички план 
Крушевца 2025 („Сл. лист града Крушевца“ 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.  

За ову зону планирана је претежна намена 
становање типа ПС-01 и ПС-03, допунска намена 
комерцијалне делатности типа КД-02 и привредне 
делатносати типа ПД-03 и као пратећа намена 
планирано је заштитно зеленило, рејонски парк и спорт 
и рекреација тип  СР-02 и тип СР-03. 

 
Друга документација значајна за израду Плана 
 
Урбанистичка документација израђена у 

претходном периоду и то Детаљни урбанистички план 
стамбеног нaсеља "Пањевац" у Крушевцу, ("Службени 
лист општине  Крушевац", бр. 10/88, 5/03). 
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1.4. Преглед претходних услова  и података  
       издатих од стране надлежних  институција 
 
За потребе израде Плана детаљне регулације 

насеља "Пањевац" у Крушевцу, прибављени су и 
коришћени подаци и услови издати од стране 
надлежних органа и организација и то: 

- Електромреже Србије  ЈП, бр.0-1-2-64/1, од 
08.06.2015. год. 

- Железнице Србије АД, бр.13/15-785, од 
26.05.2015. год. 

- Путеви Србије ЈП, 953-8364/15-1, од 
20.04.2015. год. 

- Телеком Србија, бр.135808/10-2015, од 
08.05.2015. год. 

- Електросрбија ДОО, бр 3227-2 од 21.04.2015. 
год. и бр.3227/2/1 од 15.07.2015.год. 

- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
у Крушевцу 07/19 бр. 217-84/15 од 16.04.2015.год. 

- ЈКП Водовод, Крушевац бр.50/2 од  30.04.2015. 
год. 

- ЈКП  ''Градска топлана'' бр. 4488 од 27.04.2015. 
год. 

- Републички сеизмолошки завод, бр.02-237-2/15 
од 21.04.2015.год. 

- Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије, бр.5/3-09-0058/2015-0002 од 
04.05.2015. год. 

 
- Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине, бр.320-11-03295/2015-14 од 
23.04.2015. год. 

- ЈП Склоништа, бр.42-5/15-1 од 15.04.2015. год. 
- Агенција за заштиту животне средине, бр. 

748/2015 од 07.05.2015.год. 
- Завод за заштиту природе Србије, бр.020-71/2 

од 09.06.2015. год. 
- Министарство одбране број 1635-2 од 

28.05.2015. год. 
 

1.5. Основна намена земљишта и статус  
        власништва 
 
Основна намена земљишта у границама Плана 

детаљне регулације је: 
- грађевинско земљиште, односно градско 

грађевинско земљиште 
- пољопривредно земљиште (у мањем обиму) 
Земљиште у обухвату плана, у погледу власништва 

има следећи статус: 
- државна својина; право коришћења Град 

Крушевац  
Попис парцела на којима је као имаоц права 

уписан Град Крушевац, односно Општина Крушевац: 
2087/1 (улица), 1040/3 (улица), 1040/1 (улица), 2087/3 
(улица), 2087/2 (улица).  

- државна својина РС; имаоц права на парцели ЈП 
''Железнице Србије''  

1038/8, 1038/9, 1038/10 и 2066 све КО Лазарица 
- државна својина РС; имаоц права на парцели-

корисник ДП за пољоприв. производњ "Задругар";  
2109/1 КО Лазарица 

- приватна својина, правна и физичка лица. 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике 
 
Терен предметног подручја је у благом нагибу 

према североистоку. Пад терена износи 1.5%. 
Максимална кота терена је 149.89мнв,  а минимална је 
143мнв. Обзиром да терен пада према северу има 
неповољну диспозицију. Домонантни ветрови су из 
правца југа, истока, севера и северозапада. Неповољни 
ветрови су из правца истока, северозапада и севера. 

 
2.1.2. Хидролошке карактеристике тла 
 
Хидролошка карактеристика тла је мала 

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

 
2.1.3. Сеизмолошке карактеристике тла 
  
Локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. 

степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој 
скали. Обзиром на услове тла и интезитет потреса 
неопходно је утврђивати тзв сеизмички ризик за сваки 
објекат посебно. 

 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површина јавне намене 
 
 2.2.1. Грађевинско подручје 
 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја, осим дела 
земљишта на коме је планирано пољопривредно 
земљиште, где граница намене представља унутрашњу 
границу грађевинског подручја у оквиру Плана. 

 
 2.2.2. Постојећа организација простора и  
           намена површина 
 
Преовлађујућа намена у простору је породично 

становање.  Простор обухваћен планом садржи објекте 
породичног становања ниске спратности до П+1. Подручје 
плана је делимично инфраструктурно опремљено.  

У оквиру обухвата плана налази се спонтано 
изграђено ромско насеље, инфраструктурно 
неопремљено и нехигијенско. Кроз само насеље су 
коридори земљаних путева и стаза или уопште не 
постоје приступне стазе. Услед атмосферских падавина 
долази до плављења делова насеља, па је приступ у 
одређеним периодима немогућ.  

Половина кућа је релативно доброг бонитета, 
грађена од цигле и блока, а половина је од блата и 
прућа, такозване "чакмаре". Објекти су углавном 
приземни, највећи број је оних од само једне 
просторије, док само један објекат има изграђен спрат.  



25.09.2015.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  5                                       
 

 

825 

Куће су изграђене без претходно формиране 
уличне матрице. Локација на којој је насеље настајало 
није било претходно инфраструктурно опремљено, а тај 
проблем још увек није решен.  

У насељу је изграђена водоводна мрежа, али не до 
свих објеката, а мрежа фекалне канализације је делимично 
изграђена, али су трасе непознате, неадекватних је 
димензија и неквалитетно изведена. Користе се септичке 
јаме, најчешће само ископане рупе. Систем канала за 
одводњу атмосферских вода у насељу не постоји.  

Што се електрификације тиче у насељу постоји 
изграђена надземна електрична мрежа, али нису све 
куће легално прикључене. Јавно осветљење делимично 
постоји у урбанистичкој подцелини А, али не и у 
урбанистичкој подцелини Б.  

Становници насеља греју се на чврсто гориво. 
Насеље је у систему одношења комуналног отпада, 

али се отпад не односи довољно често, па се на 
појединим местима формирају локалне дивље депоније. 
Насеље нема приступ саобраћајницама, јавним 
сервисима и адекватне услове локације. 

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

 
 2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација 
 
У обухвату Плана не постоји организовано 

зеленило. Зеленило постоји једино у оквиру 
индивидуалних парцела као окућница породичног 
становања. Површине за спорт и рекреацију не постоје. 

 
  2.2.4. Површине јавне намене  
 
Постојеће површине јавне намене, односно објекте 

јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС) у 
границама Плана чине јавне површине - постојеће 
саобраћајнице – улице. 

 
 
 

2.3. Подела на  урбанистичке целине  и зоне  
       према урбанистичким показатељима и  
       другим карактеристикама 
 
План је подељен на 2 урбанистичке подцелине и у 

оквиру сваке урбанистичке подцелине извршена је 
подела на урбанистичке блокове и подблокове.  

 
Урбанистичка подцелина А 
 
Ограничена је са јужне стране постојећом колском 

саобраћајницом Улицом Звечанском, са северне стране 
Улицом Приштинском и са западне стране границом 
плана. Ову целину карактерише делимична изграђеност 
породичним стамбеним објектима. 

 
Претежна намена у оквиру подцелине - становање 
Преовлађујућа намена – породично становање, 

становање густина до 100ст/ха.  
Основни садржаји у овој подцелини су објекти 

намењени породичном становању просечне спратности 
П+1. У оквиру подцелине не постоје објекти јавне 
намене, а од јавних површина заступљене су само јавне 
саобраћајне површине. Простор карактерише неуређена 
саобраћајна матрица, тј. саобраћајнице су изведене у 
неадекватним профилима без асфалтног застора.  

У овој урбанистичкој целини нема уређених 
парковска површина. 

 
Урбанистичка подцелина Б 
 
Ограничена је са јужне стране Улицом Приштинском 

и у осталим деловима границом обухвата плана.  
 
Претежна намена у оквиру целине – становање 
 
Преовлађујућа намена- породично становање 
 
Ову целину карактерише делимична изграђеност. 

Треба истаћи да ову подцелину карактерише пре свега 
спонтано изграђено ромско насеље. Простор је 
инфраструктурно неопремљен на јако ниском 
санитарно хигијенском нивоу. Објекти су изграђени без 
претходно формиране уличне матрице, а половина од 
њих је изграђена од блата и прућа. 

 

Табела  - Урбанистички показатељи - постојеће стање 
 

урб. 
целина/блок 

Преовлађујућа 
намена 

Површина 
блока(ха) 

БГП БРГП Индекс 
заузет. 

Спратност 

А А1 породично становање 45.516 10.452 16.294 23 П-П+1 
А2 породично становање 26.556 5.795 10.024 21 П-П+1+Пк 
А3 неуређено земљиште 2.265 / / / / 

   74.337     
Б Б1 породично становање 40.150 4.123 5.374 10 П-П+1+Пк 

Б2 породично становање 18.093 647 647 4 П 
Б3 породично становање 12.292 908 1.149 7 П-П+1+Пк 

   70.002     
УКУПНО 144.339 21.925 33.488   
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Урбанистички показатељи постојећег стања 
Површина подручја Плана   16,97 ха 

Површина урбанистичких блокова 14,43ха /85 %/ 

Површина под саобраћајницама                                 2,54ха /15%/ 

Површина под објектима: 21.925,00м2 

Бруто развијена грађ. површина објеката                  3.348,00м2 

Индекс заузетости                                          13 

Укупна нето површина стамбених објеката              29.590,00м2 

број станова                                                                 197 
 
 

2.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 
 

2.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 

У постојећем стању све саобраћајнице су са 
неуређеним коловозним застором. Осим улице 
Приштинске све приступне саобраћајнице су са 
неадекватним профилом. 

У функционалном смислу све улице служе као 
приступне саобраћајнице, за одвијање унутарблоковског 
саобраћаја и за непосредни приступ до парцела корисника. 

У обухвату предметног плана не постоји 
организовано јавно паркирање. 

Посебно треба истаћи да је траса улице Звечанске 
(стари назив Читлучка), на терену, формирана по 
претходно утврђеној траси из Детаљног урбанистичког 
плана стамбеног насеља „Пањевац“. Ова траса не 
испуњава услове заштите железничког земљишта, који 
су утврђени у условима за израду овог плана од стране 
ЈП „Железнице Србије“. 

 
Железница 
 
На предметном подручју, за које се израђује План 

детаљне регулације, налази се следећа железничка 
инфраструктура: 

- Регионална железничка пруга Сталаћ - Краљево 
- Пожега у дужини око 0.530 км (од наспрам км 16+008 
до наспрам 16+538), на којој је огранизован јавни 
путнички и теретни саобраћај; 

- Путни прелаз у км 16+358 на месту укрштања са 
некатегорисаним путем, који је осигуран саобраћајним 
знаковима на путу и троугловима прегледности. 

 
2.4.2.Водопривредна инфраструктура,  
         хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
Стамбено насеље "Пањевац"  се налази у 

северозападном делу Крушевца, везу са мрежом 
градских саобраћајница остварује преко преласка преко 
пруге Крушевац – Краљево. 

Распоред водова по улицама је следећи: 
 

- ул. Приштинска  водоводнна мрежа АЦЦ 300мм; 

ТПЕ Ø90мм 
- ул. Каницова  водоводнна мрежа ВПЛ Ø90мм 
- ул. Исидоре Секулић водоводнна мрежа ВПЛ Ø63мм 
- ул. Ђорђа Јовановића водоводнна мрежа ВПЛ Ø63мм 
- ул. Милешевска водоводнна мрежа ВПЛ Ø50мм 

 
Развод водова по улицама дат је у графичком 

прилогу и Претходним условима издатих од стране 
ЈКП "Водовод" Крушевац. 

 
Фекална канализација 
 
Фекална канализација је делимично урађена у 

улици Приштинској (у режији Месне Заједнице) чија је 
траса непозната, неадекватних димензија и 
неквалитетно изведена, што захтева реконструкцију. 
Канализација је прикључена на Лазарички колектор 
који пролази непосредно поред насеља са друге стране 
железничке пруге Сталаћ - Краљево. 

Због нерешених имовинско правних односа трасе 
предвиђене за изградњу канализационе мреже (према 
ДУП-у стамбеног насеља "Пањевац" 10/88 и 5/03 
објављеног у „Службеном листу општине Крушевац“) 
и недостатка финансијских средстава изградња је 
изостављена. 

 
Атмосферска канализација 
 
Источну страну комплекс "Пањевац" тангира 

нерегулисан Гарски поток који има значајну сливну 
површину и један  је од скупљача атмосферских вода 
(стамбеног комплекса). Други скупљач атмосферских 
вода стамбеног комплекса је нерегулисани Вучачки 
поток који пролази на 200м од западне границе 
комплекса.  

У Приштинској улици од раскрснице Улице Ђорђа 
Јовановића урађен је трапезни земљани канал који се 
улива у Вучачки поток. 

Атмосферска канализација на простору плана не 
постоји.  

2.4.3. Електроенергетика 
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У границама предметног плана постоје следећи 
електроенергетски објекти и водови: двоструки 
далековод 110kV „Крушевац 1 – Крушевац 4“, 
двоструки далековод 35kV „Крушевац 1 – Крушевац 4“, 
далековод 35kV „Крушевац 1 – Сталаћ“,  далековод 10 
kV  „Крушевац 4 – Читлук Ливаде“, далековод 10 kV „ 
Крушевац 4 – Пањевац“, кабловски вод 10 kV „ЕПС – 
Лазарица Пањевац“, кабловски вод 10 kV „Лазарица 
Пањевац – Партизанка Дијана“ и ТС 10/0,4kV 
„Лазарица Пањевац“, снаге 1х250 kVА 

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, далеководи 110kV, 
далеководи 35kV, далеководи 10kV кабловски водови 
10kV, кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Гасификациона инфраструктура 
 
У границама  ПДР „ПАЊЕВАЦ“  постоји Разводни 

градски гасовод (РГГ) „ЗАПАД“ (челини  гасовод 
Ø219.1x6.3 mm). РГГ „ЗАПАД“ је  геодетски снимљени 
и предат Служби за катастар и непокретности. 

Насеље Пањевац припада ДГМ-у „Крушевац-
ЦЕНТАР“, сектор „Лазарица“. Железнице Србије А.Д.  
дале су  услове за укрштање полиетиленског гасовода  
ПЕ90 (у графичком прилогу).    

На предметном планском подручју нема инстала-
ција градског топлификационог система.  

 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених 
       објеката, споменика културе  и природе и 
       амбијенталних целина 
 
У обухвату предметног Плана нема евидентираних 

и заштићених објеката, споменика културе  и природе и 
амбијенталних целина 

 
2.6. Оцена катастарских подлога за израду 

       Плана 
 
На основу члана 32. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС и 132/2014) 
графички део Плана детаљне регулације израђује се на 
овереном катастарско-топографском плану, па се 
сходно томе приступило прибављању истог. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско-топографски план у размери 1:500, који је 
израдила овлашћена геодетска организација, а оверио 
Републички Геодетски Завод СКН Крушевац. 

Катастарско-топографски план достављен је у 
аналогном и дигиталном облику на ЦД-овима број 4102 
60 LD 20107, 4102 60 RD 14852, 1402 60 LB 20109, 4102 
60  RB 10695, 4102 60 BC 15003. 

 
А2/ ПЛАНСКИ ДЕО 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

3.1. Концепција уређења простора  
 
Овим Планом детаљне регулације задржава се 

основни концепт урбанистичке матрице. То се односи 
на просторни размештај улица, с'тим да се уређује 
профил саобраћајница као и да се коригује положај 
улице Звечанске, тако да је испоштовано минимално 
потребно растојање за заштиту железничке пруге. 
Такође се уводи нови систем приступних насељских 
саобраћајница у зони која је планирана за социјално 
становање.   

Уводи се нова намена простора пре свега за 
реализацију  садржаја јавне намене које су у функцији 
социјалног становање, а у циљу побољшања живота 
ромске популације. 

Такође је као нова површина уведен простор за 
парк суседства са садржајима за игру деце и спортским 
игралиштем. 

Планом је такође обухваћено и  потпуно инфра-
структурно опремање подручја. 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне 
       целине са планираном наменом површина  
       и објеката и могућим компатибилним 
       наменама  
 
На основу стечених услова и планираних потреба, 

подручје које се разрађује Планом подељено је на 
урбанистичке подцелине, блокове и подблокове, а у 
складу са планираном организацијом и наменом простора.  
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Урбанистичка подцелина "А'' – блокови: А1, А2 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
 
Намена: 

Преовлађујућа намена: породично становање (тип ПС-01 и ПС-03) 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности (тип КД-02), привредне 
делатности (тип ПД-03) 

Начин реализације: Реконструкција и изградња  
Спратност:                           до П+1+Пк 
Индекс заузетости: 50 
Однос пословање/становање: 20:80 
Тип изградње: Слободностојећи објекти, двојни објекти 
Урбанистичка подцелина ''А'' – блок А3 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
Намена: 
 

Преовлађујућа намена: парк  
Компатибилна намена: спорт и рекреација 

Начин реализације: Изградња  
Индекс заузетости: 40 
Урбанистичка подцелина ''Б'' – блок Б1 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
 
Намена: 
 

Преовлађујућа намена: породично становање (тип ПС-01 и ПС-03) 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности (тип КД-02), привредне 
делатности (тип ПД-03) 

Начин реализације: Реконструкција и изградња  
Спратност:    до П+1+Пк 
Индекс заузетости: 50 
Однос пословање/становање:           20:80% 
Тип изградње: Слободностојећи објекат, двојни објекти 
Урбанистичка подцелина ''Б'' – подблокови: Б2-а, Б2-б, Б2-д 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
Намена: Преовлађујућа намена: породично становање (тип ПС-01) – социјално 

становање
Начин реализације: Изградња 
Спратност:                           до П+1+Пк 
Индекс заузетости: 50 
Тип изградње: Слободностојећи, објекти у низу и/или двојни објекти 
Урбанистичка подцелина ''Б'' – подблокови: Б2-в, Б2-г 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
 
Намена: 
 

Преовлађујућа намена: породично становање (тип ПС-01 и ПС-03) 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности (тип КД-02), привредне 
делатности (тип ПД-03) 

Начин реализације: Реконструкција и изградња  
Спратност:                          П+1+Пк 
Индекс заузетости: 50 
Однос пословање/становање:           20:80% 
Тип изградње Слободностојећи објекти, двојни објекти 
Урбанистичка подцелина ''Б'' – подблок Б3-а 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
Намена: Преовлађујућа намена: породично становање (тип ПС-01) – социјално 

становање 
Начин реализације: Изградња  
Спратност:                           П+1+Пк 
Индекс заузетости: 50 
Тип изградње: Слободностојећи, објекти у низу и/или двојни објекти 
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Урбанистичка подцелина ''Б'' – подблокови: Б3-б, Б3-г 
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
 
Намена: 
 

Преовлађујућа намена: породично становање (тип ПС-01 и ПС-03) 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности (КД-02), привредне 
делатности (тип ПД-03) 

Начин реализације: Реконструкција и изградња  
Спратност: П+1+Пк 
Индекс заузетости: 50 
Однос пословање/становање:           20:80% 
Тип изградње: Слободностојећи објекат 
Урбанистичка подцелина ''Б'' – подблок Б3-в  
Претежна намена по ГУП-у Становање, густине до 100ст/ха 
Намена: Преовлађујућа намена: јавне функције 
Начин реализације: Изградња 
Спратност:                           П+3 
Индекс заузетости: 40 
Тип изградње: Слободностојећи објекат/објекти 

 
 

Биланс површина 
Биланс површина приказан је табеларно. 

 
Табела  - Урбанистички показатељи - ПЛАНИРАНО стање 

 
урб. 

целина/блок Преовлађујућа намена Површина 
блока(ха) БГП БРГП Индекс 

заузет. Спратност 

А А1 Породично становање 44.472  
35.975* 17.988 53.964 50 П+1+Пк 

А2 Породично становање 25.221 
20.968* 10.484 31.452 50 П+1+Пк 

А3 Парк 2.162 /  50 / 
   71.855     

Б Б1 Породично становање 27.515 
15.992* 

7.996 23.988 50 П+1+Пк 

Пољопривредно земљиште  
11.131 

  38.646     
Б2 Б2а-Социјално становање 3.922 1.961 5.883 50 П+1+Пк 

Б2б-Социјално становање 2.949 1.474 4.422 50 П+1+Пк 
Б2в-Породично становање 2.057 1.028 6.171 50 П+1+Пк 
Б2г-Породично становање 5.005 2.503 7.509 50 П+1+Пк 
Б2д-Социјално становање 2.064 1.032 3.096 50 П+1+Пк 

  15.997     
Б3 Б3а-Социјално становање 3.662 

 
1.831 5.498 50 П+1+Пк 

Б3б-Породично становање 2.689 1.345 4.035 50 П+1+Пк 
Б3в-Вишенаменски објекти 3.367 1.347 5.388 40 П+3 
Б3г-Породично становање 2.026 1.013 3.039 50 П+1+Пк 

   11.744     
УКУПНО 13.842 50.002 154.445   

 138.242     
 
*површина за изградњу (умањена за зону заштите и саобраћајнице) 
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Урбанистички показатељи планираног стања 

Површина подручја Плана   16,97 ха 

Површина урбанистичких блокова 13,83ха /81,5 %/ 

Површина под саобраћајницама                                3,14ха /18,5%/ 

Површина под објектима: 50.002,00м2 

Бруто развијена грађ. површина објеката                  154.445,00м2 

Индекс заузетости                                          50 

Укупна нето површина стамбених објеката              123.556,00м2 

број станова                                                                 1.003 

број становника                                                           3.295 
 

 
3.3. Услови за уређење и изградњу површина и 
       објеката јавне намене 
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У оквиру Плана опредељене су површине јавне 

намене и то: 
 
 Јавне површине 
 
- све приступне градске саобраћајнице у укупном 

профилу 
- пружно земљиште 
- све локације за паркирање у партеру 
- јавне зелене површине (парк и уређено зеленило) 
- површине намењене изградњи станова којима се 

решавају стамбене потребе социјално угрожених лица 
 

- Објекти јавне намене 
- вишенаменски јавни објекти 
- објекти намењени социјалном становању 
 
Приближна површина јавног земљишта износи - 

4ха 98 ари 14м2 
Под осталим грађевинским земљиштем су 

површине, односно парцеле, које су Планом 
опредељене: за изградњу објеката планираних намена – 
породично становање и пратећи садржаји, површине 
опредељене као интерне саобраћајнице, као и зелене и 
слободне површине у оквиру блокова са породичним 
становањем.  

Приближна површина осталог грађевинског 
земљишта износи 10ха 87ари 55м2. 

Остатак чини пољопривредно земљиште површине 
1ха 11ари 31м2. 

 
 

површина и процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 
 

Намена Површина 
(планирано стање) 

Процентуално 
учешће/% 

Површине јавне намене 6ха 09а 45м2 36 
Саобраћајне јавне површине – колске, 
пешачке, паркинг простор, пружно 
земљиште 4ха 28а 20м2 25,3 
Објекти јавних функција 0ха 33а 68м2 2 
Објекти за социјално становање 1ха 25а 96м2 7,4 
Зелене јавне површине – парк  0ха 21а 61м2 1,3 
Површине за остале намене 9ха 73а 09м2 57,4 
Остало грађевинско земљиште – зоне 
породичног становања 9ха 73а 09м2 57,3 
Пољопривредно земљиште 1ха 11а 31м2 6,6 
УКУПНО 16ха 97а 00м2 100 
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3.3.2. Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте 
 

Јавне површине Попис парцела 
Саобраћајне јавне површине – 
колске, пешачке, паркинг простор 

делови катастарских парцела број: 1262/1, 1262/2, 1262/4, 1264/1, 1264/2, 
1264/3, 1264/5, 1265/1, 1265/2, 1266, 1272/5, 1272/6,  1273/1, 1273/3, 1274, 
1275/1, 1276, 1277, 1279/1,  1038/3, 1038/4, 1038/9, 1038/10, 1038/12, 
1038/13, 1038/14, 1038/15, 1038/16, 1038/22, 1038/23, 1038/24, 1038/26, 
1038/27, 1038/28, 1038/29, 1038/33, 1038/35, 1038/37, 1038/39, 1038/41, 
1038/42, 1038/43, 1038/45, 1038/47, 1038/49, 1038/51, 1038/52, 1039/13, 
1039/14, 1039/15, 1039/16, 1039/17, 1039/21, 1039/22, 1040/3, 1047/2, 
1047/3, 1047/9, 1047/10, 1047/11, 1047/15, 1047/16, 1049/1, 1049/3, 1052/1, 
1052/2, 1052/3, 1052/4, 1280/1, 1280/3, 1280/9, 1281/3, 1281/3, 1281/4, 
1281/7, 1281/8, 1281/9, 1281/12, 1281/13, 1282/1, 1282/3, 1283/7, 1283/8, 
1283/9, 1283/10, 1283/13, 1283/15, 1284/3, 1284/4, 1285/1, 1285/3, 1285/4, 
1286/1, 1286/19, 2066, 2109/1, 2087/2 и 1038/8;  
целе катастарске парцеле: 1038/2, 1038/46, 1047/12, 1048, 1051/2, 1285/6, 
1580/18, 1281/1 и 2087/1, све КО Лазарица 
 

Пружно земљиште 
делови катастарских парцела број: 1038/8, 1038/9, 1038/10  и 2066 КО 
Лазарица 
 

Зелене јавне површине – парк 
делови катастарских парцела број: 1040/3 и 1047/15; целе катастарске 
парцеле: 1040/1, 1047/4 и 1047/5 све КО Лазарица 
 

Јавни објекти Попис парцела 

Објекти јавних функција 
 

делови катастарских парцела број: 1047/3, 1047/9, 1047/10, 1047/16, 
1047/11 и 1047/2 све КО Лазарица 

Објекти намењени социјалном 
становању 

делови катастарских парцела број: 1052/1, 1052/2, 1052/4, 1262/1, 1262/2, 
1262/4, 1264/3 и цела катастарска парцела: 1262/3 све КО Лазарица 

 
 

3.3.3. Грађевинско подручје 
 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја, осим дела 
земљишта на коме је планирано пољопривредно 
земљиште, где граница намене представља унутрашњу 
границу грађевинског подручја у оквиру Плана. 

 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и  

комуналне инфраструктуре 
 
3.4.1. Регулација саобраћајне мреже са  
          нивелацијом терена 
 
САОБРАЋАЈ 
 
Елементи решења из Генералног плана 
Генералним планом предвиђено је да 

саобраћајнице унутар простора Плана представљају део 
ниже мреже градских саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
У функционалном смислу све улице служе као 

приступне саобраћајнице, за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја и служе за непосредни 
приступ до парцела корисника. 

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

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
У предметно подручје улази се преко путног 

прелаза из улице Каницове, која даље у обухвату Плана 
представља унутарблоковску саобраћајницу.   

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да улице имају следеће техничке 
карактеристике: 

- Улица Звечанска за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара, 
тротоаром са једне стране од 1.50 метара и ивичњацима 
са друге стране ширине 0.25 метара; 

- Улица Приштинска за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза  6.00 метара и 
тротоаром са обе стране од минимум 1.50 метра; 

- Улица Каницова за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара, 
тротоаром са једне стране од 1.50 метара и ивичњацима 
са друге стране ширине 0.25 метара; 

- Улица Исидоре Секулић за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза  3.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 
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- Улица Ђорђа Јовановића за једносмеран 
саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине 
коловоза  3.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

- Улица Милешевска за двосмеран саобраћај са 
две саобраћајне траке, ширине коловоза  5.0 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

- планирана саобраћајница О1 - O13 (Улица 
Приштинска) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза  5.00 метара и ивичњацима са 
обе стране ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О18 - О19 - O20 
(Улица Каницова) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О2 - О3 - О8 - О11- 
O14 (Улица Приштинска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.50 метара и 
ивичњацима са обе стране ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О3 - О4 - О5 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О6 - О7 за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза  
5.50 метара и ивичњацима са обе стране ширине 0.25 
метара; 

- планирана саобраћајница О8 - О9 - О10 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара  

- планирана саобраћајница О11 - О12 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О4 - О6 - О9 за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза  5.50 метара и ивичњацима са обе стране 
ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О19 – О21 (Улица 
Приштинска) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза  5.50 метара и ивичњацима са 
обе стране ширине 0.25 метара; 

- планирана саобраћајница О30 – О29 (Улица 
Приштинска) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза  4.50 метара и ивичњацима са 
обе стране ширине 0.25 метара; 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м. 

Техничке карактеристике поменутих 
саобраћајница дате су на графичком прилогу бр. 3. 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

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

Посебне обавезе према кретању хендикепираних 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутарблоковских саобраћајница са 

ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
ПАРКИРАЊЕ 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

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

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

Простор обухваћен регулационим планом захтевао 
је и одређени концепт паркирања, а он се може укратко 
описати на следећи начин: 

- планирана је изградња више ниша за управно 
паркирање у улици Приштинској, 

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

 
ЖЕЛЕЗНИЦА 
Планирани развој железнице у обухвату 

подручја предметног Плана 
На основу развојних планова “Железнице Србије” 

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

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

- Задржавање земљишта на којем “Железнице 
Србије” ад има право коришћења за потребе развоја 
железнице као и коридоре свих раније укинутих пруга 
са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост. 

 
Услови железнице за израду предметног Плана 
Општи услови 
- Железничко подручје је земљишни простор на 

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

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

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

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

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

 
Посебни услови 
На основу Закона о железници („Службени 

гласник РС“, број 45/13), Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице („Службени гласник 
РС“, број 104/13), Правилника који важе на железници 
и расположиве документације, услови „Железнице 
Србије“ ад су следећи: 

- Приликом израде предметног плана не 
планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са 
постојећом железничком пругом, већ саобраћајне 
токове усмерити на постојећи путни прелаз преко 
железничке пруге; 

- Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом али тако да размак између 
железничке пруге и пута буде најмање 8 метара 
рачунајући од осовине најближег колосека до најближе 
тачке горњег строја пута; 

- Пре дефинисања саобраћајница у предметном 
плану, потребно је да сваки планиран укрштај градске и 
железничке инфраструктуре појединачно, прибави 
сагласност „Железнице Србије“ ад, што је у складу са 
чланом 49. Закона о железници који гласи: „Железнице 
Србије“ ад одређује место укрштања пута и пруге у 
складу са условима за уређење простора и условима за 
безбедност саобраћаја, у споразуму са управљачем 
некатегорисаних путева; 

- Приликом израде предметног Плана, објекте 
планирати на растојању већем од 25 м рачунајући од 
осе крајњег колосека железничке пруге Сталаћ - 
Краљево – Пожега. 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, изван насељеног места, а 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 м од осе најближег колосека, али не на мање од 5 м 
од стабилних постројења електричне вуче; 

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

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

- Објекте планирати ван граница земљишта чији 
је корисник „Железнице Србије“ ад. 

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

- Планирани објекти не смеју својом изградњом, 
нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања 
железничког саобраћаја; 

- Уколико је предвиђена изградња комуналне 
инфраструктуре, укрштај водовода, канализације, 
продуктовода и других цевовода 90˚, а изузетно се 
може планирати под углом не мањим од 60˚. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити 
минимум 1,80 метара, мерено од коте горње ивице 
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода 
(продуктовода); 

- Могуће је планирати уређење зелених 
површина унутар предметног простора при чему треба 
водити рачуна да високо растиње мора бити на 
растојању већем од 10 м рачунајући од спољне ивице 
пружног појаса; 

- У инфраструктурном појасу не планирати 
формирање депонија, отпадних материјала као ни трасе 
инсталација за одвођење површинских и отпадних 
вода, тако да теку ка трупу железничке пруге; 

- За градњу објеката у заштитном пружном 
појасу као и за сваки продор комуналне 
инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 
гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) 
неопходно је прибавити техничке услове од 
„Железнице Србије“ ад, Сектор за стратегију и развој, 
као и сагласност на пројектну документацију за градњу 
у заштитном пружном појасу у коридиру железничке 
пруге; 

- Приликом израде предметног плана не 
планирати претварање пружног земљишта у 
грађевинско земљиште или промену намене истог, већ 
предметно земљиште мора остати јавно грађевинско 
земљиште са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и реализацију развојних програма железнице. 

 
НИВЕЛАЦИЈА 
Основна нивелациона решења урађена су на 

катастарско топографском плану размере 1:500. 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
техничкој документацији. 

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено је начином прикључка 
приступних саобраћајница на саобраћајнице ул. 
Звечанска и ул. Приштинска. Ради добијања што бољег 
нивелационог решења узета је у обзир и конфигурација 
терена, хидротехнички услови као и прописани 
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технички услови. Блок А у суштини задржава постојећу 
конфигурацију терена у нивелационом смислу са 
мањим изменама, док блок Б ради добијања што бољег 
нивелационог решења и хидротехничких услова мора 
бити у насипу. 

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 1.32%.“ 

Да би се обезбедио минимални подужни пад за 
одвођење површинских вода и избегло стварање 
мочварног терена, део урбанистичке подцелине Б 
планиран је за насипање, што се види из односа 
планираних кота саобраћајница и висинских кота 
терена. 

Из нивелационог плана сагледавањем планираних 
саобраћајница, може се закључити да све саобраћајнице 
испуњавају прописане техничке услове, па су самим 
тим технички оправдане и могуће. Из срачунатих 
просечних падова терена на овом подручју може се 
закључити да је предвиђена намена површина узела у 
обзир природне услове – конфигурацију терена . 

 
3.4.2. Водопривредна инфраструктура, 
          хидротехничке инсталације и објекти 
 
ВОДОВОД 
На основу претходних услова издатих од стране 

ЈКП "Водовод" Крушевац и општих техничких услова 
следи : 

- Потребно је реконструисати цевовод АЦЦ 
300мм  и све уличне цевоводе чији су пречници мањи 
од Ø110мм и оспособити да задовоље противпожарне 
потребе од 10л/сек на минимални пречник цеви од 
Ø110мм. Сваки прикључак на главни напојни вод мора 
се обавити у водоводном шахту са вентилима за случај 
интервенције током одржавања. 

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

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

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

Траса постојеће водоводне мреже, као и трасе 
планиране реконструкције мреже и изградње водоводне 
мреже у новим саобраћајницама су дате у графичком 
прилогу. 

 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
На основу општих техничких услова и претходних 

услова издатих од стране ЈКП "Водовод" Крушевац 
неопходно је извршити реконструкцију постојеће 
фекалне канализације у улици Приштинској.  

Потребно је урадити фекалну канализацију у 
профилима саобраћајница унутар комплекса и 
прикључити на реконструисану фекалну канализацију у 
улици Приштинској. 

Урбанистичку подцелину Б, која се налази северно 
од улице Приштинске, није могуће гравитационо 
прикључити на фекалну канализацију у Приштинској 
улици, па је потребно предвидети фекалну 
канализацију са препумпавањем или канализацију под 
притиском. 

Траса постојеће канализационе мреже, као и трасе 
планиране мреже у профилу саобраћајница и место 
пролаза испод пруге и место прикључка на  Лазарачки 
колектор су дате у графичком прилогу.  

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

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

- На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На 
шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење Д400. 

- Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћајном 
оптерећењу. 

- Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног 
укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници. 

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

 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Конфигурација терена је таква да планирана 

атмосферска канализација у саобраћајницама гравитира 
сливовима Гарског и Вучачког потока. Траса 
планираног колектора у улици Звечанској се улива у 
природни реципијент – Гарски поток, а у улици 
Приштинској  од раскрснице са ул. Ђорђа Јовановића 
(где јепостојећи трапезни земљани канал) у Вучачки 
поток. Атмосферска канализација урбанистичке 
подцелине Б се улива у природни реципијент – Гарски 
поток. 

Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
профилима саобраћајница унутар комплекса и 
прикључити на поменуте планиране колекторе 
атмосферске канализације.  

- Димензионисање  атмосферских колектора и 
новопланираних грана атмосферске канализације 
одредити хидрауличким прорачуном (према 
максималном трогодишњем пљуску који се јавља на 



25.09.2015.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  5                                       
 

 

835 

подручју Крушевца у трајању од 20 мин., 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. 

 
3.4.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

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

 
Рјg   =   р  х  S  х   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 

 
199088.0 015.186.235.065.05.3 
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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=3225,33kW 

 
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу, уз 
могућност реконструкције. 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4к\/ потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
3225,33kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити нове ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA и за њих прикључне кабловске водове 10кV и 
то: 

- у Блоку А две (2) ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000 
kVA сличне типу МБТС-БС 

- у Блоку Б четири (4) ТС 10/0,4к\/ снаге до 1х1000 
kVA сличне типу МБТС-БС 

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

 
Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 

основни светлотехнички услови. Трасе електроенергет-
ских водова дате су у графичком прилогу. 

 
3.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

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

 
3.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Енергофлуиди 
 
ГУП-ом до 2025 планирано је снабдевање природним 

гасом подручја ПДР „ПАЊЕВАЦ“, укупног капацитета 
690 Sm3/h. Дистрибутивна гасоводна мрежа планирана је у 
свим улицама насеља, укупне дужине 15,0 km. 

Снабдевање стамбено-пословног комплекса 
"Пањевац"  топлотном енергијом за грејање, припрему 
санитарне топле воде и хлађење планирано је из следећих 
извора: обновљиви извори енергије и природни гас. 

Снабдевање природним гасом планирано је са 
мерно-регулационе станице "Багдала". Локација мерно-
регулационе станице "Багдала"није предмет овог плана. 

Дистрибуција природног гаса у комплексу 
"Пањевац" планирана је са гасоводног прстена од 
полиетиленских цеви, димензије PE Ø90x5,2mm. 
Гасоводни прстен планиран је у тротоарима и у 
зеленим површинама поред ободних улица у 
комплексу. Дистрибутивни гасовод планира се на 
дубини 1,0 m од нивелете уређеног терена. 
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Изнад паркинга планирани су фотонапонски панели 
(пријемници) за производњу електричне енергије. 
Електрична енергија са фотонапонских панела планирана 
је за напајање електроаутомобила и топлотних пумпи. 

Заштита гасовода у односу на околину и околине у 
односу на гасовод, регулише се класом разреда гасовода. 
Класе разреда гасовода дефинисане су дебљином зида 
цеви гасовода у односу на максимални радни притисак 
гасовода и простор у коме се полаже гасовод. 

Заштита околине у односу на топлотне пумпе 
регулисана је нивоом буке топлотних пумпи. Ниво буке 
планираних топлотних пумпи у дневном и ноћном 
режиму рада мора да буде испод дозвољених граница 
за дневни и ноћни ниво буке у комуналној средини. 

 
3.5.  Услови уређења зеленила на јавним и  
        површинама остале намене 

 
Зеленило јавног коришћења 
 
Простор који је обухваћен границама Плана је у 

највећој мери изграђен објектима породичног 
становања. За потребе рекреације и одмора планира се 
парк суседства са одговарајућим садржајима и 
мобилијаром а намењен је пре свега становницима 
самог насеља за свакодневно коришћење. Парк треба да 
пружи могућност за одмор и рекреацију одраслих као и 
за игру деце предшколског и школског узраста. Парк је 
планиран у складу са могућностима простора а с 
обзиром да се налази делимично у зони заштите 
далековода при пројектовању је неопходно затражити 
услове надлежне организације.  

 
Линеарно зеленило се планира дуж улице 

Приштинске, као зелена трака ширине 1,5м са циљем 
ублажавања негативног утицаја саобраћаја и 
микроклиматских услова. Избор врста ускладити са 
профилом саобраћајнице. Саднице не смеју да имају 
крупне плодове који могу да повреде пролазнике као 
ни цветове, плодове и друге делове који су отровни или 
изазивају алергије. Осим травњака у партеру се могу 
садити и жбунасте и цветне врсте.  

 
Зеленило ограниченог коришћења (окућнице у 

оквиру индивидуалног становања) 
Узимајући у обзир чињеницу да окућнице чине 

значајну површину у границама плана, њих такође 
треба посматрати као значајан елемент зеленила. 
Могуће је формирање утилитарних и декоративних 
врста у индивидуалним двориштима, што представља 
основну вредност ове категорије зеленила у погледу 
заштите животне средине. 

3.6. Услови и мере заштите простора 
 
3.6.1. Услови и мере заштите непокретних 
          културних добара 
 
На предметном простору плана нема 

евидентираних нити заштићених  непокретних 
културних добара, односно споменика културе и не 
постоји евидентирано археолошко налазиште који 
подлежу заштити.  

3.6.2. Услови и мере заштите природних добара 
 
Предметни простор у границама Плана не 

представља подручје значајних вегетационих 
карактеристика. Увидом у Регистар заштићених 
природних добара констатовано је да нема заштићених 
и евидентираних природних добара. 

 
3.6.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
 
У складу са чл.7 Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације насеља ''Пањевац'' у Крушевцу ( I број: 350-
343/2014. усвојеној на седници одржаној 18.06.2014. 
године) није потребно приступити изради стратешке 
процене утицаја на животну средину. 

Мере заштите у поступку регулисања начина 
прикупљања комуналног отпада који се не рециклира 
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне 
средине. Прикупљање комуналног отпада вршиће се 
постављањем канти/контејнера за сакупљање 
комуналног отпада.  

Власници објеката су обавезни да простор за 
смештај канте/контејнера обезбеде у оквиру парцеле на 
којој се објекат налази. 

Локација контејнера на јавним површинама мора 
да омогући несметани приступ возила за одвоз смећа. 
Контејнери морају бити постављени у заштићеним 
нишама. 

Неопходан број контејнера за сакупљање 
комуналног отпада одређиваће се према следећим 
параметрима: 

 на сваких 15 стамбених јединица или на сваких 
1000м2 нето корисне стамбене површине поставити 
један контејнер запремине 1.1м3 

 на 500м2 нето корисне површине пословног 
простора поставити један контејнер запремине 1.1м3 

Постављање контејнера вршити у скалду са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и одржавању 
зелених површина на подручју града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр.1/09, 8/12, 3/14 и 4/14 – 
Пречишћен текст). 

 
3.6.4. Услови и мере заштите од елементарних 
          непогода 
 
Потребно је континуирано спроводити мере 

заштите и одбране од природних непогода, које настају 
као последица климатских, хидролошких  и сеизмичких 
карактеристика на овом простору. 

При изради техничке документације водити рачуна о 
степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и Правилником 
о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 
бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Ради заштите од 
земљотреса, планирани објекти морају да буду реализо-
вани и према прописима и техничким нормативима за 
изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 

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

пожара: 
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 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 
урадити главни пројекат заштите од пожара. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слобоне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара.  

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 
20/15), Правилнику о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист 
СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95), и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 07/19 бр.217-84/15 од 16.04.2015 год.  

 
3.7. Услови којима се површине и објекти јавне  
        намене чине приступачним особама са  
        инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

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

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

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

- на радијусима укрштања саобраћајница 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. 

- обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

- минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од1:20 (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. 

 
3.8. Попис објеката за које се пре санације или 

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

 
У границама плана нема објеката за које је 

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

Мере техничке или друге мере заштите утврдиће се 
у сваком конкретном случају, односно за сваки објекат 
појединачно приликом подношења захтева за извођење 
одређене врсте радова на том објекту. 

Одређене мере техничке заштите објеката  
утврђиваће се у зависности од врсте и намене објекта, 
врсте радова, близине суседних објеката, статичке 
стабилности, примењеног конструктивног система, 
позиције и стања инсталација и инфраструктуре. Мере 
заштите могу се утврђивати и за потребе  рушења, 
односно санације  услед дејства силе-природних 
непогода, угрожености статичности објекта услед 
дотрајалости и уграђености лоших грађевинских 
материјала, због изградње нових објеката и другачије 
организације на парцели. 

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

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, 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.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије за грејање, 
припрему санитарне топле воде и хлађење  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 
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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 камaпања о енергетској 
ефикасности; 

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 
- извођење грађевинских радова на свим 

објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, 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, делитеља топлоте, увођењем 
система наплате према потрошњи. 

 
3.10. Локације за даљу разраду урбанистичким 

пројектом или расписивање конкурса 
 
Планира се израда урбанистичког пројекта за 

урбанистичко-архитектонску разраду локације за 
подблок Б-3-в, имајући у виду да се ради о простору 
планираном за вишенаменске садржаје. 

Локације се могу ближе разрадити Урбанистичким 
пројектом на захтев инвеститора. 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се радити и за 
утврђивање промене и прецизно дефинисање 
планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности. 

 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све урбанистичке 

блокове у границама плана. 
Правила грађења су дата као општа која се односе 

на све урбанистичке  целине, блокове и подблокове и 
као посебна која се односе само на појединачне 
урбанистичке целине, блокове и подблокове. 

 
4.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
 
Дозвољена је изградња стамбених, стамбено-

пословних објеката, пословних, објеката јавних 
функција као и објеката компатибилне  намене. 

На простору плана поред изградње нових, планира 
се реконструкција, доградња, адаптација, санација и 
пренамена већ изграђених објеката у складу са 
правилима датих планом. 

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

 
Врста и намена објеката чија је градња забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне буке. 

 
Положај објекта  
 
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. 

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. 

Постојећи објекти изграђени испред планом 
утврђене грађевинске линије се задржавају. Свака 
будућа доградња и надградња мора бити у складу са 
планираном грађевинском линијом. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Вредност урбанистичких показатеља, индекса 

заузетости и спратност су дати у поглављу 3.2 за сваку 
урбанистичку целину и примењују се са осталим 
правилима која се односе за тај блок тј. подблок. 
Гараже у подземним етажама не рачунају се у индекс 
изграђености парцеле.  
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Вертикална регулација  
Висина објекта дефинисана је прописаном спратно-

шћу за сваку урбанистичку целину, блок и подблок. 
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске 

просторије ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе. 

Свака изградња галерије или међуспратних етажа у 
објекту сматра се засебном спратном етажом (рачуна се 
као изградња спрата). 

 
Кота пода приземља                                                                                                                                                                                        
Кота пода приземља се одређује у односу на коту 

нивелете јавног или приступног пута, односно нултој 
коти објекта.  

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену 
(комерцијалну или привредну) кота пода приземља може 
бити максимално 0.20м виша од коте тротоара 
(денивелација до 1.2м савладава се унутар објекта). 

У осталим случајевима кота пода приземља се 
утврђује применом правила из Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Сл.гл.РС“ бр.22/2015). 

 
Спољне степенице  
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. 

 
Приступ парцели  
Свака  новоформирана грађевинска парцела мора 

да има приступ на пут или другу јавну површину 
намењену саобраћају.  

Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

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

- Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не може 
бити мања од 5,0м. 

- Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

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

 
Висина надзидка  
Висина надзидка поткровне етаже износи највише 

1.6м рачунајући од коте пода подкровне етаже до тачке 
прелома кровне косине.  

 

Грађевински елементи и испади на објекту  
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 - 0,30м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

- излози локала – 0,90м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице 
у зони приземне етаже – максимално 2,0м по целој 
ширини објекта са висином изнад 3,0м, односно 1,0м од 
спољне ивице тротоара, 

- платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

- конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,60м, односно регулациону линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. 
Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу 
на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада на следећи начин: 

- на делу објекта према предњем дворишту – 
1,20м, 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. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
слободностојећи објекат:           
- минимално растојање од бочног суседног 

објекта је 4м 
- минимално растојање грађевинске линије 

објекта од бочне границе парцеле на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м ( у том случају 
на калканском зиду дозвољени су само отвори 
помоћних просторија и степеништа, са минималним 
парапетом 160см) 

- на делу бочног дворишта јужне оријентације је 2,5м 
- минимално растојање објекта од задње границе 

парцеле је ½ висине објекта (али не мање од 4м). 
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прекинути низ -  једнострано узидани/двојни                            
- минимално растојање од бочног суседног 

објекта (једнострано узиданог или слободностојећег) је 
4,0м 

- минимално растојање грађевинске линије 
објекта од бочне границе парцеле је 2,5м 

- минимално растојање објекта од задње границе 
парцеле је ½ висине објекта (али не мање од 4м) 

 
непрекинути низ  
- растојање од бочног суседног објекта је 0,0м 
- растојање грађевинске линије објекта од бочне 

границе парцеле је 0,0м 
- минимално растојање објекта од задње границе 

парцеле је ½ висине објекта (али не мање од 4м). 
Реконструисани изграђени породични стамбени 

објекти чије је растојање до границе грађевинске 
парцеле мање, не могу имати на суседним странама 
нове отворе стамбених просторија.  

Реконструисани изграђени породични стамбени 
објекти чија удаљеност од другог објекта високоградње 
износи мање од 3,0м, не може имати на суседним 
странама нове отворе стамбених просторија.  

Изграђени стамбени објекти на међи са суседном 
парцелом у случају реконструкције, доградње и 
надградње не могу имати нове отворе на тим фасадама.  

 
Ограђивање 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.  

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. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати 
„живом“ (зеленом) оградом, која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле или транспарентном 
оградом максималне висине 1,4м. 

Зиданa непрозирна ограда између парцела подиже 
се до висине 1,4м уз сагласност суседа. 

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. 

Грађевинске парцеле за породично становање могу 
се ограђивати зиданом оградом максималне висине 
0,9м, или транспарентном оградом максималне висине 
1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне 
висине 2,2м, која може имати парапет максималне 
висине 0,4м. 

 

Одводњавање површинских вода                                               
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

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

Површинске и друге отпадне воде из економског 
дворишта, када се налази уз јавни пут, одводе се 
регулисано до ђубришне јаме. 

 
Интервенција на постојећем објекту или 

изградња новог 
Било која интервенција на постојећем објекту или 

изградња новог не сме угрозити функционисање, 
стабилност или фасаду суседног објекта 

Свака доградња, надградња или реконструкција 
постојећег објекта мора бити изведена у складу са 
техничким прописима и тако да ничим не угрози  
стабилност постојеће конструкције, односно 
стабилност објекта у непосредном контакту. 

Приликом било какве интервенције на постојећем 
објекту важиће услови као и за  новопланиране објекте. 

 
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. 
- Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег 

или изградњом новог крова, формира поткровље у 
више нивоа. 

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

- Уколико се на поткровним етажама постављају 
вертикални кровни прозори - кровне баџе, на једном 
објекту може се поставити само један ред кровних баџа 
на истој висини. Максимална дозвољена чиста висина 
кровне баџе је 2,6м од коте пода. 

- Мансардни кров пројектовати као 
традиционални мансардни кров. Мансардни кров 
обавезно је решити у једној етажи. Забрањују се 
препусти ван основног габарита објекта осим венца у 
форми фасадне пластике. Висина унутрашње преломне 
линије кровних равни мансардног крова, рачунајући од 
коте пода може бити максимално 2,2м. 

- Нагиби кровних равни манасардног крова су 
максимално 70° по обиму фасаде и маскимално 30° за 
остали део крова. 

- Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 

Прикључивање објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру 

Прикључивање објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 
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Када правила грађења и уређења дата овим планом 
не дефинишу у довољној мери неопходне параметре 
примењиваће се одредбе Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.гласник РС бр.22/2015). 

 
4.2.  Правила градње за тип ПС-01 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 80% : 20%. 
 

 
Урбанистички параметри породичног становања 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

Слободностојећи 

50 

300 12 
Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 
Непрекинути низ 200 8 

 
 

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

Положај грађевинских линија биће одређен даљом 
планском разрадом. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, доградње и надградње не могу 
имати нове отворе на тим фасадама. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, 
стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане 
и сл., максималне висине 5,0м и максималне 
спратности „П“. 

 
 

4.3.  Правила градње за тип ПС-03- периурбано 
        становање  
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.  

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 80% : 20%. 
 

 
Урбанистички параметри периурбаног становања према врсти домаћинства: 

 

Тип 
Макс. спратност 

Врста домаћинства 
Макс. 

ИЗ (%) 
Стамбени Економски и 

помоћни 
стам. 
део 

екон. 
део 

ПС-03 П+1+Пк П+Пк 

непољопривредно 50 - - 

мешовито 40 50 

пољопривредно 40 50 
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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. 

 
Величина парцеле периурбаног становања према врсти домаћинства 

 

Тип Макс. 
спратност 

Врста 
домаћинства 

Површина парцеле Мин. шир.
парцеле Стамбени део 

мин. 
Економски део 

мин. 

ПС-03 П+1+Пк 
Непољопривредно

400 

- - 15 
Мешовито 200 15 
Пољопривредно 800 20 

 
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: 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 
 
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.  

У складу са Одлуком о држању домаћих животиња 
и кућних љубимаца на територији Града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ број 6/11, 3/14 и 
4/14), на планском подручју дозвољено је држање 
копитара и папкара под условом и на начин прописан 
законом, као и  живине и кунића, под условима и на 
начин прописан овом Одлуком. 

Није дозвољена изградња фарми, односно 
газдинстава у којима се држи или узгаја 20 и  више грла 
копитара, папкара (20 и више грла говеда, 100 и више 
грла свиња, 150 и више грла оваца и коза) или 350 и 
више јединки живине и кунића. 

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 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 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. 

4.4. Правила градње за комерцијалне 
       делатности тип КД-02 
 
Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 

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

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

У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

На парцели је могућа изградња и помоћних 
објеката. 
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У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

4.5.  Правила градње за привредне делатности тип 
ПД-03 

Тип ПД-03 подразумева привредне делатности у 
функцији, допунске и/или пратеће намене у урбани-
стичким целинама у којима је претежна намена 
становање (мање производне јединице, мања занатска 
производња и сл.). 

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

На грађевинским парцелама уз производне, могу да 
се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

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. 

 
4.6. Правила грађења за подблок Б3в 
 
У овом подблоку планира се изградња садржаја 

јавних функција и то: садржаја облика ''Дома културе'' 
ради подмирења потреба за друштвеним активностима 
грађана, деце и омладине; вртић за децу; простор за 
здравствено збрињавање; јавна перионица веша; јавно 
купатило, спортски терени, простор за игру деце и сл. 

 
Ови садржаји могу се организовати у склопу једног 

или више вишенаменских објеката или у склопу више 
појединачних објеката. 

У оквиру ове локације потребно је предвидети 
простор за смештај контејнера за одлагање комуналног 
отпада. 

 
4.7. Правила за паркирање 

 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника изван површине јавног пута, са 
капацитетима сходно намени и врсти делатности која 
се обавља према важећим Правилницима и 
нормативима и то на следећи начин: 

- породични стамбени објекти - 1 паркинг место 
по стану 

- банка, здравствена, пословна, образовна или 
административна установа – 1   ПМ на 70m² корисног 
простора; 

- трговина на мало - 1 ПМ на 100m² корисног 
простора; 

- угоститељски објекат - 1 ПМ на користан 
простор за 8 столица; 

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

4.8. Правила грађења за електроенергетске  
       објекте 

 
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. 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 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. 

Изградња објеката у зони заштите далековода 
Свака градња испод и у близини далековода 

условљена је: 
- „Законом о енергетици“ („Сл. гласник РС“, 

бр.145/2014), 
- „Законом о планирању и изградљи“ („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

- „Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 Kv“ („Сл. лист СФРЈ“ 
број 65 из 1988.год.; “Сл. лист СРЈ“ бр. 18 из 1992.год.), 

- „Правилником о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V“(„Сл.лист СФРЈ“ број 4/74), 

- „Правилником о техничким нормативима за 
уземљења електроенергетских постројења називног 
напона изнад 1000 V“ („ Сл.лист СРЈ“ број 61/95), 

- „Законом о заштити од нејонизујућих 
зрачења“(„Сл.гласник РС“ број 36/2009) са припада-
јућим правилницима, 

- „SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите 
подземних металних цевовода од утицаја електро-
енергетских постројења“(„Сл.лист СФРЈ“ број 68/88), 

- „SRPS N.CO.101 – Заштитом телекому-
никационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења – Заштита од опасности“, као и „SRPS 
N.CO.102 – Заштитом телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских постројења – Заштита 
од сметњи („Сл. лист СФРЈ број  68/86), 

У случају градње у близини или испод далековода, 
потребна је сагласност ЈП  „Електромрежа Србије“, 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 објеката 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,у складу са 
техничким упутством ЈП ЕМС ТУ –ДВ-04.За израду 
Елабората користити податке из пројектне 
документације далековода које вам на захтев 
достављамо и податке добијене на терену геодетским 
снимањем који се обављају о трошку инвеститора 
планираних објеката. 

- Елаборат доставити у минимално три примерка 
(два примерка остају у трајном власништву ЈП“ 
Електромрежа Србије“). 

- У Елаборату приказати евентуалне радове који 
су потребни да би се међусобни однос ускладио са 
прописом. 

 
Претходно наведени услови важе приликом 

израде: 
1) Елабората о могућностима градње планираних 

објеката у заштитном појасу далековода. 
Заштитни појас далековода износи: 25 m са обе 

стране далековода напонског нивоа 110 kV oд крајњег 
фазног проводника. 

Напомена: У случају да се планира постављање 
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода, 
потребно је исте уважити при изради Елабората. 

2) Елабората утицаја далековода на планиране 
објекте од електропроводног материјала. 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености од 1000 m од осе далековода. 

3) Елабората утицаја далековода на 
телекомуникационе водове. 

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 да се из Елабората утврди колизија 
далековода и планираних објеката од општег интереса 
(према закону о експропријацији) са пратећом 
инфраструктуром потребно је да се: 

- Приступи склапању Уговора о пословној – 
техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права 
и обавеза између ЈП „ Електромрежа Србије“ и свих 
релевантних правних субјеката у реализацији пројеката 
адаптације или реконструкције далековода, у складу са 
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„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-одлукаУС, 98/2013-одлукаУС, 
132/2014 и 145/2014). 

- О трошку Инвеститора планираних објеката а 
на бази пројектних задатака усвојених на Стручном 
савету ЈП „Електромрежа Србије“ на сагласност.  

- О трошку Инветитора планираних објеката, 
евентуална адаптација или реконструкција далековода 
(односно отклањање свих колизија, констатованих 
Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на 
планираним објектима у непосредној близини 
далековода. 

- Пре почетка било каквих радова у близини 
далековода о томе обавесте представници ЈП 
„Електромрежа Србије“. 

- Овим Планом није планирана изградња 
објеката у заштитном појасу далековода.  

- Минимално растојање планираних објеката 
пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког 
дела стуба далековода напонског нивоа 110 Kv bude 10 
m, што не искључује потребу за Елаборатом. 

 
- Остали општи технички услови који се морају 

испунити: 
- Приликом извођења радова као и касније 

приликом експлоатације планираних објеката, водити 
рачуна да се не наруши сигурносни размак од 5 m у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 
Kv. 

- Испод и у близини далековода не сме се садити 
високо дрвеће које се својим растом може приближити 
на мање од 5 m од проводника далековода напонског 
нивоа 110 Kv, као и у случају пада дрвета. 

- Нисконапонске, телефонске прикључке, 
прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке 
извести подземно у случају укрштања са далеководом. 

- Забрањено је коришћење прскалице и воде у 
млазу за заливање уколико постоји могућност да се 
млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника 
далековода напонског нивоа 110 Kv. 

- 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. 

 
Статус изграђених објеката у зони далековода 

утврдиће се у посебном поступку у складу са 
условима ЕМС-е. 

 
4.9. Правила грађења за телекомуникационе  
       објекте 
 
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 
телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти 
ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити 
мања од 0,80 м. 

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

 
4.10. Правила грађења за објекте енергетског  
         снабдевања 
 
Топловодну мрежу изводити од предизолованих 

цеви, у свему према ЕН стандардима и техничким 
упутствима призвођача. Минимална дубина укопавања 
топловодних цеви треба да износи између 0,8 и 1,2 
метара у односу на горњу ивицу цеви, и зависи од 
пречника цеви. Топловодна мрежа поставља се тако да 
представља најцелисходније решење у односу на 
просторне могућности појединих саобраћајница и 
положаја осталих инфраструктурних водова. Растојања 
од других инфраструктурних водова, при полагању 
топловода дата су у табели:  
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Врста другог цевовода или вода 

Најмања растојања цевовода 

код укрштеног или 
паралелног постављања, са 

дужином до 5 метара

 
код паралелног 
постављања, са 

дужином преко 5 метара
Водови за гас и воду 20 - 30 cm 40 cm 
Струјни водови до 1 kV, сигнални или 
мерни каблови 30 cm 30 cm 
Каблови 10 kV или 30 kV 60 cm 70 cm 
Већи број каблова од 30 kV, или кабл 
преко 60 kV 100 cm 150 cm 

 
У случају прикључења објекта на топловодну мрежу, 

потребно је у подруму или приземљу објекта, изградити 
топлотну подстаницу. Потребно је изградити одго-
варајући прикључак од топловода до подстанице на 
најпогоднији начин. Сви планирани објекти се 
прикључују на топловодну мрежу према важећим 
прописима и стандардима, као и према условима 
надлежног предузећа ЈКП „Градска топлана“ Крушевац. 

Дистрибутивни гасовод градити од полиетиленских 
цеви које испуњавају услове према  стандарду СРПС Г Ц6 
661. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и 
других објеката високоградње. При паралелном вођењу 
или укрштању са цевоводима који служе за транспорт 
топлих флуида, дистрибутивни гасовод постављати на 
растојању којим се обезбеђује да температура 
полиетиленске цеви не буде већа од 20 °C. При 
паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са 
подземним водовима, минимално растојање износи 40 cm, 
а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm. При 
укрштању дистрибутивног гасовода са подземним 
водовима, минимално растојање износи 20 cm, а при 
вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. Уколико се ова 
растојања не могу остварити, онда треба применити 
додатне мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви и 
сл.) Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 
од 0,6 до 1,0 m. Изузетно, дубина укопавања може бити и 
0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере 
заштите. Минимална дубина укопавања при укрштању 
дистрибутивног гасовода са: - железничким пругама 
износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до 
горње ивице прага, - трамвајским пругама и 
индустријским колосецима износи 1,0 m, - путевима и 
улицама износи 1,0 m. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са 
саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 
заштитну цев, односно канал. Дно рова за полагање 
дистрибутивног гасовода мора да буде равно, тако да 
цев потпуно налегне на дно. На косим теренима 
применити мере заштите дистрибутивног гасовода од 
клизања и одрона тла. После полагања дистрибутивног 
гасовода, ров се мора засути у што краћем времену. 
Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и 
гранулације да не оштећује цев. Горњу ивицу цеви 
покрити слојем од 20 cm , а остатак испунити земљом 
из ископа (уколико је зелена површина), односно 
набијеним шљунком уколико је саобраћаница или 
тротоар. На дубини од 30 cm у рову поставља се 
упозоравајућа трака жуте боје са натписом "гас". Ако 
се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује 

бушењем, полиетиленску цев поставити у заштитну 
цев. Полиетиленске цеви не могу се полагати на 
температури нижој од 0 °C. Сви положени водови 
дистрибутивног гасовода морају бити геодетски 
снимљени и уцртани у катастар подземних водова. За 
изградњу дистрибутивних гасовода користити 
Правилник о техничким нормативима за пројектовање 
и полагање дистрибутивног гасовода од полиетилен-
ских цеви за радни притисак до 4 бара. 

 
4.11. Правила грађења за зеленило 
 
Паркови 
 
- Основни садржај парка је простор за игру деце, 

одмор, рекреацију, забаву, едукацију, и  манифестације 
културе; шетне стазе, бициклистичка стаза, фитнес 
справе и сл.  

- Пожељно је да парк садржи и справе за децу са 
посебним потребама 

- Парк мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.) 

- Пешачке површине треба да буду од 
квалитетног застора и доступне особама са посебним 
потребама 

- Простор испод справа за игру деце мора да буде 
од меког застора у складу са стандардима из ове области 

- 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%  

- 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. 
  

Линеарно зеленило 
 
- На тротоарима и паркинзима не смеју се садити 

саднице које могу да повреде пролазнике или оштете 
асфалт и аутомобиле 

- Саднице могу да се саде и у покретне жардињере 
довољно велике да омогуће развој кореновог система 

- У зеленој траци се могу садити цветне и 
жбунасте врсте. 
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4.12. Правила урбанистичке парцелације 
 
Општа правила парцелације 
 
- Дозвољена је препарцелација и парцелација 

свих парцела уз услов задовољавања минималне 
површине прописане планом и обезбеђивање приступа, 
што ће бити утврђено кроз израду Пројекта 
препарцелације и парцелације, а на основу  Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 
81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС и 
132/2014) 

- Новоформирана регулациона линија, дата у 
Плану, уколико се не поклапа са постојећом катастарском 
границом парцеле, представља нову границу парцеле, 
односно поделу између површине јавне намене и 
остале намене земљишта. 

- Свака грађевинска парцела мора имати приступ 
на саобраћајницу (директно или индиректно преко 
приватног пролаза) 

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

- Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
површини (саобраћајници), границама према суседним 
парцелама и преломним тачкама, које су одређене 
геодетским елементима.  

- 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 

 
 
 

- Грађевинске парцеле за изградњу објеката 
образовно васпитног карактера (школа страних језика, 
музичка школа, школа плеса и слично, различити типови 
установа намењени деци предшколског узраста (вртићи, 
забавишта, играонице...), мини тржни центри, маркети и 
слично, формирати кроз израду планова пројеката 
парцелације и препарцелације и урбанистичких 
пројеката, а према стандардима и капацитетима за сваку 
специфичну намену, коју ће надлежни орган утврдити у 
сваком појединачном случају 

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kVa мора имати димензије 6 x 5м, а снаге 
2x630 kV, 7 x 6м. 

 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
Уколико се укаже потреба да је за поједине 

локације за градњу неопходна додатна ближа разрада и 
усаглашавање са планираним параметрима и наменом, 
надлежни орган може захтевати израду урбанистичког 
пројекта ближе разраде локације у границама плана 

До привођења простора планираној намени на 
постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће 
одржавање објекта како би се створили услови за 
његово несметано коришћење. 

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. 
Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи 

Детаљни урбанистички план стамбеног насеља 
„Пањевац“ („Сл. лист општине Крушевац“ бр. 10/88, 
5/03 и „Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/13). 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-458/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

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

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 24.09.2015.године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„СТАРИ АЕРОДРОМ, ФАЗА 1“ У КРУШЕВЦУ 
 
I - ОПШТИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
     РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Положај и опис граница подручја  
       које се уређује Планом  
 
Планом је обухваћено 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 
вишепородичног становања средњих и великих 
густина, 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 мешовиту 
намену, спортско рекреативни центар и комерцијалне 
делатности. 

Границу подручја са северне стране чини ул. Кнеза 
Милоша, са источне стране ул. Аеродромска, са 
западне стране ул. Бруски пут, док се са јужне стране 
граница формира дуж катастарске границе парцеле 
бр.2637/1. 

 Граница и сам обухват Плана опредељен је 
Одлуком о изради Плана, I Бр.350-116/2015 од 
25.03.2015.г. 

 Укупна површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи 29ха и 77ари. 

 
Опис границе Плана 
 
Планом је обухваћено подручје које је са северне 

стране ограничено улицом Кнеза Милоша, са источне 
стране ул. Аеродромском, са западне стране ул. Бруски 
пут, док се са јужне стране граница формира дуж 
катастарске границе парцеле бр.2637/1. 

Називи улица у оквиру Плана усклађени су са 
Решењем о одређивању назива нових, измени назива 
постојећих и утврђивању списка улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца („Сл. лист 
општине Крушевац“ бр. 4/04)                

Уколико у међувремену дође до промене у 
катастарском операту, за границу обухвата Плана 
важиће стање дато у графичком делу Плана. 

Подручје које је обухваћено Планом припада 
катастарскоj општини Крушевац и сачињавају га 
следеће катастарске парцеле: 

 
КО Крушевац: 
 
2635/7, 2635/1, 2635/12, 2635/3, 2635/11, 2635/4, 

2635/5, 2636/4, 2636/2, 2636/3, 2636/1, 2635/10, 2635/6, 
2635/8, 2655/2, 2635/9, 2656/2, 2635/13, 2656/22, 
2656/23, 5378/5. 

 
1.2. Правни и плански основ за израду Плана  
 
Правни основ 
 
 Одлука о изради Плана детаљне регулације 

"Стари аеродром, фаза 1" у Крушевцу I Бр.350-116/2015 
од 25.03.2015. г.                                                                       

 Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник 
РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- 
одлука УС и 132/2014) 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 
бр.111/09.) 

 Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", 
број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) 

 Закон о стратешкој процени утицај на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 88/10) 

 Закон  о заштити животне средине („Сл. 
гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/2011- одлука 
УС) 

 Закон о санитарном надзору („Сл. гласник РС“, 
бр.125/04) 

 Закон о изменама и допунама закона о 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/09, 
92/11 и 93/2012) 

 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, 
бр.71/94) 

 Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр 36/09, 
88/10 и 93/12) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената  („Сл. гласник РС“ бр. 
31/10, 61/10, 16/11) 

 Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, 
бр.22/2015) 

 Правилник о условима и начину обављања 
угоститељске делатности, начину пружања угости-
тељских услуга, разврставању угоститељских објеката 
и минимално техничким условима за уређење и 
опремање угоститељских објеката ("Сл. гласник РС", 
бр. 48/2012) 

 Правилник о енергетским својствима зграда 
(„Сл. гласник РС“ бр. 61/11)  

 Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2011) 

 Правилник о Енергетској ефикасности зграда 
(ЕЕЗ, Сл. гласник РС бр. 69/2012) 

 Уредба о критеријумима о категоризацији 
државних путева („Сл. гласник РС“, бр.37/09)  
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Плански основ 
 
 Просторни план града Крушевца („Сл. лист 

града Крушевца“ 4/11) 
 Генерални урбанистички план Крушевца 2025, 

(„Сл. лист града Крушевца“ 3/15). 
 
1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 
       докумената вишег реда и других докумената 
        значајних за израду плана 
 
услови и смернице из планских докумената  
вишег реда   
 
Према Генералном урбанистичком плану Крушевац 

2025 простор обухваћен границом Плана налази се у 
просторној зони 4 (урбанистичка целина 4.4) – стамбено 
мешовита зона „Југ“ и по намени предвиђен је за 
лоцирање централних функција типа ЦФ-02. Овај тип 
чине различити садржаји из области јавних функција: 
објекти јавног и приватног сектора из области 
образовања, културе, науке, верски објекат и други, и 
комерцијалних делатности типови КД-01, КД-03 и КД-
041. Као допунске намене централним функцијама 
планиране су: вишепородично становање високих 
густина (типови ВС-03, ВС-04 и ВС-05), привредне 
делатности, садржаји спорта и рекреације и паркови.  

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%).  
Привредне делатности планиране у оквиру ове 

целине морају бити високе или посебно чисте 
технологије, које не би угрозиле будуће амбијенталне 
вредности подручја. 

Генералним урбанистичким планом („Сл. лист града 
Крушевца бр. 3/15) тачка 2.6.1.8 Ваздушни саобраћај: „за 
потребе аеродрома утврђена је локација „Росуље“ 
југоисточно од насеља Паруновац на површини од 
36,63ха, која обезбеђује простор за полетно-слетну стазу 
са формирањем заштитне тампон зоне у којој се могу 
сместити потребни објекти. Очекује се да се постојећи 
аеродром који се сада налази у Стамбено мешовитој 
зони „Југ“ измести на локацију Росуље чим се за то 
стекну услови“ 

 
стечене урбанистичке обавезе 
 
У границама Плана детаљне регулације као 

стечене урбанистичке обавезе које се уграђују у План 
детаљне регулације су: 

 локацијске дозволе издате од стране Одељења 
за урбанизам и изградњу Крушевац 

 
1.4. Преглед претходних услова и података 

издатих од стране надлежних  институција 
 
За потребе израде Плана детаљне регулације 

"Стари аеродром, фаза 1" у Крушевцу, прибављени су и 
коришћени подаци и услови издати од стране 
надлежних органа и организација и то: 

 ЈКП Водовод Крушевац, бр. 50/2 од 30.04.2015. 
год. 

 Електросрбија д.о.о., бр. 3227-1 од 23.04.2015. 
год. 

 Телеком Србија, бр. 135808/13-2015, од 
06.05.2015. год. 

 ЈКП „Градска топлана“ бр. 4551од 29.04.2015. 
год. 

 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
у Крушевцу 07/19 бр. 217-87/15 од 16.04.2015. год. 

 Директорат цивилног ваздухопловства 
републике Србије, бр. 5/3-09-0058/2015-0002 од 
04.05.2015. год.  

 Завод за заштиту природа Србије, 03 бр.020-
82/2 од 11.06.2015. год. 

 Министарство одбране РС – сектор за 
материјалне ресурсе, бр.1376-3 од 11.05.2015. год. 

 ЈП Путеви Србије, бр. 953-8363/15-1 од 
21.05.2015. год. 

 Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине – Агенција за заштиту животне 
средине, бр. 748/2015 од 07.05.2015. год. 

 АД „Железнице Србије“, бр.13/15-781 од 
26.05.2015. год. 

 Републички сеизмолошки завод, бр.02-237-1/15 
од 21.04.2015. год. 

 Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине – Управа за пољопривредно 
земљиште, бр. 320-11-03295/2015-14 од 23.04.2015. год. 

 
1.5. Статус земљишта и власништво 
 
статус земљишта 
 
Основни статус земљишта у границама Плана 

детаљне регулације је: 
- грађевинско земљиште, односно градско 

грађевинско земљиште. 
 
власништво 
 
- државна својина; право коришћења Град Крушевац  
- приватна својина, правна и физичка лица. 
 
2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
    СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. Природне карактеристике подручја 
 
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике 
 
Терен предметног подручја обухваћеног Планом је 

готово раван и креће се од коте 165,50 (на истоку) до 
коте 163,60 (на западу). Доминантни ветрови се јављају 
из правца исток-југоисток, северозапад и југ.                              

 
  2.1.2. Хидролошке карактеристике тла 
 
Хидролошка карактеристика тла је мале 

пропустљивости па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена.  
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2.1.3. Сеизмолошке карактеристике тла  
 
Локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. 

степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој 
скали. Обзиром на услове тла и интезитет потреса 
неопходно је утврђивати тзв сеизмички ризик за сваки 
објекат посебно. 

 
2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 

површина јавне намене 
  
 2.2.1. Грађевинско подручје 
 
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
  
 2.2.2. Постојећа организација простора 
           и намена површина 
 
Предметни простор обухваћен Планом је 

неизграђен и неуређен изузев парцела на којима су 
затечени објекти бензинске пумпе, објекти аеро-клуба, 
складишни и магацински простор, полигон за обуку 
возача ауто-мото савеза и хидрометеоролошка станица. 
У оквиру Плана се налази део полетно-слетне стазе 
коју користи Аеро-клуб «Михајло Живић» из 
Крушевца, као и објекти поменутог аеро-клуба. Сви 
постојећи објекти су приземни и налазе се на 
нерационално изграђеним парцелама. 

Основне урбане одлике предметне локације су 
неизграђеност и неуређеност простора у великом обиму 
као и нерационално коришћење простора са аспекта 
урбане економије. 

 
 2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација 
 
Постојеће зеленило чини самоникла трава и 

вегетација, сем у мањем делу где је зеленило уређено. 

2.2.4. Површине јавне намене  
 
Постојеће површине јавне намене, односно објекте 

јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о 
планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 
145/14) у границама Плана чине постојеће 
саобраћајнице. 

 
2.3. Подела на  урбанистичке целине  и зоне 
       према урбанистичким показатељима и 
       другим карактеристикама 
 
Према претежној планираној намени План је 

подељен на 2 урбанистичка блока који су даље 
подељени на подблокове.  

 
Урбанистички блок А 
 
Ограничен је ул. Бруски пут, ул. Кнеза Милоша, 

ул. Аеродромском и новоформираним саобраћајницама 
у средишњем делу Планом обухваћеног подручја. Ову 
целину карактерише готово потпуна неизграђеност. 

На северној страни блока се налази бензинска 
пумпа и уређено спомен обележје – макета борбеног 
авиона. Уз ул. Аеродромску организован је полигон за 
обуку возача. Остали део блока је неуређен. 

 
Урбанистички блок Б 
 
Ограничен је ул. Бруски пут, границом са 

к.п.бр.2637/1, ул. Аеродромском и новоформираним 
саобраћајницама у средишњем делу Планом 
обухваћеног подручја. Као и остали део подручја Плана 
и овај блок је највећим делом неуређен, уз мањи број 
приземних објеката уз Аеродромску улицу. 
 
 

Табела  - Урбанистички показатељи - ПОСТОЈЕЋЕ стање 
 

урб. 
блок НАМЕНА површина 

m² 
БГП 
m² 

БРГП 
m² 

индекс 
заузетости 

индекс 
изграђености 

А 
Б 
 

неизграђен простор и 
саобраћајне површине 272.500 - - - - 

бензинска пумпа 2.500 50 50 2,00 0,20 
полигон за обуку возача 12.200 - -  - 

складишта, магацини и услужне 
делатности, 

метеоролошка станица 
10.500 1.205 1.205 11,50 1,50 

УКУПНО 297.700 1.255 1.255 0,42 0,004 
 
2.4. Трасе, коридори и капацитети 
       инфраструктуре 
 
2.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Бруски пут (са западне стране) 

која се поклапа са државним путем првог Б реда број 
38, делом улице Кнеза Милоша (са северне стране) која 
се такође поклапа са државним путем првог Б реда број 
38, делом улице Аеродромске (са источне стране) која 
се поклапа са државним путем другог Б реда број 415 и 
катастарском парцелом бр. 2637/1 КО Крушевац (са 
јужне стране). 
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Генералним планом улица Бруски пут, улица Кнеза 
Милоша и улица Аеродромска су дефинисане као 
делови примарне саобраћајне мреже града Крушевца. 

Све улице које су изграђене су са савременим 
коловозним застором. 

У оквиру подручја Плана нема изграђених објеката 
јавне намене па самим тим нема ни изграђених јавних  
паркинг простора. У свим постојећим саобраћајницама 
забрањено је паркирање на  коловозу. 

 
2.4.2. Водопривредна инфраструктура,  
          хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод 
 
На јужној страни локације постоји магистрални 

довод из фабрике за пречишћавање воде у Мајдеву, 
димензија ф1000мм. На овај магистрални довод су 
прикључени, а како је дато у графичком прилогу:  

 дистрибутивни цевовод ф500мм од ЛГ цеви 
чија траса пролази паралелно са Бруским путом, иза 
бензинске пумпе, а затим паралелно са улицом Кнеза 
Милоша са наставком у улици Николе Пашића 

 дистрибутивни цевовод ф150мм од АЦ цеви 
чија се траса 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, ф100мм. 
Спој водоводне мреже у улицама Аеродромској и 
Бруском путу је изведен цевоводом ф100мм и планира 
се реконструкција ове водоводне цеви. 

 
Фекална канализација 
 
У улици Аеродромској је изведена канализациона 

мрежа задовољавајућег капацитета. Такође је планирана 
изградња Кошијског 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. 

 
Атмосферска канализација 
 
Примарна мрежа атмосферских колектора је 

изведена у улицама Аеродромској и Кнеза Милоша. 
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 
је могуће извршити прикључење новопланиране 
атмосферске канализације која је обухваћена овим 
планским документом. Димензија одводне цеви из 
прикључног шахта износи ф800мм (АБ цев). 

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. 

 
2.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС10/0,4kV 
„Аеродром 1“, снаге 1х630 kVА, кабловски вод 10kV 
„Дуван – Аеродром 1 – Аеродром 2“ и кабловски вод 
10kV „Крушевац 3 – Драгомир Гајић 4 – Интермол“ 

Постојећи потрошачи, који се налазе унутар 
предметног плана, напајају се електричном енергијом и 
из околних ТС10/0,4kV: ТС10/0,4kV „Аеродром 1“, 
снаге 1х630 kVА 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном НН 
мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
стубовима са Ал-Че проводницима и са СКС-ом 

Постојећа ТС10/0,4kV, кабловски водови 10kV, 
кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
2.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
На подручју Плана не постоји изграђена мрежа 

термотехничких инсталација. 
 
2.5. Преглед евидентираних и заштићених  
        објеката, споменика културе  и природе и 
        амбијенталних целина 
 
У обухвату предметног Плана нема евидентираних 

и заштићених објеката, споменика културе  и природе и 
амбијенталних целина. 

 
2.6. Оцена катастарских подлога за израду  
       Плана 
 
На основу члана 32. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- 
одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014, 145/14) 
графички део Плана детаљне регулације израђује се на 
овереном катастарско-топографском плану, па се 
сходно томе приступило прибављању истог. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско-топографски план у размери 1:500. 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
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3.1. Концепција уређења простора   
Просторна и функционална организација Планом 

обухваћеног подручја проистекла је из развојних 
циљева града дефинисаних вишим планским 
документима као и потребом за усклађивањем намене 
грађевинског подручја са захтевима тржишта. 

Концепција уређења простора се заснива на 
функционалној подели подручја Плана на целине, 
односно блокове са расподелом основних намена у 
блоку и подблоку према положају у односу на карактер 
постојећих и планираних саобраћајница, положају у 
оквиру самог Плана, односу према контактним зонама, 
потребом за функционално међусобним повезивањем 
свих планираних садржаја, усаглашавањем са даљим 
ширењем локације Старог аеродрома према југу. 

Блок А се налази у контакту са три важне ободне 
саобраћајнице што је посебна повољност за 
организовање комерцијалних делатности. Увођењем 
приступне саобраћајнице у средину блока која повезује 
ул. Бруски пут и ул. Аеродромску додатно се 
афирмише могућност за развој и ширење 
комерцијалних делатности по дубини простора 
обухваћеног Планом. Блок А је подељен на три 
подблока који су од спољашњих контактних зона 
одвојени појасом заштитног зеленила. 

За подблокове А1 и А2 обавезна је даља разрада 
простора урбанистичким пројектом како би се у складу 
са прописаним параметрима и ограничењима 
дефинисаним Планом, као и  према захтевима тржишта 
предметни простор квалитетно организовао према 
одређеној намени. Величина новоформираних 
грађевинских парцела у подблоковима А1 и А2 не 
може бити мања од 50ари. 

За подблок А3 није обавезна израда урбанистичког 
пројекта. Приступ овом подблоку остварује се преко 
нове саобраћајнице паралелне са ул. Бруски пут која 
представља главни инфраструктурни коридор унутар 
подручја Плана и директно повезује садржаје на 
читавој локацији Старог аеродрома. Планирана 
максимална спратност у блоку А је П+2. 

Блок Б се планира за организовање вишепородичног 
становања (претежна намена) са комерцијалним 
делатностима (допунска намена) и јавним функцијама 
(пратећа намена). Саобраћајну матрицу одређују две 
саобраћајнице планиране ГУП-ом: 

- улица која у правцу исток-запад повезује 
стамбено насеље Прњавор 2 са деловима града на 
западној страни 

- улица која у правцу север-југ повезује читав 
простор Старог аеродрома. 

Као веза са северним делом подручја Плана 
задржава се саобраћајница паралелна са ул. Бруски пут. 
Поред наведених, уводи се и приступна, кружна 
саобраћајница у средишњем делу блока, као и пешачко-
бициклистичка стаза која дијагонално пресеца блок Б и 
повезује стамбено насеље са источне стране са парком 
Слободиште. У средишњем делу стаза се шири у 
централни трг око кога се формира стамбено насеље. 

Блок Б је подељен на пет подблокова којима се за 
сваки појединачно ближе дефинише намена и параметри 
везани за изградњу. Подблок Б1 се налази у центру блока Б 
и директно је орјентисан према тргу.  Планирана спратност 
објеката у овом подблоку је  П+6 и П+8. Подблок Б2 
окружује подблок Б1. Планирају се објекти спратности 
П+4 и локација за изградњу верског објекта са 
дефинисаном спратношћу П. Подблокови Б3 и Б4 су 
ободни и ослањају се на ул. Бруски пут и ул. Аеродромску. 
Спратност у ова два подблока је П+2. У оквиру подблока 
Б3 одређене су локације за јавне функције – дечији вртић 
(планирано) и хидрометеоролошки завод (постојеће) на 
којима је могућа изградња спратности П. Подблок Б5 чини 
парковска површина која раздваја комерцијалне садржаје 
блока А од вишепородичног становања у блоку Б и 
кружним саобраћајним током по ободу представља 
увођење централне саобраћајнице у простор 
новоформираног насеља у правцу север-југ. Поред овог, у 
подблоку Б2 планирани су мањи паркови у склопу самог 
насеља као и локација за изградњу верског објекта. 

 
3.2. Подела простора на карактеристичне  
       целине  са планираном наменом површина 
       и објеката  и  могућим компатибилним  
       наменама  
 
На основу стечених услова и планираних потреба, 

подручје које се разрађује Планом подељено је на 
урбанистичке блокове и подблокове, а у складу са 
планираном организацијом и наменом простора.  

 

 
 Урбанистички блок А – подблок А1   
Претежна намена: 
Начин реализације: 
Спратност:                           
Индекс заузетости: 
Тип изградње: 

 
Комерцијалне делатности 
Изградња  
П, П+1, П+2 
40 
Слободностојећи објекат 

 
 Урбанистички блок А – подблок А2  
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Начин реализације: 
Спратност:                           
Индекс заузетости: 
Тип изградње: 

 
Комерцијалне делатности 
Привредне делатности 
Изградња  
П, П+1, П+2 
40 
Слободностојећи објекат  
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 Урбанистички блок А – подблок А3  
 
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Начин реализације: 
Спратност:                           
Индекс заузетости: 

Комерцијалне делатности 
Привредне делатности 
Изградња  
П+2 
50 

Тип изградње: 
 

Слободностојећи објекат 

 Урбанистички блок Б – подблок Б1  
 
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Начин реализације: 
Спратност:                           

Вишепородично становање 
Комерцијалне делатности 
Изградња  
П+6, П+8 

Индекс заузетости: 
Однос становање/пословање: 
Тип изградње: 

30 
90/10 
Слободностојећи објекат 

Тип становања: Вишепородично становање 
 Урбанистички блок Б – подблок Б2  
 
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Пратећа намена: 
Начин реализације: 
Спратност:                           

Вишепородично становање 
Комерцијалне делатности 
Парк суседства, јавне функције 
Изградња  
П+4, П 

Индекс заузетости: 
Однос становање/пословање: 
Тип изградње: 
Тип становања: 

40 
90/10 
Слободностојећи објекат 
Вишепородично становање 

  
 Урбанистички блок Б – подблок Б3  
 
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Пратећа намена: 
Начин реализације: 
Спратност:                           

Вишепородично становање 
Комерцијалне делатности 
Јавне функције 
Изградња, реконструкција 
П+2, П 

Индекс заузетости: 
Однос становање/пословање: 
Тип изградње: 
Тип становања: 
 

40 
70/30 
Слободностојећи објекат, прекинути низ 
Вишепородично становање 
 

 Урбанистички блок Б – подблок Б4  
 
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Начин реализације: 
Спратност: 
Индекс заузетости: 
Однос становање/пословање: 
Тип изградње: 
Тип становања: 
 

Вишепородично становање 
Комерцијалне делатности 
Изградња 
П+2 
40 
70/30 
Слободностојећи објекат, прекинути низ 
Вишепородично становање 

 Урбанистички блок Б – подблок Б5  
 
Претежна намена: 
Допунска намена: 
Начин реализације: 
 

Парк суседства 
Спорт, рекреација 
Изградња 
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Простор обухвата Плана према ГУП-у припада зони 
централних функција у непосредном контакту са државним 
путем првог Б реда бр. 38, који представља један од 
главних путних праваца уласка и изласка из града. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита 
простора Плана се заснива на принципима одрживог 
развоја у складу са основним правцима просторног 
развоја града, општом наменом простора као основним 
функционалним садржајима, наменом простора за јавно 
и остало грађевинско земљиште, поделом на 
урбанистичке целине и зоне према њиховим основним 
карактеристикама, ближим условима и правилима за 
примену Плана, билансима површина основних 
утврђених намена простора, регулационим и техничким 
решењима система саобраћаја и осталих 
инфраструктурних система, начином организације и 
заштите животне средине. 

Дефинисањем регулације у границама Плана као и 
унапређењем развоја инфраструктурних система и 
објеката постиже се ефикасније функционисање и 
рационалније коришћење грађевинског земљишта. 

Подручје је у највећем делу неизграђено и неуређено 
тако да се новопланирани објекти требају градити у 
складу са свим важећим прописима и стандардима за 
захтевани тип изградње. 

На основу напред наведеног и у складу са 
планираном наменом и врстом интервенције утврђеном 
у плану вишег реда дат је предлог решења. 

Дати предлог решења у складу је са начелом 
рационалног коришћења земљишта и подстицањем 
мера урбане обнове и реконструкције, начелом 
рационалног и одрживог коришћења необновљивих 
ресурса, која представљају основна Законом прописана 
начела за уређење и коришћење простора. 

 комерцијалне услуге подразумевају: 
трговачко-пословне центре, велике маркете, 
сервисе, угоститељство, пословање, туризам, 
банке..... 

 привредне делатности подразумевају: 
занатску производњу, гараже, радионице, сервисе... 

 индекс заузетости дат је на нивоу подблока 
 

 
 

3.2.1. Биланс површина 
 

Табела - Урбанистички показатељи - ПЛАНИРАНО стање 
 

урб. 
блок/подблок Намена 

Површина 
подблока 

(ха) 
БГП Индекс 

заузет. Спратност 

А А1 Комерцијалне делатности 46.271 27.763 40 П, П+1, П+2 
А2 Комерцијалне делатности 50.309 30.185 40 П, П+1, П+2 
А3 Комерцијалне делатности 15.438 13.508 50 П+2 

   112.018    
Б 
 

Б1 Вишепородично становање 37.712 53.865 30 П+6 
П+8 Комерцијалне делатности 5.985

Б2 Вишепородично становање 36.950 62.190 40 П+4, П 
Комерцијалне делатности 6.910 

Б3 Вишепородично становање 25.611 20.664 40 П+2, П 
Комерцијалне делатности 8.856 

Б4 Вишепородично становање 8.946 7.514 40 П+2 
Комерцијалне делатности 3.220 

 Б5 Парк 6.082 - - - 
   115.301    
  Површина која није 

обухваћена подблоковима 
70.381    

УКУПНО 297.700 240.660   
 

3.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У оквиру Плана опредељене су површине за јавне намену и то за: 
o Јавне површине 
-све приступне градске саобраћајнице 
-све пешачке комуникације у профилу саобраћајнице (тротоари) 
-све локације за паркирање у партеру 
-парковске површине 
-јавне зелене површине  
Приближна површина јавног земљишта износи- 11ха 01ар 34м2. 
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Под осталим грађевинским земљиштем су површине, односно парцеле, које су Планом опредељене: за 
изградњу објеката планираних намена – комерцијалне делатности, вишепородично становање и пратеће садржаје, 
површине опредељене за интерне саобраћајнице, паркинг и гаражни простор, као и зелене и слободне површине у 
оквиру блокова.  

 
Приближна површина осталог грађевинског земљишта износи 18ха 75ари 66м2. 
 
површина и процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 

 

Намена Површина 
(планирано стање) 

Процентуално 
учешће/% 

Саобраћајне јавне површине – колске, 
пешачке, паркинг простор 8ха 37ари 45м2 28,14 

Зелене јавне површине – парк  2ха 63ара 89м2 8,86 
Остало грађевинско земљиште –
комерцијалне делатности и 
вишепородично становање 

18ха 75ари 66м2 63,00 

УКУПНО 29ха 77ари 00м2 100 

 
 

3.3.2. Попис парцела и опис локације за јавне површине, садржаје и објекте  
Опис локације јавне површине и јавних објеката Попис парцела 
Саобраћајне јавне површине – колске, пешачке, 
паркинг простор 

целе кат. парцеле: 2635/12, 2635/11, 2636/4, 2636/3, 
2635/9, 2635/10и 2635/8 све КО Крушевац 

 
делови кат.парцела: 2655/2, 2635/1, 2656/2, 5378/5, 
2656/23, 2656/22, 2635/17, 2635/4, 2635/13, 2635/6, 

2636/1, 2636/2 и 2635/5 све КО Крушевац 
Зелене јавне површине – парк, линеарно зеленило делови кат.парцела: 2635/1, 2655/2, 2635/13 и 2635/8 све 

КО Крушевац 
 
 

3.3.3. Грађевинско подручје 
 
Просторни обухват Планског документа је у 

грађевинском подручју, односно чини градско 
грађевинско земљиште. 

 
3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне  
       и комуналне инфраструктуре 
 
3.4.1 Регулација саобраћајне мреже са  
           нивелацијом терена 
 
САОБРАЋАЈ 
 
Елементи решења из Генералног плана 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Бруски пут (са западне стране) 
која се поклапа са државним путем првог B реда број 
38, делом улице Кнеза Милоша (са северне стране) која 
се такође поклапа са државним путем првог B реда број 
38, делом улице Аеродромске (са источне стране) која 
се поклапа са државним путем другог А реда број 415 и 
катастарском парцелом бр. 2637/1 КО Крушевац (са 
јужне стране). 

Генералним урбанистичким планом улица Бруски 
пут, улица Кнеза Милоша и улица Аеродромска су 
дефинисане као делови примарне саобраћајне мреже 
града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
У функционалном смислу улица Бруски пут, улица 

Кнеза Милоша 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 унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 5. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Све ободне улице 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 
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Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да се улица Аеродромска задржава са 
постојећим габаритима, а за остале ободне улице су 
предвиђене следеће измене: 

 Улица Бруски пут за двосмеран саобраћај са две 
коловозне траке са по две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 2 х 6.50 метара са разделним 
острвом ширине 3,00 метара, са појасом зеленила 
од 1.50 метара и бициклистичком стазом са једне 
стране од 2.50 метара као и тротоарима од 2.00 
метара; (Напомена: у току израде овог Плана 
изводе се радови на предметној улици), 

 Улица Кнеза Милоша за двосмеран саобраћај 
са две коловозне траке са по две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 2 х 7.00 метара са разделним острвом 
ширине 3,00 метара, са појасом зеленила од 2.50 метара 
са једне стране и тротоарима од 2.00 (2.50) метара. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

 саобраћајница планирана ГУП-ом (улица 
Бруски пут - О6 – О7 – О12 – О9 – улица Аеродромска) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 7.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара; 

 планирана саобраћајница (улица Бруски пут – 
О1 – улица Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 7.50 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 2.50 метара; 

 планирана саобраћајница (О1 – О2 – О6 – О13) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара; 

 планирана саобраћајница (О13 – О14 – О10 – 
О9) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
тротоарима ширине 1.50 метара; 

 планирана саобраћајница (О9 – О8 – О7) 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 (О7 – О11 – О10) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара (у делу улице је планирано и 
управно паркирање ван коловоза); 

 планирана саобраћајница (О5 – О8 – О12 – О11 
– О14) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 6.00 метара, са обостраним 
бициклистичким стазама ширине 1.50 метара и 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 (О5 – О4 – О3) 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 бициклистичко – пешачка 
саобраћајница која повезује улицу Бруски пут и 
саобраћајницу (О4 – улица Аеродромска), ширине 8.00 
метара. 

 
Планира се и реконструкција постојеће 

семафорисане раскрснице улице Кнеза Милоша са 
улицом Бруски пут у кружну раскрсницу у нивоу. 
(Напомена: у току израде овог Плана очекује се 
почетак извођења радова на предметној раскрсници). 

Приступ на (са) ободних саобраћајница треба да 
буде строго контролисан и то: 

 приступ на (са) улице Бруски пут није 
дозвољен осим у зони кружне раскрсницe са улицом 
Краља Александра ујединитеља, са свим дозвољеним 
смеровима као и зони планиране кружне раскрсницe са 
улицом (улица Бруски пут - О6 – О7 – О12 – О9 – 
улица Аеродромска); 

 приступ на (са) улице Кнеза Милоша није 
дозвољен; 

 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 у 

свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем, осим у улицама где 
је предвиђена посебна бициклистичка стаза, и то: 

 улица Бруски пут, 
 планирана саобраћајница (О5–О8–О12–О11– О14), 
 планирана саобраћајница (О4–улица 

Аеродромска), 
 планирана саобраћајница (О5 – О4 – О3). 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Планом је предвиђена и посебна бициклистичко – 

пешачка саобраћајница (без моторног саобраћаја). 
 
Посебне обавезе према кретању хендикепираних 
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 која се обавља према важећем 
Генералном плану, 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. 

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), (О9 – О8 – 
О7) и (О7 – О11 – О10) са укупно 204 паркинг места за 
путничка возила. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

 
НИВЕЛАЦИЈА 
Основна нивелациона решења урађена су на 

државној карти размере 1:1000. 
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 . 

 
3.4.2. Водопривредна инфраструктура,  
          хидротехничке инсталације и објекти 
 
ВОДОВОД 
У зони постојећег водовода ф500мм 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 ф200мм, а према графичком 
прилогу. 

У новопланираним саобраћајницама се поставља 
секундарна водоводна мрежа. Планира се повезивање 
новопланираног реконструисаног цевовода и цевовода 
у Аеродромској улици, а укида се постојећа веза 
ф100мм која пролази локацијом. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи ф100мм, а стварне 
димензије ће се добити одговарајућим хидрауличким 
прорачунима. 

 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Нивелационо генерално све новопланиране 

саобраћајнице гравитирају у правцу исток – запад (од 
Аеродромске улице ка Бруском путу) тј. према 
новопланираном Кошијском колектору отпадних вода 
те је тако концепцијски планирана канализација 
отпадних вода у оквиру локације. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа колектора отпадних вода, са одводом према 
Кошијском колектору. Минимална димензија уличне 
канализације износи ф200мм, а стварне димензије ће се 
добити одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
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, а према 
графичком прилогу. Како је напред речено није могуће 
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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 
ф500мм, а одвод до прикључног шахта је минималних 
димензија ф600мм, у свему према графичком прилогу. 

Детаљ трасе колектора ф600мм дефинисати ближе 
урбанистичким пројектима који ће се радити за 
подблок А1, али се место прикључка не може мењати. 

У осталим саобраћајницама се формира секундарна 
канализациона мрежа минималних димензија ф300мм. 

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. 

 
3.4.3. Електроенергетика 
Потребне једновремене снаге за планирани 

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

Рјg   =   р  х  S  х   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 

 
199088.0 015.186.235.065.05.3 
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 
година за коју рачунамо потребну снагу 

 
На основу претпостављених површина 

новопланираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага   

Pj=11967,5kW 
 

Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 
конзум, задржавају се на садашњем нивоу. 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4к\/ потребних за напајање електричном 
енергијом новопланираних објеката. Тачна места изградње 

биће дефинисана појединачно, како се буде указивала 
потреба за изградњом, у зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
11967,5kW, за напајање новопланираних објеката у грани-
цама предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA и за њих 
прикључне кабловске водове 10кV и то: 

- у Блоку А пет (5) ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000 
kVA сличне типу МБТС-БС 

- у Блоку Б десет (10) ТС 10/0,4к\/ снаге до 1х1000 
kVA сличне типу МБТС-БС  

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

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
3.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране пословне и стамбене објекате  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
3.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 
Снабдевање стамбено-пословног комплекса 

Аеродром топлотном енергијом за грејање, припрему 
санитарне топле воде и хлађење планирано је из следећих 
извора: обновљиви извори енергије и природни гас. 

Потребни капацитет топлотних извора за 
снабдевање топлотном енергијом планираних објеката 
у стамбено-пословном блоку А је 10000kW. Планирани 
топлотни извори су: 

 Обновљиви извори, топлотне пумпе за грејање 
и хлађење објеката и соларни панели за припрему 
санитарне воде 30% или 3000kW. 

 Кондезациони поступци сагоревања природног 
гаса за кување, грејање и припрему санитарне воде 60% 
или 70,0Sm³/h. 

Потребни капацитет топлотних извора за 
снабдевање топлотном енергијом планираних објеката 
у стамбено пословном блоку Б је 8300kW. Планирани 
топлотни извори су: 

 Обновљиви извори, топлотне пумпе за грејање 
и хлађење објеката и соларни панели за припрему 
санитарне воде 40% или 3320kW. 

 Кондезациони поступци сагоревања природног 
гаса за кување, грејање и припрему санитарне воде 60% 
или 560,0Sm³/h. 

Снабдевање природним гасом планирано је са 
мерно-регулационе станице Аеродром, капацитета 
4000Sm³/h. Мерно-регулациона станица планирана је 
поред разводног градског гасовода Југ у зони улице 
Бруски пут поред блока Б. 

Дистрибуција природног гаса у комплексу 
Аеродром планирана је са гасоводног прстена 
Аеродром од полиетиленских цеви, димензије PE 
Ø110x10,0mm. Гасоводни прстен планиран је у 
тротарима и у зеленим површинама поред ободних 
улица у комплексу. Дистрибутивни гасовод планира се 
на дубини 1,0 m од нивелете уређеног терена. 
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Изнад паркинга у блоку Б планирани су 
фотонапонски панели (пријемници) за производњу 
електричне енергије. Електрична енергија са 
фотонапонских панела планирана је за напајање 
електроаутомобила и топлотних пумпи. 

Заштита гасовода у односу на околину и околине у 
односу на гасовод, регулише се класом разреда 
гасовода. Класе разреда гасовода дефинисане су 
дебљином зида цеви гасовода у односу на максимални 
радни притисак гасовода и простор у коме се полаже 
гасовод. 

Заштита околине у односу на топлотне пумпе 
регулисана је нивоом буке топлотних пумпи. Ниво буке 
планираних топлотних пумпи у дневном и ноћном 
режиму рада мора да буде испод дозвољених граница 
за дневни и ноћни ниво буке у комуналној средини. 

За смањење емисије CO и NOx према 
декларацијама ЕУ у комплексу Аеродром планира се 
коришћење обновљивих извора енергије из сунца, 
ваздуха, воде и земље (топлотне пумпе и соларни 
колектори). 

 
3.5.  Услови уређења зеленила на јавним и  
         површинама остале намене 
 
Планом су дефинисане површине јавног зеленила. 

Ту спадају мање површине парковског типа (парк 
суседства) и линеарно зеленило дуж саобраћајница.  

Парковске површине су појединачне величине око 
10а до 60а (укупно око 95а) и организоване су по 
принципу парка суседства. Осим хигијенско-санитарне 
улоге пружају могућност за организовање садржаја 
рекреације, игре и одмора становника блокова у којима 
се налазе. Планиране су у контакту са 
саобраћајницама.Садржај  паркова суседства чине 
зеленило, поплочане површине, опрема за рекреацију и 
урбани мобилијар. 

 Учешће зеленила у парку суседства (високо дрвеће 
и жбуње на травнатој подлози) не сме бити мање од 60%   

 Дозвољена је изградња терена за мале спортове 
(кошарка, мали фудбал, тенис и сл.), постављање 
справа за фитнес на отвореном, опреме за дечја 
игралишта, изградња пешачких стаза, урбаног 
мобилијара и сл.  

 Није дозвољено увођење колских 
саобраћајница ни паркирање у овом простору.  

 У спољном појасу према саобраћајницама у 
ширини од 5м, препоручује се формирање ограде од 
зеленила (дрвеће и шибље) без елемената за игру деце, 
клупа и сл. 

 
Линеарно зеленило се планира дуж саобраћајница 

са циљем визуелне заштите, маскирања и ублажавања 
буке, естетског обликовања простора и регулисања 
микроклиматских елемената. Укупне површине је око 
1,75ха. 

 У зеленим тракама ширине 2-5м планира се 
формирање дрвореда и баштица 

 Дозвољено је постављање одговарајућег 
урбаног мобилијара (клупе) 

 У појасу ширине 15 и више метара дозвољено 
је постављање урбаног мобилијара, фитнес справа, 
клупа као и изградња пешачких стаза 

 Учешће зеленила (високо дрвеће и жбуње на 
травнатој подлози) не сме бити мање од 90%   

 У линеарном зеленилу није дозвољено 
формирање дечјих игралишта 

 Садржаји дечје игре дозвољени су у линеарном 
зеленилу у контакту са уређеним простором око макете 
авиона 

 На уличном профилу обавезно се формира 
дрворед са једне или обе стране на тротоару или у 
зеленој траци поред саобраћајнице 

 Уколико је могуће зелену траку (баштицу) 
формирати до коловоза како би се пешачки саобраћај 
одвојио од колског. 

 
Око кружног тока у централном делу блока Б 

планира се пејзажно-архитектонски уређена површина-
трг. Површине је око 45а. Представља централни 
простор окупљања са садржајима одмора, забаве, 
културних манифестација и сл.  

 Простор око кружног тока у ширини 5м и у 
самом кружном току не сме да садржи елементе забаве, 
рекреације, спорта, дечје игре и сл. Дозвољено је само 
зеленило које не омета саобраћај, као  и примерени  
урбани мобилијар (скулптуре, новогодишња расвета и сл.) 

 У ширем појасу трга планира се формирање 
платоа за одмор са елементима забаве, едукације, 
обавештавања и сл. и са великим учешћем зеленила. 

 Дозвољена је изградња фонтана, скулптура, 
рекламних и стубова за обавештавање, организовање 
манифестација и сл. 

 У делу трга који је најудаљенији од саобраћаја 
дозвољено је организовање кутака за игру деце нижих 
узраста 

У оквиру пешачко-бициклистичке стазе  се 
планира зеленило у виду травнате баштице са 
централно постављеним дрворедом.  

Остале зелене површине: 
 У оквиру блокова, на нивоу грађевинске 

парцеле, учешће високог дрвећа и жбуња на травнатој 
подлози  не сме бити мање од 10%  

 Инвеститор може на својој парцели да 
организује простор за игру деце, рекреацију и одмор 

 
3.6. Услови и мере заштите простора 
 
3.6.1. Услови и мере заштите непокретних  
          културних добара 
 
На предметном простору плана нема евидентираних 

нити заштићених непокретних културних добара, 
односно споменика културе и не постоји евидентирано 
археолошко налазиште који подлежу заштити 

  
3.6.2. Услови и мере заштите природних добара 
Предметни простор у границама Плана не 

представља подручје значајних вегетационих 
карактеристика. Увидом у Регистар заштићених 
природних добара констатовано је да нема заштићених 
и евидентираних природних добара. 

 
3.6.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
У складу са чл.10. Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације "Стари аеродром, фаза 1" у Крушевцу          
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I бр. 350-116/2015 од 25.03.2015. год. потребно је 
приступити изради стратешке процене утицаја на 
животну средину. 

 
Мере заштите у поступку регулисања начина 

прикупљања комуналног отпада који се не рециклира 
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне 
средине. Прикупљање комуналног отпада вршиће се 
постављањем канти/контејнера за сакупљање 
комуналног отпада.  

Власници објеката су обавезни да простор за 
смештај канте/контејнера обезбеде у оквиру парцеле на 
којој се објекат налази. 

Локација контејнера на јавним површинама мора 
да омогући несметани приступ возила за одвоз смећа. 
Контејнери морају бити постављени у заштићеним 
нишама. 

Неопходан број контејнера за сакупљање 
комуналног отпада одређиваће се према следећим 
параметрима:  

 на сваких 15 стамбених јединица или на сваких 
1000м2 нето корисне стамбене површине поставити 
један контејнер запремине 1.1м3  

 на 500м2 нето корисне површине пословног 
простора поставити један контејнер запремине 1.1м3 

Постављање контејнера вршити у складу са Одлуком 
о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених 
површина на подручју града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/09, 8/12, 3/14 и 4/14). 

 
3.6.4. Услови и мере заштите од елементарних 
          непогода 
Потребно је континуирано спроводити мере 

заштите и одбране од природних непогода, које настају 
као последица климатских, хидролошких  и сеизмичких 
карактеристика на овом простору. 

При изради техничке документације водити рачуна о 
степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама и Правилником 
о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ 
бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Ради заштите од 
земљотреса, планирани објекти морају да буду реализо-
вани и према прописима и техничким нормативима за 
изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 

 
3.6.5. 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 мремрежа, у склопу плана водовода 
и канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

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

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију 
урадити главни пројекат заштите од пожара 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слобоне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 
20/15), Правилнику о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95), и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 07/19 бр. 217-83/15 од 16.04.2015. год.  

 
3.7. Услови којима се површине и објекти јавне  
       намене чине приступачним особама са  
       инвалидитетом  
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

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

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

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

- на радијусима укрштања саобраћајница 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. 

- обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

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

- тротоари и пешачки прелази 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. 

 
3.8. Попис објеката за које се пре санације или  
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       реконструкције морају израдити  
       конзерваторски или други услови за  
       предузимање мера техничке заштите и  
       других радова  
 
У границама плана нема објеката за које је 

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

Мере техничке или друге мере заштите утврдиће се 
у сваком конкретном случају, односно за сваки објекат 
појединачно приликом подношења захтева за извођење 
одређене врсте радова на том објекту. 

Одређене мере техничке заштите објеката  
утврђиваће се у зависности од врсте и намене објекта, 
врсте радова, близине суседних објеката, статичке 
стабилности, примењеног конструктивног система, 
позиције и стања инсталација и инфраструктуре. Мере 
заштите могу се утврђивати и за потребе  рушења, 
односно санације  услед дејства силе-природних 
непогода, угрожености статичности објекта услед 
дотрајалости и уграђености лоших грађевинских 
материјала, због изградње нових објеката и другачије 
организације на парцели. 

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

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

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се максимална 
годишња потрошња финалне енергије за грејање, 
припрему санитарне топле воде и хлађење  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; 

 
Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
• извођење грађевинских радова на свим објектима 

у границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, 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, делитеља топлоте, увођењем система наплате 
према потрошњи. 

 
3.10. Локације за даљу разраду урбанистичким 

пројектом или расписивање конкурса 
 
За подблокове А1 и А2 дефинисана је обавезна 

израда урбанистичког пројекта за урбанистичко-
архитектонску разраду локације обзиром да се ради о 
просторима који су већих површина, па је неопходно у 
складу са конкретним потребама прецизирати положаје 
и габарите објеката, приступне саобраћајнице, 
секундарне инфраструктурне водове, итд.  

Локације се могу ближе разрадити Урбанистичким 
пројектом на захтев инвеститора. 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације ради се за прецизно 
дефинисање планиране намене у оквиру планом 
дефинисане компатибилности. 

 
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења су дата као општа која се односе 

на све блокове и подблокове и као посебна која се 
односе само на појединачне блокове и подблокове. 

 
 
4.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
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Дозвољена је изградња комерцијалних, стамбених, 
привредних (високе или посебно чисте технологије) 
објеката, објеката јавних функција као и објеката 
компатибилне  намене. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се адаптација и санација већ изграђених 
објеката до привођења Плана намени. 

Стамбени објекти су намењени  вишепородичном 
становању (са 4 и више стамбених јединица). 

Пословни простор може бити коришћен за 
обављање свих  непроизводних, комерцијалних, 
трговинско-услужних, занатских и осталих по намени 
сродних делатности које не угрожавају животну 
средину и еколошки су примерене зонама становања. 

На истој грађевинској парцели могућа је изградња 
и других објеката у функцији основних објеката.   

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

 
Врста и намена објеката чија је градња 

забрањена 
Забрањује се изградња објеката који су у супротности 

са наменом утврђеном планом, објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно могла 
да угрози основну намену простора. 

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. 

 
Положај објекта  
 Положај објекта дефинисан је грађевинском 

линијом која је дефинисана у односу на регулациону 
линију. Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора 
оивиченог грађевинском линијом. 

 Подземна грађевинска линија за подземне 
објекте (делови објекта, подземна гаража, склониште) 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије, као и изван основног габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у функционисању 
објеката, инфраструктуре или саобраћајне мреже. 

 Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решења (растојање 
грађевинске од регулационе линије) осим за случај : 

 За стамбене објекте било којег типа код којег се 
планира гаражирање возила у подземној и приземној 
етажи  минимално растојање грађевинске од регулационе 
линије мора бити 5.0м  (на делу улаза у гаражу). 

 
Урбанистички показатељи 
 Вредност урбанистичких показатеља индекс 

заузетости и спратност су дати у поглављу 3.2 за сваку 
урбанистичку целину и примењују се са осталим 
правилима која се односе за тај блок тј.подблок. Гараже 
у подземним етажама не рачунају се у индекс 
изграђености парцеле.  

Вертикална регулација 

 Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу за сваку урбанистичку целину, блок и 
подблок. 

 Сви објекти могу имати подрумске или 
сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

 Свака изградња галерије или међуспратних 
етажа у објекту сматра се засебном спратном етажом 
(рачуна се као изградња спрата). 

 
Кота пода приземља                                                                     
 Кота пода приземља се одређује у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта.  

 За објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену (пословање или делатност) кота пода приземља 
може бити максимално 0.20м виша од коте тротоара 
(денивелација до 1.2м савладава се унутар објекта) 

 У осталим случајевима кота пода приземља се 
утврђује применом правила из Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/2015). 

 
Спољне степенице 
 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. 

 
Приступ парцели 
 Свака  новоформирана грађевинска парцела 

мора да има приступ на пут или другу јавну површину 
намењену саобраћају. Ширина приватног пролаза за 
парцеле које немају директан приступ јавном путу не 
може бити мања од 2,5м. 

 
Висина назидка 
 Висина надзидка поткровне етаже износи 

највише 1.6м рачунајући од коте пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне косине. Изградња поткровља 
сматра се засебном спратном етажом (рачуна се као 
изградња спрата). 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1.6м, под условом да је грађевинска линија на 
минимум 3.0м од регулационе линије. 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) не могу прелазити грађевинску линију 
више од 0.8м, уколико је грађевинска линија на мање 
од 3.0м од регулационе линије. Укупна површина 



25.09.2015.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  5                                       
 

 

863 

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) не могу прелазити регулациону линију. 

 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу 

прећи грађевинску, односно  регулациону линију и 
то: 

 Излози локала – 30цм, по целој висини 
 Надстрешнице у зони приземне етаже 

максимално 1.2м по целој ширини објекта са висином 
изнад 3.0м. 

 Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м. 
 
Међусобна удаљеност објеката 
 
 Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
вишепородичних објеката је 5.0м. 

 Растојање новог објекта који има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до 
границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијским 
условима у складу са Правилником. 

 
Ограђивање парцела 
 
 Ограде се постављају тако да сви елементи 

(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 вишепородично 
становање могу се ограђивати живом или транспарентном 
оградом без парапета максималне висине 0,9м. 

 
Одводњавање површинских вода       
                                                                                                                                                                                    
 одводњавање површинских вода са грађевинске 

парцеле утврђује се нивелационим решењем на нивоу 
блока, уз обавезу да се површинске воде са једне 
грађевинске парцеле не могу усмеравати према другој 
грађевинској парцели. Објекти који се налазе  на међи 
или у њеној непосредној близини морају решити 
одводњавање вода са кровних равни тако да ничим не 
угрожавају суседну парцелу. 

 
Интервенција на постојећем објекту или 

изградња новог 
 
 било која интервенција на постојећем објекту 

или изградња новог не сме угрозити функционисање, 
стабилност или фасаду суседног објекта. 

 свака доградња, надградња или реконструкција 
постојећег објекта мора бити изведена у складу са 
техничким прописима и тако да ничим не угрози  
стабилност постојеће конструкције, односно 
стабилност објекта у непосредном контакту. 

 Приликом било какве интервенције на 
постојећем објекту важиће услови као и за  
новопланиране објекте. 

  

Архитектонско обликовање и примена 
материјала  

 Обавеза је остварити урбанистичку и 
архитектонску хармоничност са окружењем. 

 Обликовање планираних објеката и 
материјализација фасаде, избор материјала, обрада 
отвора и сл. препуштају се избору инвеститора и 
креативности пројектанта објекта 

 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 
архитектури објекта 

 на објектима са косим кровом у низу забрањена 
је употреба забатног зида на уличним фасадама 

 на угаоним објектима кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката, у оба правца 

 Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта.  

 За обраду фасада објеката могу се користити 
све врсте, како природних тако и вештачких 
материјала. Посебно водити рачуна о обради фасада 
објеката (фасадној профилацији, детаљима фасаде) са 
циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности објекта. 

 За изградњу објекта дозвољено је коришћење 
свих врста материјала, технички и биолошки 
исправних, који подлежу важећим стандардима. 

 
Пејзажно уређење  
 Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30% на нивоу блока 
 На нивоу грађевинске парцеле, учешће високог 

дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити 
мање од 10%. 
 

Прикључивање објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру  

 Прикључивање објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

 
Изградња објеката компатибилне намене  
 изводи се према општим и посебним правилима 

градње преовлађујуће намене, утврђеним за целину, 
блок и подблок 

 
Када правила грађења и уређења дата овим планом 

не дефинишу у довољној мери неопходне параметре 
примењиваће се одредбе Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Сл.гласник РС“, бр. 22/2015). 

 
4.2. Посебна правила урбанистичке регулације 
 
4.2.1. Посебна правила градње за подблок А1 
 Планирани објекти морају имати искључиво 

пословну намену (трговачко-пословни центри, велики 
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маркети, угоститељски објекти, сервиси, бензинске и 
гасне пумпе и сл.) 

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња помоћних, економских као и објеката који су 
у функцији главног објекта 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса, као и паркинг простор 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 40% 

 Спратност објеката П, П+1, П+2 (за сваку 
појединачну парцелу дефинисаће се урбанистичким 
пројектом) 

 Положај планираних садржаја дат је 
грађевинском линијом 

 Дозвољено је ограђивање парцела живом 
оградом или транспарентном оградом до висине од 
1,4м са парапетом од 0,4м 

 Максимална висина рекламних стубова је 30м 
 Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30% 
 За овај подблок обавезна је израда 

урбанистичког пројекта 
 
4.2.2. Посебна правила градње за подблок А2 
 Планирани објекти могу имати пословну 

намену (трговачко-пословни центри, велики маркети, 
угоститељски објекти, сервиси, бензинске и гасне 
пумпе и сл.), односно могу служити за обављање 
привредних делатности (занатска производња, гараже, 
радионице, сервиси, складишта и сл.) 

 Није дозвољена изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мири-
сима, отпадним водама и другим штетним дејствима 
или визуелно могла да угрози основну намену простора 

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња помоћних, економских као и објеката који су 
у функцији главног објекта 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса, као и паркинг простор 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 40% 

 Спратност објеката П, П+1, П+2 (за сваку 
појединачну парцелу дефинисаће се урбанистичким 
пројектом) 

 Положај планираних садржаја дат је 
грађевинском линијом 

 Дозвољено је ограђивање парцела живом 
оградом или транспарентном оградом до висине од 
1,4м са парапетом од 0,4м 

 Максимална висина рекламних стубова је 30м 
 Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30% 
 За овај подблок обавезна је израда 

урбанистичког пројекта 
 
 

4.2.3. Посебна правила градње за подблок А3 
 Планирани објекти могу имати пословну 

намену (трговачко-пословни центри, велики маркети, 
угоститељски објекти, сервиси, бензинске и гасне 
пумпе и сл.), односно могу служити за обављање 
привредних делатности (занатска производња, гараже, 
радионице, сервиси и сл.) 

 Није дозвољена изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом, објеката 
чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мири-
сима, отпадним водама и другим штетним дејствима 
или визуелно могла да угрози основну намену простора 

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели дозвољава се 
изградња помоћних, економских као и објеката који су 
у функцији главног објекта 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса, као и паркинг простор 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 50% 

 Спратност објекта П+2 
 Положај планираних садржаја дат је 

грађевинском линијом 
 Дозвољено је ограђивање парцела живом 

оградом или транспарентном оградом до висине од 
1,4м са парапетом од 0,4м 

 Максимална висина рекламних стубова је 30м 
 Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30% 
 
4.2.4. Посебна правила градње за подблок Б1 
 Планирана је изградња објеката намењених 

вишепородичном становању  
 Могу се градити и објекти компатибилне 

намене из области јавних функција, комерцијалних, 
привредних и других делатности (трговина, пословање, 
услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања 

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

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели није дозвољена 
изградња помоћних и економских објеката 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим оних који се односе на партерно уређење 
терена 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 30% 

 Спратност објеката П+6, П+8 
 Положај планираних садржаја дат је 

грађевинском линијом 
 Дозвољено је ограђивање само живом оградом  



25.09.2015.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  5                                       
 

 

865 

 на нивоу грађевинске парцеле, учешће високог 
дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити 
мање од 10% 

 На делу централног трга није дозвољена 
изградња објеката нити постављање монтажних 
објеката, осим урбаног мобилијара и сл. 

 
4.2.5. Посебна правила градње за подблок Б2 
 Планирана је изградња објеката намењених 

вишепородичном становању  
 У оквиру објеката вишепородичног становања, 

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

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели није дозвољена 
изградња помоћних и економских објеката 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим оних који се односе на партерно уређење 
терена 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 40% 

 Спратност објеката П+4 
 Положај планираних садржаја дат је 

грађевинском линијом 
 Дозвољено је ограђивање живом или 

транспарентном оградом без парапета максималне 
висине 0,9м. 

 На нивоу грађевинске парцеле, учешће високог 
дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити 
мање од 10% 

 У парковима суседства није дозвољена 
изградња објеката нити постављање монтажних 
објеката, осим терена за мале спортове, справа за 
фитнес на отвореном, опреме за дечја игралишта, 
изградња пешачких стаза, урбаног мобилијара и сл. 

 На локацији за изградњу верског објекта, поред 
објекта цркве може се градити: парохијски дом, 
канцеларијски, стамбени као и други простори 
потребни за функционисање црквеног комплекса. 
Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 
износи 40%. Најмање 30% верског комплекса мора 
бити хортикултурно уређен. Спратност свих објеката 
на овој парцели П. 

 
4.2.6. Посебна правила градње за подблок Б3 
 Планирана је изградња објеката намењених 

вишепородичном становању и пословању 
 У оквиру објеката вишепородичног становања, 

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

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели није дозвољена 
изградња помоћних и економских објеката 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих објеката 
осим оних који се односе на партерно уређење терена 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 40% 

 Спратност објеката П+2 
 На парцелама одређеним за јавне функције 

могућа је изградња објеката спратности П. 
 Положај планираних садржаја дат је 

грађевинском линијом 
 Дозвољено је ограђивање живом или 

транспарентном оградом без парапета максималне 
висине 0,9м. 

 На нивоу грађевинске парцеле, учешће високог 
дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити 
мање од 10%. 

 
4.2.7. Посебна правила градње за подблок Б4  
 Планирана је изградња објеката намењених 

вишепородичном становању и пословању. 
 У оквиру објеката вишепородичног становања, 

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

 На истој парцели дозвољава се изградња више 
објеката 

 На истој грађевинској парцели није дозвољена 
изградња помоћних и економских објеката 

 У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих објеката 
осим оних који се односе на партерно уређење терена 

 Индекс заузетости на нивоу парцеле је 
максимално 40% 

 Спратност објекта П+2 
 Положај планираних садржаја дат је 

грађевинском линијом 
 Дозвољено је ограђивање живом или 

транспарентном оградом без парапета максималне 
висине 0,9м. 

 на нивоу грађевинске парцеле, учешће високог 
дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити 
мање од 10% 

 
4.2.8. Посебна правила градње за подблок Б5  
 Планирана је изградња парка суседства  
 Није дозвољена изградња објеката нити 

постављање монтажних објеката, осим терена за мале 
спортове, справа за фитнес на отвореном, опреме за 
дечја игралишта, изградња пешачких стаза, урбаног 
мобилијара и сл.  

 Није дозвољено увођење колских саобраћај-
ница ни паркирање у овом простору 
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4.3. Правила за паркирање 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника изван површине јавног пута, са 
капацитетима сходно намени и врсти делатности која 
се обавља према важећим Правилницима и 
нормативима и то на следећи начин: 

 Стамбени објекти у блоковима:  
- са вишепородичним становањем 1 паркинг место 

по стану 
 банка, здравствена, пословна, образовна или 

административна установа – 1  ПМ на 70m² корисног 
простора; 

 пошта – 1 ПМ на 150m² корисног простора; 
 трговина на мало - 1 ПМ на 100m² корисног 

простора; 
 угоститељски објекат - 1 ПМ на користан 

простор за 8 столица; 
За паркирање возила за сопствене потребе, 

власници новосаграђених објеката свих врста 
обезбеђују на сопственој грађевинској парцели. 

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

 
4.4. Правила грађења за електроенергетске  
        објекте 
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.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. 

 
4.5. Правила грађења за телекомуникационе 
       објекте 
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 Фиксна телефонија 
 Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елементима 
датим на графичком прилогу. 

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

-Дозвољено је паралелно вођење телекомуника-
ционог 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 

 
4.6. Правила грађења за објекте енергетског  
       снабдевања 
 
Дистрибутивни гасовод градити од полиетилен-

ских цеви које испуњавају услове према  стандарду 
СРПС Г Ц6 661. Дистрибутивни гасовод не полагати 
испод зграда и других објеката високоградње. При 
паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који 
служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни 
гасовод постављати на растојању којим се обезбеђује 
да температура полиетиленске цеви не буде већа од     
20°C. При паралелном вођењу дистрибутивног 
гасовода са подземним водовима, минимално растојање 
износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити 
најмање 20 cm. При укрштању дистрибутивног 

гасовода са подземним водовима, минимално растојање 
износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 
m. Уколико се ова растојања не могу остварити, онда 
треба применити додатне мере (заштитне цеви, 
повећана дебљина цеви и сл.). Дубина укопавања 
дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m. 
Изузетно, дубина укопавања може бити и 0,5 m, под 
условом да се предузму додатне техничке мере 
заштите. Минимална дубина укопавања при укрштању 
дистрибутивног гасовода са: - железничким пругама 
износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви 
до горње ивице прага, - трамвајским пругама и 
индустријским колосецима износи 1,0 m, - путевима и 
улицама износи 1,0 m. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са 
саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 
заштитну цев, односно канал. Дно рова за полагање 
дистрибутивног гасовода мора да буде равно, тако да 
цев потпуно налегне на дно. На косим теренима 
применити мере заштите дистрибутивног гасовода од 
клизања и одрона тла. После полагања дистрибутивног 
гасовода, ров се мора засути у што краћем времену. 
Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и 
гранулације да не оштећује цев. Горњу ивицу цеви 
покрити слојем од 20 cm, а остатак испунити земљом из 
ископа (уколико је зелена површина), односно 
набијеним шљунком уколико је саобраћаница или 
тротоар. На дубини од 30 cm у рову поставља се 
упозоравајућа трака жуте боје са натписом "гас". Ако 
се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује 
бушењем, полиетиленску цев поставити у заштитну 
цев. Полиетиленске цеви не могу се полагати на 
температури нижој од 0°C. Сви положени водови 
дистрибутивног гасовода морају бити геодетски 
снимљени и уцртани у катастар подземних водова. За 
изградњу дистрибутивних гасовода користити 
Правилник о техничким нормативима за пројектовање 
и полагање дистрибутивног гасовода од полиетилен-
ских цеви за радни притисак до 4 бара. 

 
4.7. Правила грађења за зеленило 
 
Паркови 
 
• Основни садржаји парка су простори за игру 

деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију, спорт, 
шетне стазе 

• Паркови се зонирају тако да централни део чини 
зона одмора, а периферно се формирају зоне спорта, 
рекреације, забаве  

• Најповољније положаје у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова планирају се за дечју 
игру. 

• 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 пројектом 
партерног уређења. 

• У парку се могу градити вртно-архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и сл.).  
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Кружни ток 
• На кружним токовима дозвољена је само садња 

ниског шибља, цвећа и траве. 
• На кружним токовима нису дозвољени садржаји 

за одмор, игру деце и рекреацију. 
 
Линеарно зеленило 
• Линеарно зеленило планирати упоредо са 

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

• На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који подиже застор, 
као и врсте са широком крошњом, ломњивим гранама, 
плодовима 

• 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. 

 
4.8. Правила урбанистичке парцелације 
 
Општа правила парцелације 
 Дозвољена је препарцелација и парцелација свих 

парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане Планом и обезбеђивање приступа, што ће 
бити утврђено кроз израду Пројекта препарцелације и 
парцелације, а на основу  Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- 
одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014) и Правилника 
о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Сл.гласник РС“, бр.22/2015) 

 Новоформирана регулациона линија, дата у 
Плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између површине 
јавне намене и остале намене земљишта. 

 Свака грађевинска парцела мора имати приступ 
на саобраћајницу (директно или индиректно преко 
приватног пролаза) 

 Грађевинске парцеле за изградњу објеката 
образовно васпитног карактера (школа страних језика, 
музичка школа, школа плеса и слично, различити 
типови установа намењени деци предшколског узраста 
(вртићи, забавишта, играонице...), мини тржни центри, 
маркети и слично, формирати кроз израду планова 
пројеката парцелације и препарцелације и 
урбанистичких пројеката, а према стандардима и 
капацитетима за сваку специфичну намену, коју ће 
надлежни орган утврдити у сваком појединачном 
случају. 
 
 

Величина парцеле 
 Минимална површина грађевинске парцеле на 

којој је могућа изградња вишепородичног стамбеног 

објекта спратности П+2 износи 6.0ари, минимална 
ширина фронта парцеле је 20м. 

 Минимална површина грађевинске парцеле на 
којој је могућа изградња вишепородичног стамбеног 
објекта спратности до П+4 је 9.0ари, минимална 
ширина фронта парцеле је 25м. 

 Минимална површина грађевинске парцеле на 
којој је могућа изградња вишепородичног стамбеног 
објекта спратности П+6 у износи 15.0 ари, минимална 
ширина фронта парцеле је 30м. 

 Минимална површина грађевинске парцеле на 
којој је могућа изградња вишепородичног стамбеног 
објекта спратности П+8 у износи 25.0 ари, минимална 
ширина фронта парцеле је 40м. 

 Минимална површина грађевинске парцеле за 
објекте комерцијалне намене у блоку Б износи 6.0ари. 

 Минимална површина грађевинске парцеле за 
објекте комерцијалне намене у подблоку А1 и 
подблоку А2 износи 30.0ари. 

 Минимална површина грађевинске парцеле за 
објекте комерцијалне намене у подблоку А3 износи 
10.0ари. 

 За објекте дечије заштите применити норматив: 
површина земљишта 30 м² по кориснику. 

 Величина новоформираних грађевинских парцела 
у подблоковима А1 и А2 не може бити мања од 50ари. 
 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

 Уколико се укаже потреба да је за поједине 
локације за градњу неопходна додатна ближа разрада и 
усаглашавање са планираним параметрима и наменом 
Надлежни орган може захтевати израду урбанистичког 
пројекта ближе разраде локације у границама Плана 

 До привођења простора планираној намени на 
постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће 
одржавање објекта како би се створили услови за 
његово несметано коришћење. 

 Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС" 
бр.22/15) је једино могућа само у случају за параметре 
који нису Планом одређени. 

 Етапност изградње је дефинисана тако што је 
омогућена: 

- изградња вишепородичних, вишеспратних 
стамбених објеката свих врста по етапама-фазама, тако 
да свака фаза представља јединствену архитектонско-
грађевинску целину; 

- изградња комерцијалних објеката свих врста по 
етапама-фазама, тако да свака фаза представља 
јединствену архитектонско-грађевинску целину; 

• привођење парцела планираној намени, одмах по 
усвајању Плана; 

• израда пројеката парцелације-препарцелације за 
потребе спровођења, реализације плана; 

• експропријација већег броја парцела планираних 
као грађевинско земљиште за јавне намене и њихово 
проглашење; 

 Сваку започету изградњу на простору Плана 
која је у супротности са планом надлежни орган управе 
ће обуставити. 

 Ступањем  на снагу овог Плана престаје да 
важи План детаљне регулације "Стари Аеродром, фаза 
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1, блокови А, Б, Ц"  у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца"  бр. 4/13). 
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-459/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
228 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године,  донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ“  
У КРУШЕВЦУ 

 
 
1. ОПШТE ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 

 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

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

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.31/10, 69/10 и 16/11); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
Народни универзитет I бр. 350-120/2015 од 25.03.2015. 
године („Службени лист града Крушевца“, бр. 1/15). 
 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације: 

 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15). 
 

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

Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
 

Подручје обухваћено планом налази се у оквиру 
Централне градске зоне, у урбанистичкој целини 1.1 у 
оквиру које је планирана претежна намена – централне 
функције, тип ЦФ-01, допунске намене - становање 
свих густина, типова: вишепородично становање ВС-
01, 02, 03, 04, 05 и породично становање ПС-01. 

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

Изградњa новог и обновa постојећег стамбеног 
фонда усмерава се на повећање укупног квалитета 
становања. На овом простору планирају се гаражни и 
паркинг простори, ради решења мирујућег саобраћаја у 
градском центру где је концентрација корисника 
простора највећа, као и очување и формирање зелених 
простора. 

 
 
 

 
 

Просторна зона 1 – Централна градска зона 
 
 

Ознака 
урб. 

целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

1.1. централне 
функције ЦФ-01 

становање, густине 100-200ст/ха ВС-01 
ВС-02 

комуналне 
делатности пијаца (П) 

становање, преко 200ст/ха 
ВС-03 
ВС-04 
ВС-05 

становање до 100ст/ха ПС-01 
ВС-01 

комерцијалне делатности КД-02 
 

Централне функције 
 

Јавне делатности као што су управа и 
администрација, делатности друштвеног стандарда из 

области културе и уметности, науке и образовања, 
социјалне и здравствене заштите, комерцијалне и 
производно пословне делатности, јавне институције и 
предузећа, карактеристичне за центар града, су намене 
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које заједно чине градски центар. Намена становања у 
градском центру не представља централну функцију, 
већ је последица сложеног комбиновања садржаја на 
простору у централним градским зонама или 
приоритетним развојним целинама. 

 
Тип ЦФ-01 
 
Тип ЦФ-01 централних функција планиран је у 

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

Централне функције су скуп међусобно усклађених 
различитих садржаја комерцијалних делатности и 
јавних функција које генеришу централитет у простору. 

Концепт планираног развоја постојећег центра 
усмерен је на унапређење постојећих намена и уређење 
простора који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразумева развој 
комерцијалних делатности и јавних функција као 
носиоца централитета и даљи развој становања 
средњих и високих густина кроз унапређење стандарда. 

Такође, одређује се да се у даљем урбанистичком 
планирању успоставе стандарди за реконструкцију целих 
блокова и обезбеди простор за мирујући саобраћај. 

Генералним урбанистичким планом за претежну 
намену централних функција и допунске намене у 
простору обухвата предметног ПДР-а дати општи 
урбанистички услови, који ће бити предмет разраде 

кроз планове генералне регулације. У наставку је 
направљена селекција и извод који се односи само на 
подручје израде плана. 

 
Јавне функције 

 
У Генералном урбанистичком плану под јавним 

функцијама подразумева се: здравство, социјална 
заштита, образовање и дечја заштита, култура и 
информисање, наука, администрација и управа и верски 
објекти. 

Одредбом Генералног урбанистичког плана, тип и 
габарит објекта мора бити прилагођен условима 
локације и локалног урбанистичког контекста, што се 
уређује планском разрадом на основу ГУП-а. 

 
Комерцијалне делатности 

 
Комерцијалне делатности, по одредбама 

Генералног урбанистичког плана су: трговина, уго-
ститељство, туризам, занатство (услужни део), 
пословне и финансијске услуге и други пословни 
простори, објекти у функцији туризма. Заузимају 
градске просторе високог степена јавности и 
коришћења. 

У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

 
 

Вишепородично становање 
 

Урбанистички параметри Вишепородичног становања у Централној градској зони 
за тип ВС-02 и ВС-04 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 до П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

непрекинути низ 600 15 

прекинути низ 600 15 

ВС-04 од П+5 
до П+6 

слободностојећи 40 
1.500 

25 
непрекинут низ 1.000 

 
 

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

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

 

1.3. Опис обухвата плана са пописом 
       катастарских парцела 

 
Границу плана са северозапада чини улица Мајке 

Југовића, са североисточне стране улица Косанчићева, 
са југоисточне и југозападне стране се формира дуж 
граница катастарских парцела које су у обухвату плана: 
898/1 и 901/4 обе КО Крушевац. 

Планом су обухваћене следеће катастарске 
парцеле: 901/4, 901/1, 901/3, 901/2, 900/2, 900/3, 900/1, 
899, 898/2 и 898/1, све КО Крушевац. 

Површина обухвата плана је 48а и 42м2. 
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1.4. Опис постојећег стања 
 

Природне карактеристике подручја 
 

Земљиште обухваћено Планом спада у категорију 
равних терена. Надморска висина се креће од коте 
158,50м у северозападном делу подручја до коте 
159,70м у југозападном делу подручја. 

Најчешћи ветрови се јављају из правца југа, 
најинтезивнији из правца југоистока и северозапада. 

 
Стечене карактеристике подручја 
Постојећа намена површина 

 
Простор у обухвату плана налази се на атрактивној 

и доминантној локацији простора који се дефинише као 
строги центар града.  

Затечени објекти потичу из прве половине 20-тог 
века. Спратности објеката су: приземни или објекти са 
спратом. Већина објеката првобитно је била намењена 
становању, али од 50-тих година прошлог века 
променили су намену у објекте намењене: управи, 
администрацији, пословању, друштвеним 
делатностима, а касније и угоститељству, које је 
посебно развијено након 2000.-те године, када је улица 
Мајке Југовића проглашена за „Улицу унапређеног 
пословања“.  

У оквиру подручја посебно се истиче јавни објекат 
„Народног универзитета“ значајан по својој 
неокласицистичкој обради, као и значајном простору 
који обухвата. У његовом непосредном окружењу на 
посебној парцели налази се приземни монтажни објекат 
који је у предходном периоду коришћен за пословање и 
администрацију, али је сада напуштен. 

Објекти градитељског наслеђа у улици Мајке 
Југовића по намени су јавних функција или 
комерцијалне, трговинско услужне делатности. 
Унутрашњост блока у ком се налазе ови објекти је 
девастирана неодговарајућим садржајима и недовољно 
партерно уређена. 

Улица Мајке Југовића је у строго контролисаном 
саобраћајном режиму и отворена је за пролаз моторних 
возила станара и власника објеката, као и јавних 
комуналних и хитних служби. Улица Косанчићева 
налази се у режиму једносмерне саобраћајнице и нема 
услова за промену у двосмерну. 

Обзиром на режим саобраћајница у непосредном 
контакту са подручјем постоје извесна ограничења у 
том смислу. Такође, уочена је потреба за додатним 
паркинг местима посебно из разлога позиције подручја 
и објеката у окружењу који су већином циљ путовања 
већине корисника моторних возила која долазе до овог 
подручја. 

 
Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 

 
Саобраћај 

 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Косанчићева (са западне 
стране), делом улице Мајке Југовића (са јужне стране). 

Генералним планом улица Косанчићева је дефинисана 
као део секундарне саобраћајне мреже града Крушевца, док 
је улица Мајке Југовића дефинисана као пешачка зона. 

У функционалном смислу улица Косанчићева 
служи као приступна саобраћајница, док улица Мајке 
Југовића служи за одвијање пешачког саобраћаја. 

Паркирање је извршено са десне стране коловоза 
дуж Косанчићеве улице. 

 
Хидротехничке инсталације 

 
 Водовод 
Улична водоводна мрежа је изграђена у улицама: 

Косанчићевој – ТПЕ 100, Мајке Југовића – ЛГ 400 и 
ТПЕ 110. На ову постојећу водоводну мрежу су 
прикључени сви објекти у оквиру локације обухваћене 
планом. 

 
 Канализација отпадних вода 
Улични колектор је изграђен у улици Мајке Југовића, 

димензија Ø200мм. На ову канализациону мрежу су 
прикључени сви објекти у оквиру граница плана. 

На самој локацији Народног Универзитета 
изграђена је канализација отпадних вода Ø200мм, са 
уливом у постојећи колектор у Мајке Југовића. 

 
 Одводњавање 
Атмосферска канализација је изграђена у улицама 

Мајке Југовића (примарни атмосферски колектор) са 
уливом у Кожетински поток и Косанчићевој 
(секундарни колектор). Ка овим колекторима 
гравитирају све грађевинске парцеле обухваћене овом 
планском документацијом. 

 
Електроенергетика 
У контактним зонама предметног плана постоји 

кабловски вод 35kV „Крушевац 4 - Центар“. 
Постојећи потрошачи, који се налазе унутар 

предметног плана, напајају се електричном енергијом и 
из околних ТС10/0,4kV: ТС10/0,4kV „Бетекс“, снаге 
1х630 kVА и ТС10/0,4kV: ТС10/0,4kV „Чешаљ“, снаге 
1х1880 kVА. 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном НН 
мрежом, која је изведена на бетонским са СКС-ом. 

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

 
Телекомуникације 
У контактним зонама 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. 

Енергофлуиди 
Предметно планско подручје (према ГУП-у) 

планирано је за топлификацију. 
У комплексу ПДР инсталисани су следећи 

топловоди и то: 
 ДН 400 у Косанчићева улици и 
 ДН 200 у улици Мајке Југовића. 
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Зеленило 
Подручје Плана се наслања на уређену пешачку 

зону – улицу Мајке Југовића и главни градски трг – Трг 
косовским јунацима. Слободне и зелене површине су 
делимично или потпуно неуређене (слободне површине 
уз зграду Народног универзитета, унутрашњи простори 
иза низа објеката у улици Мајке Југовића).  

Преглед евидентираних и заштићених објеката, 
амбијенталних целина и споменика културе и 
природе 

Подручје плана карактеришу објекти евидентирани 
као непокретна културна добра, сходно томе свака 
изградња на простору мора бити усклађена са условима 
надлежне институције.  

Евидентирана непокретна културна добра која 
уживају претходну заштиту су: 

 Зграда Народног универзитета у Косанчићевој 
бр.4 (к.п.бр. 898 КО Крушевац); 

 Кућа у Косанчићевој улици б. 2 (к.п.бр. 899 КО 
Крушевац); 

 Зграда у улици Мајке Југовића бр. 1 (к.п.бр. 
900/1 КО Крушевац); 

 Кућа у улици Мајке Југовића бр. 3 (к.п.бр. 
900/2 КО Крушевац); 

 Кућа у улици Мајке Југовића бр. 7 (к.п.бр. 
901/3 КО Крушевац). 
 

1.5. 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 Крушевац 
(датум овере је 15.06.2015.г.). 

 
1.6. Преглед претходних услова и података 

издатих од стране надлежних институција 
 ЈКП „Водовод Крушевац“, бр.50/2 од 

29.04.2015.г.; 
 Електродистрибуција, д.о.о. Крушевац, бр. 

3227/3 од 15. 04. 2015.г.; 
 Телеком Србија, извршна јединица Крушевац, 

бр. 135 808/11 - 2015 од 06.05.2015.г.; 
 ЈКП „Градска топлана“ Крушевац, бр. 4489 од 

27.04.2015.г.; 
 Завод за заштиту споменика културе Краљево, 

бр. 535/2 од 11.05.2015.г.; 
 Министарство унутрашњих послова - сектор за 

ванредне ситуације одељење у Крушевцу, бр. 07/19 
317-85/15 од 16.04.2015. године.; 

 Републички сеизмолошки завод Београд, бр. 
02- 237 - 3/15 од 21.04.2015. године; 

 Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине Београд, бр. 352-11-03295/2015-14 од 
23.04.2015. године; 

 Завод за заштиту природе Србије Београд, 03 
бр. 020-7872 од 18.05.2015. године; 

 ЈП Склоништа Београд, бр. 42-5/15-1 од 
15.04.2015. године; 

 ЈП Путеви Србије Београд, бр. 953 - 8366 од 
20.04.2015. године; 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике 
Србије Београд, бр. 5-3-09-005872015-002 од 04.05.2015. 
године.  

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења подручја плана  
Концепт планираног развоја постојећег центра 

усмерен је на унапређење постојећих намена и уређење 
простора који је неизграђен и запуштен. Унапређење 
намена подразумева развој комерцијалних делатности и 
јавних функција као носиоца централитета и даљи 
развој становања средњих и високих густина кроз 
унапређење стандарда.  

Евентуални садржаји јавних функција морају бити 
усклађени са потребама и захтевима њихових носиоца. 

 
2.2. Претежна намена површина и објеката са 

билансом површина 
Подручје обухваћено планом чини један 

урбанистички блок, чија је планирана претежна намена 
површина – централне функције која у обухвату плана 
представља (1) јавне функције са комерцијалним 
делатностима и (2) становање са комерцијалним 
делатностима. 

 
(1) Јавне функције са комерцијалним  
      делатностима 
Постојећи објекти се задржавају у постојећим 

габаритима, уз надградњу до максималне спратности 
П+1. План предвиђа њихово даље коришћење у свим 
компатибилним наменама које се могу наћи у оквиру 
централних функција. 

Планом се омогућава и подстиче уређење слободног 
простора унутар овог подблока, уз његово евентуално 
обједињавање и продор до суседног подблока. 

 
(2) Вишепородично становање са 

комерцијалним делатностима 
Планирано је уклањање постојећег монтажног 

објекта и изградња вишеспратног објекта 
вишепородичног становања. У оквиру овог објекта 
могуће је део објекта до 40% определити за 
комерцијалне делатности. 
Планирани урбанистички параметри обезбеђују 
рационално коришћење простора са слободним 
простором који се може користити за понуду додатних 
ексклузивних садржаја самим корисницима планираног 
објекта или у режиму јавног коришћења обогатити 
садржаје централне градске зоне, посебно уколико се 
успостави веза са слободним простором суседног 
подблока (1). 
Планирана спратност објекта од П+6 може дати нову 
реперну тачку градског центра усклађену са свим 
постојећим, без претенциозности да се истом центру 
наметне и постане сметња. 
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Мирујући саобраћај корисника објекта мора бити 
организован на парцели. Обзиром на дефицитарност 
површина намењених овој намени у овом делу града, 
план омогућава да се изгради додатан капацитет, како 
би се понудио и корисницима ван овог блока. 
 

Табела бр. 1 – Биланс површина грађевинског 
                                земљишта 
 

Претежна намена простора Повр-
шина 

Заступље-
ност 

Јавне функције са 
комерцијалним делатностима 29а 68м2 62% 
 
Вишепородично становање 
са комерцијалним 
делатностима 

18а 74м2 38% 

Укупно 48а 42м2 100% 
 

2.3. Услови за уређење и изградњу површина 
        јавне намене 
 
У обухвату плана детаљне регулације за површине 

јавне намене опредељује се: 
 
 Локација „Народни универзитет“: јавна 

функција – високошколска установа 
 

Објекат је реконструисан у претходном периоду и 
опремљен за намену која подразумева јавно 
коришћење, у овом случају високошколску установу. 
Објекат представља добро које ужива предходну 
заштиту, а у процедури је проглашења за непокретно 
културно добро – споменик културе. 

Планом се овај објекат задржава у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима. 

Мере техничке заштите, интервенције и други 
радови на овом објекту се могу изводити само уз 
предходно издате услове и сагласности од стране 
недлежне Службе заштите и на начин утврђен Законом 
о заштити културних добара. 

 
 Локација Месне заједнице „Веселин Николић“: 

јавна функција – управа и администрација 
 

Објекат представља добро које ужива претходну 
заштиту. 

Планом се овај објекат задржава у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима. 

Мере техничке заштите, интервенције и други 
радови на овом објекту се могу изводити само уз 
претходно издате услове и сагласности од стране 
недлежне Службе заштите и на начин утврђен Законом 
о заштити културних добара. 

 Локација Туристичке организације „Крушевац“: 
јавна функција – управа и администрација. 
 

Објекат представља добро које ужива претходну 
заштиту.  

Планом се овај објекат задржава у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима. 

Мере техничке заштите, интервенције и други 
радови на овом објекту се могу изводити само уз 
претходно издате услове и сагласности од стране 
недлежне Службе заштите и на начин утврђен Законом 
о заштити културних добара. 

 
2.4. Попис парцела и опис локација за јавне 

површине и објекте јавне намене 
 

 „Народни универзитет“ у ул. Косанчићевој - 
обухвата к.п.бр. 898/2 КО Крушевац;  

 МЗ „Веселин Николић“ у ул. Мајке Југовића - 
обухвата к.п.бр. 900/1 и користи к.п.бр. 900/3 КО 
Крушевцу кроз коју се приступа објекту;  

 Туристичка организација „Крушевац“ - 
обухвата к.п.бр. 900/2 КО Крушевац и користи к.п.бр. 
900/3 КО Крушевцу кроз коју се приступа објекту. 
 

2.5. Услови за уређење инфраструктуре  
 

Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 

Саобраћајнице су у контактној зони границе плана 
са североисточне и северозападне стране. Задржава се 
постојећи саобраћајни режим постојећих прикључака. 

Реализација вишепородичног објекта са 
комерцијалним делатностима изискује изградњу 
подземне гараже за коју је потребно обезбедити 
приступне рампе због чега је потребно обезбедити 
додатне прикључке на улицу Косанчићеву. 

 
 Хидротехничке инсталације 

 
 Водовод 

 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

водоводну мрежу. Новопланирани стамбено-пословни 
објекти се прикључују на уличну водоводну мрежу 
Косанчићеве улице. Минимална димензија прикључног 
вода износи Ø100мм, а у складу са прописима везаним 
за заштиту објеката од пожара. У погледу санитарних 
потреба новопланираних објеката ова димензија 
прикључка такође задовољава. 

У циљу водоснабдевања и заштите од пожара за 
новопланиране објекте формирати два независна вода. 
На воду спољашње хидрантске мреже поставити 
надземне противпожарне хидранте. На овај вод је 
могуће прикључити и унутрашњу хидрантску мрежу 
новопланираних стамбено – пословних објеката. 

 
 Канализација отпадних вода 

 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. Новопланиране објекте је 
могуће прикључити на постојећи одвод из Народног 
Универзитета. 

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Запрљане воде које се јављају у гаражама објеката 
од прања подова потребно је пре упуштања у 
канализацију прерадити сепараторима уља и нафтних 
деривата. 
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 Одводњавање 
 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је могуће 
мрежом затворених канала одвести до постојеће уличне 
атмосферске канализације. Није дозвољено мешање 
атмосферских и отпадних вода. 

 
Електроенергетика 

 
Потребне једновремене снаге за планирани 

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

 
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: 

 
199088.0 015.186.235.065.05.3 








 mxxn

n
nxPjs  

* (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=258,53kW 

 
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 
258,53kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге 
до 1х630kVA и за њу прикључни кабловски вод 10кV. 
Грађевински део новопланиране ТС 10/0,4кV 
пројектовати тако да буде уклопљена у амбијенталну 
целину. 

Постојећу НН мрежа се задржава осим стубове 
постојеће НН мреже који су угрожени изградњом 
нових саобраћајница и објеката, и изместити их у 
тротоаре истих. 

Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови. 

 
 

Услови за електроенергетику 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
 Подземни водови 

 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу према регулационим елементима. 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 0,7 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 
и 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. 
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 
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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. 

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. 

 
Телекомуникациона инфраструктура 

 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране пословне и стамбене објекате. 
 
Услови за фиксну телефонију 
 
ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 

директним полагањем у земљу. 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 
и 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. Телекомуникациони каблови који 
служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да 
се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мање од 0,2м. Дубина полагања 
каблова не сме бити мања од 0,8 м. 

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 телекомуника-
ционог кабла и фекалне канализације на међусобном 
размаку од најмање 0,5м. Укрштање телекомуника-
ционог 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. 

 
Енергофлуиди 

 
За дистрибуцију топлотне енергије у комплексу 

планира се изградња топловодне мреже за планиране 
објекте на парцели 898/1. 

У улици Косанчићевој, од постојеће коморе, новим 
цевоводом ДН 65 од предизолованих цеви, до објеката 
на предметној парцели. 

Топловодну мрежу изводити од предизолованих 
цеви, у свему према ЕН стандардима и техничким 
упутствима призвођача. Минимална дубина укопавања 
топловодних цеви треба да износи између 0,8 и 1,2 
метара у односу на горњу ивицу цеви, и зависи од 
пречника цеви. Топловодна мрежа поставља се тако да 
представља најцелисходније решење у односу на 
просторне могућности појединих саобраћајница и 
положаја осталих инфраструктурних водова. 

Растојања од других инфраструктурних водова, 
при полагању топловода дата су у табели.  

 

Врста другог цевовода 
или вода 

Најмања растојања цевовода 

код укрштеног 
или паралелног 
постављања, са 

дужином до  
5 метара 

код 
паралелног 

постављања, 
са дужином 

преко  
5 метара

Водови за гас и воду 20 - 30 cm 40 cm 
Струјни водови до 1kV, 
сигнални или мерни 
каблови

30 cm 30 cm 

Каблови 10 kV или 30 kV 60 cm 70 cm 
Већи број каблова од 30 
kV, или кабл преко 
60 kV 

100 cm 150 cm 

 
У случају прикључења објекта на топловодну мрежу, 

потребно је у подруму или приземљу објекта, изградити 
топлотну подстаницу. Потребно је изградити 
одговарајући прикључак од топловода до подстанице на 
најпогоднији начин. Сви планирани објекти се 
прикључују на топловодну мрежу према важећим 
прописима и стандардима, као и према условима 
надлежног предузећа ЈКП „Градска топлана“ Крушевац. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила  

 
Површине под зеленилом ће бити уређене на 

основу пројеката пејзажно-архитектонског уређења.      
С обзиром да је блок у директној вези са пешачком 
зоном Улице мајке Јевросиме и Тргом косовских 
јунака, уређење испред зграде Народног универзитета, 
као и све ободне слободне површине, функционално и 
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естетски уредити као део овог простора. Уређење треба 
да садржи поплочавање, урбани мобилијар и зеленило 
примерено амбијенту. 

Простор унутар блока уредити као блоковско 
зеленило са елементима за одмор и игру деце 
предшколског узраста. Зеленило формирати од 
декоративних врста лишћара, четинара и жбуња 
системом мањих зелених површина и жардињера. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености  
       грађевинског земљишта неопходан за  
       издавање локацијских, односно грађевинских  
       дозвола 

 
Комплетна комунална опремљеност грађевинског 

земљишта подразумева постојање водовода, фекалне 
канализације, решено одвођење атмосферских вода, 
трасу електроенергетских водова, трасу топловода 
непосредно уз парцелу, као и телекомуникационих 
кабловских веза и уличне расвете. 

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

 
2.8. Услови и  мере заштите планом обухваћеног  
       подручја 
  
Услови и мере заштите непокретних културних 

добара и амбијенталних целина и заштите културног 
наслеђа 
 

План заштите и ревитализације третира градитељ-
ску баштину на нивоу стратешког планирања, а на 
основу евиденције објеката и целина са споменичким 
вредностима. 

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 зонама заштите потребно је остварити (где год је 
то могуће) услове за продужетак или ревитализацију 
првобитне намене. Објектима или целинама које су 
неповратно изгубили своју првобитну намену, 
функцију или садржаје могу се одредити нове 
функције, под условом да не захтевају радикалне 
измене архитектонског, а нарочито спољашњег изгледа, 
или урбане матрице целине. Нове намене и садржаје 
треба детаљно анализирати и доследно планирати. 

Планирање условљава посебан третман 
заштићених зона и објеката, кроз опште мере заштите, 
што обухвата:  

 очување аутентичности објеката и простора у 
границама заштите;  

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

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

 стварање неопходних услова за савремено 
коришћење објеката; 

 евентуална изградња нових објеката у зонама 
заштите, на основу и у оквирима урбанистичких 

планова, урбанистичких пројеката и програма 
ревитализације, израђених у складу са Генаралним 
урбанистичким планом; 

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

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

 обрада слободних простора и површина, који 
сачињавају одређене амбијенте такође треба да се 
обухвате даљом планском разрадом. 

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

Генерална валоризација градитељског наслеђа на 
подручју плана дата је Елаборатом заштите 
градитељског наслеђа урађеног за потребе израде ГУП-
а Крушевац (јануар 2014.г.) од стране надлежне Службе 
заштите (Краљево). 

 
Добра која уживају претходну заштиту на подручју 

Плана: 
 
(5 објеката) 
 
 Зграда Народног универзитета у Косанчићевој 

бр.4 (к.п.бр. 898 КО Крушевац);  
 Кућа у Косанчићевој улици б. 2 (к.п.бр. 899 КО 

Крушевац); 
 Зграда у улици Мајке Југовића бр. 1 (к.п.бр. 

900/1 КО Крушевац); 
 Кућа у улици Мајке Југовића бр. 3 (к.п.бр. 

900/2 КО Крушевац); 
 Кућа у улици Мајке Југовића бр. 7 (к.п.бр. 

901/3 КО Крушевац).  
Методолошки поступак евидентирања објеката 

градитељског наслеђа одвија се као континуирани 
процес, у складу са Законом до проглашења за 
културно добро, тако да списак није коначан. 
Подразумева се да ће се евидентирати нови објекти, а 
већ евидентирани ће се проглашавати за споменике 
културе, или категорисати. 

 
Степени заштите 

 
На основу споменичке валоризације објекти који се 

налазе у Плану су добра која уживају претходну 
заштиту и за њих се утврђује III степен заштите који се 
спроводи на објектима архитектонских, урбанистичких 
и амбијенталних вредности који имају статус 
претходне заштите. На овим објектима се могу вршити 
слободне интервенције у смислу њихове рестаурације и 
адаптације, а према условима Службе заштите. 

Саставни део Плана су услови, одн. мишљење 
Завода за заштиту споменика Краљево бр. 535/2 од 
11.05.2015.  

Мишљење се односи на објекат Народног 
универзитета, чија је реконструкција завршена у 
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претходном периоду. Према условима, објекат који 
представља добро које ужива претходну заштиту, у 
процедури је проглашења за непокретно културно 
добро – споменик културе. Изградња је предвиђена на 
парцели која је формирана од дела парцеле која је 
раније припадала парцели објекта Народног 
универзитет. Изградња на сада суседној парцели, 
обзиром на репрезентативност објекта Народног 
универзитета, намеће потребу издавања услова службе 
заштите за изградњу на суседној парцели.  

Треба имати у виду да је објекат Народног 
универзитета будуће непокретно културно добро које 
ће имати и своју заштићену околину, што је и парцела 
на којој је предвиђена изградња. Заштићена околина 
културног добра се формира у циљу ограничавања 
изградње која својим својствима, габаритом или 
наменом може угрозити, умањити и прикрити 
вредности здања, које представља једну од 
најзнаменитијих зграда у Крушевцу. 

Према мишљењу Завода за заштиту споменика, 
величина парцеле не пружа могућности за изградњу 
објекта који не би угрозио споменичко својство и 
репрезентативност постојеће зграде. 

За објекте која уживају претходну заштиту на 
подручју Плана, а који се налазе у улици мајке 
Југовића, План предлаже даље уређење простора којим 
би се повећавала његова неоспорна вредност. Објекти у 
улици Мајке Југовића по намени су или објекти јавних 
функција или комерцијалних делатности. Унутрашњост 
парцела је у одређеној мери девастирана са објектима 
који нису у довољној мери сачувани, или наменама које 
не представљају адекватне садржаје за овај простор. 
Могући садржаји ових објеката су утврђени Планом, 
као и уређење слободних површина пројектима 
пејзажно архитектонског уређења. За ове објекте, а на 
основу споменичке валоризације и утврђеног степена 
заштите неопходно је да се мере техничке заштите, 
интервенције и други радови на објектима који уживају 
претходну заштиту могу изводити само уз претходно 
издате услове и сагласности од стране недлежне 
Службе заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

Саставни део документационе основе је извод 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.год. 

 
Услови и мере заштите природе и природних 
добара 

 
Подручје Плана се не налази унутар заштићеног 

природног добра за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, не налази се у просторном обухвату 
еколошких мрежа, нити у простору евидентираних 
природних добара. Сходно томе, Решењем бр. 020-78/2 
Завода за заштиту природе издати су услови који се 
односе на заштиту природе и који су саставни део 
Плана. 

 
Услови и мере заштите животне средине 

 
На подручју плана остварен је позитиван ниво 

заштите животне средине, обзиром да нису планирани 

извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. 

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

 
Ваздух 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

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

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

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

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:   
 подстицање коришћења еколошки 

прихватљивијих енергената, обновљивих извора 
енергије и увођење енергетске ефикасности; 

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

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

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

 
Заштита земљишта од загађивања 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

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

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

ублажавања штетних последица реализације планских 
решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју Плана 
подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела. 
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Заштита од буке и вибрација 
 
Опште мере заштите становништва од буке у 

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

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

 
Еколошка валоризација простора 
 
У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ подручје 

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

 
 Услови и мере заштите од пожара 

 
Планом је просторним распоредом објеката и 

слободних површина, саобраћајницама, примењеним 
инсталацијама потребно остварити мере заштите од 
пожара. 

Заштита од пожара подразумева предузимање 
одговарајућих мера, које се односе на више аспеката. 

 
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 слобоне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 

Организације које се баве пројектовањем, у 
обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере 
заштите од пожара и то:  

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

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

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

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

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

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

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 
 

Да би се отпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 
20/15), Правилнику о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара („Сл.лист СФРЈ“, бр. 30/91), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
заштиту од пожара издатих од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Секретаријат 
унутрашњих послова у Крушевцу, Одсек 
противпожарне полиције, бр. 07/19 317-85/15 од 
16.04.2015.год. 

 
Услови и мере заштите од елементарних 
непогода 

 
Заштита становништва, материјалних и културних 

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

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

Услови и мере заштите од ратних дејстава 
 

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

Услови којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

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

Обавезни елементи приступачности су: елементи 
приступачности за савладавање висинских разлика; 
елементи приступачности кретања и боравка у 
простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; елементи приступачности 
јавног саобраћаја. 

При пројектовању објеката и приступних 
површина објектима јавних функција и вишепо-
родичног становања обезбедити услове за несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр.33/06). 

 
2.9. 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.). 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

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

 примена енергетски ефикасне расвете за 
тотоаре и прилазе; 

 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. 

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂАНА  
3.1. Општи урбанистички услови за парцелацију, 

регулацију и изградњу 
 

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 стање, постојећи 
терен или тип изградње. 

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

 
Општи услови регулације 

 
Регулациона линија 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

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

 
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. 

 
Општи услови изградње 

 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката следећих намена: 
 централне функције (јавне функције и 

комерцијалне делатности) 
 вишепородично становање. 
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар 

и урбана опрема компатибилни су са овим наменама и 
могу се без посебних услова реализовати на свим 
површинама. 

Забрањена је изградња објеката у функцији 
делатности која би буком, вибрацијама, гасовима, мири-
сима, отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно могла да угрози намену простора. 

Урбанистички показатељи, дефиниције 
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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 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. 

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

 
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). 

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 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. 

 
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 објеката треба бити усмерена ка 

очувању и подизању амбијенталних вредности простора. 
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. 

 
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 вишепородично становање 
могу се ограђивати транспарентном или живом оградом 
максималне висине 0,9м. 

Грађевинске парцеле објеката јавних функција могу 
се ограђивати транспарентном оградом максималне 
висине 0,9м, која може имати парапет максималне 
висине 0,4м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер 
на 1.000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, у 
габариту објекта или изван габарита објекта. 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 
комуналне инфраструктуре 
 
Према условима датих Планом и условима 

надлежних институција. 
 
3.2. Урбанистички услови по наменама  
       површина 
 
Централне функције 
 
Тип ЦФ-01 
 
Овај тип централних функција планиран је у 

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

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

За подручје у обухвату плана планиране намене 
површина су:  

 Објекти јавних функција 
 Комерцијалне делатности  
 Вишепородично становање  
Урбанистички параметри садржаја централних 

функција и вишепородичног становања дефинисани су 
у посебним тачкама. 
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Јавне функције са комерцијалним делатностима 
 
Дозвољена намена 
 
 Јавне функције  
У овом Плану објекти јавних функција су: школство 

- високо образовање (зграда Народног универзитета) и 
објекти администрације и управе (зграда Туристичке 
организације и Месне заједнице „Веселин Николић“). 

У оквиру ове намене, могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.). 

На грађевинској парцели није дозвољена изградња 
помоћних објеката. 

 
 Комерцијалне делатности - тип КД-02  
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, пословање и сл.) у функцији допунске и 
пратеће намене у оквиру претежне намене у подблоку. 

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. 

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

 
Тип обеката: 
 
Објекти су 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. 
 

Спратност објеката: 
 
П+1 
Постојећи објекти су различитих висина и 

спратности (приземни, приземље и спрат). Обзиром да се 
ради о објектима који су грађени у различитим 
временским интервалима Планом је дозвољено је да се 
објекти на к.п.бр. 900/1, 900/2 и 901/2 надграде до висине 
кровног венца објекта на к.п.бр. 901/3, као и надградња 
објекта на к.п.бр. 901/4 до висине кровног венца објекта 
на к.п.бр. 903, уз обавезно издавање мера техничке 
заштите и сагласности надлежне службе заштите. 

 
Максимални ИЗ на нивоу подблока (%) 
 
60% 
Тип и габарит објеката се задржава. У деловима 

подблока неадекватни садржаји могу се унапредити и 
заменити новим, тако да је површина под објектима 
прилагођена условима локације и локалном 
урбанистичком контексту. 

 
Величина парцеле 
 
Величина парцеле је утврђена Планом и 

представља постојеће површине катастарских парцела. 

Грађевинска линија 
 
Грађевинске линије су утврђене планом и дате у 

графичком прилогу бр. 2 План намене површина са 
регулацијом.  

 
 
Паркирање 
 
Улица Мајке Југовића је пешачка зона, и у делу 

контакта са границом плана није предвиђена за одвијање 
колског саобраћаја и организовање паркирања.  

Корисници простора користе паркинг просторе у 
непосредној близини подручја. 

 
Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију 

постојећих објеката 
 
За објекте који су проглашени за добра која 

уживају претходну 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 недлежне Службе 
заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

Реконструкција, доградња и адаптација постојећих 
објеката мора бити у складу са условима из Плана, 
Законом о ауторском и сродним правима, као и мерама 
заштите за објекте културног наслеђа утврђених на 
основу споменичке валоризације. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура објеката треба бити усмерена ка 

очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. 

Изглед објекта који ужива претходну заштиту, као 
и објеката који представљају њихову непосредну, а 
самим тим и заштићену околину мора бити усклађен са 
условима надлежних институција. 

Није дозвољено претварање таванског простора у 
користан простор. 

Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 
обликовним карактеристикама окружења. 

Кровове изводити као косе, вишеводне, обзиром на 
тип кровова објеката до чије се висине приземни 
објекти могу надградити. 

 
Уређење зелених и слободних површина на парцели 
 
Унутрашња дворишта формирана у овом подблоку 

која имају приступ из улице Мајке Јевросиме 
функционално и естетски уредити у складу са 
пешачком зоном на коју се надовезују. 

Слободне површине испред зграде Народног 
универзитета, као и све ободне слободне површине, 
функционално и естетски уредити у складу са 
уређењем осталог простора.  

Простор поплочати, опремити урбаним 
мобилијаром и озеленити примерено амбијенту.  

Зеленило формирати од декоративних врста жбуња 
системом мањих зелених површина и жардињера. 

Приказ остварених урбанистичких параметара  
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и капацитета 
 
У оквиру подблока (1) површине 2968м2 остварена 

БРП објекта је 3.500м2. 
 
Вишепородично становање са комерцијалним 

делатностима 
 

Дозвољена намена 
 
 Вишепородично становање – ВС-02 и ВС-04  
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

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

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

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
На грађевинској парцели није дозвољена изградња 

помоћних објеката. 
 
 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. 

У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према становању 
80% : 20%. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

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

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

 
Тип објеката:  
 
Објекат може бити постављен на грађевинској 

парцели: 
 као слободностојећи (објекат не додирује ни 

једну границу грађевинске парцеле), 
 

Спратност објеката  
ВС-02 и КД-02: П+3 
ВС-04 и КД-02: П+6  
 
Максимални ИЗ на нивоу парцеле (%) 
 
28 % на основу површине опредељене за изградњу. 
Уколико је улаз у подземну гаражу ван површине 

опредељене за изградњу, не улази у овај проценат. 
Величина парцеле 

 
Величина парцеле је утврђена Планом и 

представља постојећу површину катастарске парцеле. 
 
Ширина фронта парцеле 
 
За део објекта спратности П+3 је ширина фронта 

парцеле је 20,0м. 
Део објекта спратности П+6 постављен је  у 

унутрашњости парцеле која је неправилног облика, 
тако да је пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле минимална ширина парцеле, која је већа од 
минимално дозвољене од 25,0 м. 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинске линије су утврђене планом и дате у 

графичком прилогу бр. 2 План намене површина са 
регулацијом. 

Грађевинска линија за надземни део објекта према 
регулационој линији улице Косанчићеве се утврђује на 
минимум 30,9 м. 

Грађевинска линија за надземни део објекта према 
бочној суседној парцели са југоисточне стране, 
паралелна је са бочном фасадом постојећег објекта 
Народног универзитета, а налази се на минималном 
удаљењу од границе суседне парцеле на 2,5м. 

Грађевинска линија за надземни део објекта која са 
предходно наведеном чини простор за изградњу објекта 
максималне спратности П+3 удаљена је од исте 14м, а од 
границе суседне парцеле са северозападне стране 5м. 

Грађевинска линија за надземни део објекта према 
унутрашњој суседној парцели са југозападне стране је 
управна на бочне грађевинске линије, а на минималном 
удаљењу од границе суседне парцеле на 2,5м до 5,5м. 

Грађевинска линија за надземни део објекта која са 
предходно наведеном чини простор за изградњу објекта 
максималне спратности П+6 удаљена је од исте 11м. 

Грађевинска линија рампе, одн. колског улаза у 
подземне етаже, према регулационој линији улице 
Косанчићеве се утврђује на минимум 12,6м. 
Грађевинска линија према бочној суседној парцели са 
југоисточне стране, паралелна је са бочном фасадом 
постојећег објекта Народног универзитета, а налази се 
на минималном удаљењу од границе суседне парцеле 
на 2,5м до 3,4м, а према парцели Народног 
универзитета са северозападне стране 5м. 

Грађевинска линија подземних етажа 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 задате 
грађевинске линије до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

 
Грађевински елементи објекта 
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Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

не могу прелазити грађевинску, односно регулациону 
линију. 

Испади на нивоима изнад приземља су могући, и 
то максимално 0,6м, уз услов да хоризонтална 
пројекција објекта не прелази задате урбанистичке 
параметре. Испади на објекту не могу бити на мањем 
растојању од 2,5м од границе парцеле. 

 
Грађевински елементи рампе, одн. колског улаза у 

подземне етаже не могу прелазити укупну висину од 
1,5м. 

 
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратних 

објеката 
 
Међусобна удаљеност објеката утврђена је 

узимајући у обзир њихову висину, намену и орјентацију. 
 
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 
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. 

Део паркирања се може решити на грађевинској 
парцели као отворени паркинг простор. 

Гаража се планира у оквиру објекта, као подземна 
гаража. 

Гаража се може извести у више подземних етажа, 
уколико нема сметњи геотехничке и хидротехничке 
природе. 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
изграђености и индекс заузетости. 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Планирани објекат не треба својом формом, 

изгледом, габаритом или наменом да угрози, умањи или 
прикрије вредности објекта Народног универзитета. 

Архитектура нових објеката треба бити усмерена 
ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. 

Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 
обликовним карактеристикама окружења. За део 
објекта спратности П+3 дозвољен је само раван кров. 

Уређење зелених и слободних површина  

на парцели 
 
Зелене и слободне површине на парцели, 

функционално и естетски уредити као део већ формиране 
амбијенталне целине и део околног простора.  

Простор поплочати, опремити урбаним 
мобилијаром и озеленити примерено амбијенту. 

Простор унутар блока уредити као блоковско 
зеленило са елементима за одмор и игру деце 
предшколског узраста.  

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

 
Одлагање смећа 
 
Постављање контејнера за смеће, новопланираног 

објекта не може бити видљиво – надземно, већ 
контејнери морају бити унутар објекта или ако су ван 
габарита да се изведу као подземни. 

 
Приказ остварених урбанистичких параметара и 

капацитета 
 
У оквиру подблока (2) површине 1.874м2 остварена 

БРП надземног дела објекта је 2.954м2. 
Уколико се гради вишепородични стамбени 

објекат (60% : 40%):  
 Стамбени део, минимално 1.772м2 БРП 
 Комерцијални део, максимално 1.182м2 БРП 
 
Уколико се гради комерцијални објекат (80% : 20%): 
• Комерцијални део, минимално 2.363м2 БРП 
• Стамбени део, максимално 591м2 БРП 
 
Подземне етаже не улазе у прорачун. 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Израда урбанистичких пројеката 

 
Планом нису предвиђене локације за даљу разраду 

урбанистичким пројектима или расписивањем 
конкурса. 

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

 
4.2. Израда пројеката парцелације и  
      препарцелације 

 
На основу чланова бр. 65, 66, 67, 68 Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука 
УС, 132/14 и 145/14) израђују се пројекти парцелације и 
препарцелације, као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника, у складу са одредбама овог Плана. 
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4.3. Изградња у односу на услове и мере заштите 
       непокретних културних добара и  
      амбијенталних целина и заштите културног 
      наслеђа  

 
Све врсте рестаураторских, конзерваторских и 

радова на ревитализацији објеката културног наслеђа, 
као и других радова на објектима под заштитом радити 
у складу са прописаним условима и сагласностима 
добијеним од стране надлежне службе заштите (Завод 
за заштиту споменика културе) и у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник („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). 

 
4.4. Графички прилози 

 
Саставни део Плана су следећи графички прилози, 

у размери 1:500:  
1. Постојеће стање 
2. План намене површина са регулацијом 
3. План грађевинских парцела јавне намене 
 
4.5. Прелазне и завршне одредбе 

 
Примена Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, 
бр. 22/2015) је једино могућа само за параматре који 
нису Планом одређени. 

Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи 
део Регулационог плана пословног блока у ул. Милоја 
Закића "пешачка зона" у Крушевцу. ("Сл. лист општине 
Крушевац", бр. 4/96, 5/93 и "Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/13) и то катастарске парцеле бр. 901/4, 901/1, 
901/3,901/2, 900/2, 900/3,900/1, 899, 898/2 и 898/1 КО 
Крушевац. 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевац“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-460/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

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

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

КОЛЕКТОР ОТПАДНИХ ВОДА ОД ЧИТЛУКА ДО 
СПОЈА НА КОЛЕКТОР ,,Ц“ И КОЛЕКТОРА 

ОТПАДНИХ ВОДА ,,Ц“ ОД ЈАСИЧКОГ ПУТА ДО 
УЛИВА У КОЛЕКТОР ,,А“  

У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Образложење правног и планског основа  
       за израду Плана 
 
Правни основ 
 
 Одлука о изради Плана детаљне регулације 

колектор отпадних вода од Читлука до споја на  
колектор ,,Ц“ и колектора отпадних вода ,,Ц“ од 
Јасичког пута до улива  у колектор ,,А“ у Крушевцу I 
бр.350-118/2015 од 25.03.2015. год („Сл. лист града 
Крушевца бр. 1/2015)                                                                          

 Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник 
РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- 
одлука УС и 132/2014) 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 
31/10, 61/10, 16/11.) 

 
Плански основ 
 
 Генерални урбанистички план Крушевца 2025 

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

Генерални урбанистички план Крушевца 2025  у 
делу Стратешка урбанистичка решења и општи услови 
за изградњу инфраструктурних система, као генералне 
правце развоја хидротехничке инфраструктуре 
дефинише следеће: „У наредном периоду се предвиђа 
реконструкција и доградња постојеће канализационе 
мреже и изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода на десној обали Западне Мораве“.  

Дефинисано је и следеће:  
„Постојећу градску канлизациону мрежу прилагодити 

захтевима одвођења отпадних вода до постројења за 
пречишћавање. У ту сврху се планира изградња три главна 
колектора названих “А”, “Б” и “Ц”. Радови на изградњи 
ових колектора су у току, а у наставку се даје опис трасе и 
основне карактеристике колектора.“  

„Траса колектора “Ц” се наставља на постојећи 
главни градски колектор и пролази дуж трасе северне 
градске обилазнице са прикључком на колектор “А” у 
зони централног постројења за пречишћавање. Овим 
колектором се транспортују отпадне воде индустрија: 
“Рубин”, “22.јули”, “14.октобар” и “Цепак”, као и 
насеља Читлук, Лазарица и урбанистичке целине које 
се налазе у западној зони Крушевца. Овим колектором 
се предвиђа и евакуација отпадних вода из северне 
индустријске зоне.“ 

 
 Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора Е-761 (деоница Појате-
Прељина) - („Сл. гласник  РС“, бр. 98/13) 
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Просторним планом подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора Е-761 (деоница Појате-
Прељина) предвиђена је изградња Читлучког и 
колектора „Ц“, што је и приказано на рефералној карти 
2Б – Мрежа насеља и инфраструктурних система-
хидротехничка инфраструктура. 

У текстуалном делу плана дефинисано је: 
„Одвођење отпадних вода ће се обављати по 
сепарационом систему, тј. посебно се одводе санитарне 
и технолошке а посебно атмосферске воде. Потребно је 
укинути све парцијалне изливе колектора отпадних 
вода у водотокове и довести их до ППОВ. У долинским 
насељима градити групне системе, спајањем 
канализација више насеља. До краја планског периода 
треба тежити да се ураде комплетни системи за 
сакупљање , одвођење и пречишћавање отпадних вода 
за градске и општинске центре (Чачак, Краљево, 
Врњачка Бања, Крушевац, Варварин, Трстеник и 
Ћићевац). За сва насеља у приобаљу река Западне, 
Јужне и Велике Мораве потребно је изградити 
канализацију и ППОВ.“  

 
 Просторни план града Крушевца („Службени 

лист града Крушевца“, бр. 4/2011) 
 
У Просторном плану града Крушевца  смернице 

и правила за развој хидротехничке инфраструктуре 
заснивају се на заштити вода, земљишта и здравља 
људи и подразумевају: 

 
„Основни циљеви и критеријуми за каналисање 

насеља и реализацију постројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ):  

 Изградити нове колекторе примарног типа у 
циљу повећања пропусне моћи, због прикључења нових 
корисника чији број неизоставно расте урбанизацијом 
како ужег градског подручја тако и приградских 
насеља;  

 Изградити нове колекторе атмосферске 
канализације како би се спречо прилив површинских 
вода у фекалну канализацију, што непотребно 
оптерећује постојећу мрежу, а у будућности и 
централно постројење.   

 Наставити започету изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода града Крушевца.“ 

„Планиране активности на развоју система 
каналисања дате су по ставкама: 

 
 Изградња нових колектора примарног типа у 

циљу повећања пропусне моћи, због прикључења нових 
корисника чији број неизоставно расте урбанизацијом 
како ужег градског подручја тако и приградских 
насеља; 

 Изградња нових колекторе атмосферске 
канализације како би се спречо прилив површинских 
вода у фекалну канализацију;   

 Имплементација решења из Генералног 
пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода насеља општине Крушевац који је 
израдио институт “Јарослав Черни” - Београд;“ 

 

1.2. Опис обухвата плана са пописом 
       катастарских парцела 
 
Геодетска подлога за израду предметног Плана је 

катастарско-топографски план у размери 1:2500  који је 
израдила овлашћена геодетска организација, а оверио 
Републички Геодетски Завод СКН Крушевац. С обзиром 
да се ради о линијском објекту, за израду  плана је 
усвојена размера 1:5000 за постојеће стање, тј. 1:2500 за 
план намене са регулацијом због прегледности. 

Катастарско-топографски план достављен је у  и 
дигиталном облику на ЦД-овима.  

Границом плана обухваћено је подручје које се 
простире јужно од северне обилазнице, односно дуж 
леве стране планираног аутопута Појате –Прељина и то 
у зони аутопута, односно у путном појасу, на делу 
између границе експропријације и ограде аутопута. 

Граница плана је дефинисана у односу на трасу 
колектора, тако да обухват плана, углавном, 
подразумева појас ширине 20м, тј. по 10м лево и десно 
од осовине колектора, дужине од око 5км. Подручје 
које је обухваћено Планом припада катастарским  
општинам Читлук, Јасика, Лазарица и Бивоље 
сачињавају га следеће катастарске парцеле: 

 
КО ЧИТЛУК  
 
Катастарске парцеле унутар постојеће линије 

експропријације за северну обилазницу око Крушевца: 
7/2, 26/1, 2060/2, 1182/1, 1182/3 и 2060/3. 

Делови катастарских парцела ван постојеће линије 
експропријације за северну обилазницу око Крушевца 
(привремена експропријација): 25/1, 2046/1 (пут), 
1184/1, 2063/1 (канал), 1183/2, 1182/2, 59/1, 59/2, 58/1, 
58/2, 51, 49/1, 48/1, 46/1, 45/1, 44/3, 44/6, 2045/1 (пут), 
89/1, 90/1, 91/1, 98/2, 97/1, 96/1, 101/2, 102/2, 103/1, 
104/1, 105/1, 105/2, 106/1, 2061/24, 2061/25, 2061/152, 
2061/27 и 2061/28.    

 
КО ЈАСИКА 
 
Катастарске парцеле унутар постојеће линије 

експропријације за северну обилазницу око Крушевца: 
3124, 3120/2, 3144/9, 3207, 3262/76, 3262/75 и 3269/92. 

 Делови катастарских парцела ван постојеће линије 
експропријације за северну обилазницу око Крушевца 
(привремена експропријација): 3263/20, 3119/1, 3120/1, 
3123, 3142/2, 3143/2, 3144/1, 3144/2, 3144/6, 3145/2, 
3146/2, 3147/2, 3148/2, 3149/2, 3158/1, 3159/1, 3160/1, 
3161/7, 3162/1, 3162/2, 3163, 3261/2, 3164/1, 3164/2, 
3165, 3166/2, 3180/1, 3180/2, 3210/2, 3211/1, 3212/1, 
3213/1, 3214, 3216/1, 3217/1, 3209/2, 3218/1, 3209/1, 
3219/1, 3262/21, 3262/25, 3262/90 и 3262/2. 

 
КО ЛАЗАРИЦА 
 
Катастарске парцеле унутар постојеће линије 

експропријације за северну обилазницу око Крушевца: 
681, 2103/72, 683/1, 683/2, 683/4, 684, 2080/16, 637/4, 
2142, 523/4, 639/8, 638/1, 2125/6, 2132/6, 2141, 2126/7 и 
2140.  
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Делови катастарских парцела ван постојеће линије 
експропријације за северну обилазницу око Крушевца 
(привремена експропријација): 2103/50, 2103/46, 
2103/47, 685/1, 685/2, 686/2, 2076/4 (пут Крушевац - 
Јасика), 669/2 (цела), 2080/15, 636/2, 637/2(цела), 
2125/7, 636/1, 637/1, 639/1, 639/11, 639/10, 639/9 (цела), 
639/2, 629/5 (цела), 629/6 (цела), 629/1, 629/2, 628/3, 
640/4 (цела), 640/3 (цела), 626/1 (цела), 627/4 (цела), 
717/1, 627/2, 2122/2, 627/1, 721/2, 721/5, 721/1, 721/4, 
724/1, 725/1, 726/1, 726/2, 726/3, 728/1, 728/2, 729/1, 
732/1, 735/4(цела), 735/5, 735/6, 763/3, 2135/1, 
735/3(цела), 736/2, 736/1(цела), 737/2, 738/2, 739/2, 
740/2, 747/3, 528, 541/2(цела), 540/1, 539/1, 538, 526/1, 
523/1, 522/1, 520/1, 514/1, 513/1, 511/1, 510/1, 509/2, 
509/1, 508/1, 505/1(цела), 506/1, 507/1, 507/2, 800/1, 
803/1, 802/1, 2132/1, 802/2, 429/1, 429/2, 432/1, 433/3, 
425, 434/2(цела), 435/2, 422/1, 421/1, 420/2, 2126/2, 
420/1, 419/1, 418/1 и 415/1.  

 
КО БИВОЉЕ  
 
Катастарске парцеле унутар постојеће линије 

експропријације за северну обилазницу око Крушевца: 
1724, 1733/2, 1727/8, 1727/2, 1655/3, 1647/3 и 1132. 

Делови катастарских парцела ван постојеће линије 
експропријације за северну обилазницу око Крушевца 
(привремена експропријација): 1734/1, 1733/1, 1732/1, 
1731/1, 1730/1, 1729/1, 1728/1, 1727/1, 1725/1(цела), 
1725/2, 3411/1, 1650/3, 1650/7, 1653/1, 1654/1, 
1655/1(цела), 1652/1, 1670/3, 1647/1, 1138/2, 1142/1 и 
1139/1(цела).   

 
1.3. Опис постојећег стања 
 
Терен предметног подручја је у благом нагибу на 

дужини  око 5.0км од запада према истоку тј. од коте 
148.00м.нв. на западу  до  110.80м.н.в. на истоку. Терен 
припада простору најниже и најмлађе речне терасе 
поред Западне Мораве. Доминантни   ветрови су из 
правца исток-југоисток, северозапад и југ.  

Хидролошка карактеристика тла је добра 
пропустљивост тј. површинска вода   понире и не 
задржава се  површини терена.  

     Локација је са сеизмолошког аспекта у зони  8. 
степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој 
скали. Обзиром на услове тла и интезитет потреса 
неопходно је утврђивати тзв сеизмички ризик за сваки 
објекат посебно. 

Траса предметног колектора пролази кроз 
грађевинско подручје. 

Подручје обухваћено Планом лоцирано је северно  
у односу на централно градско језгро  у зони 
Магистралног пута-северне обилазнице.  

Приближна површина простора обухваћеног 
Планом  износи  9ха 47ара85м2 

 
Саобраћајну матрицу подручја чини северна 

обилазница (реализована је једна трака) 
У контанктним зонама, садржајима од 

функционалног утицаја, могу се сматрати зоне 
индустрије, зона заштитног зеленила, пољопривредно 
земљиште. 

 

1.4. Преглед претходних услова  и података  
       издатих од стране надлежних  институција 
 
За потребе израде Плана детаљне регулације 

колектор отпадних вода од Читлука до споја на  
колектор ,,Ц“ и колектора отпадних вода ,,Ц“ од 
Јасичког пута до улива  у колектор ,,А“ у Крушевцу, 
прибављени су и коришћени подаци и услови издати од 
стране надлежних органа и организација и то: 

 
 Телеком Србија, бр.135808/9-2015, од 

08.05.2015.год 
 Електросрбија ДОО, бр 3227/6 од 

16..04.2015.год 
 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 

у Крушевцу 07/19 бр. 217-88/15 од 16.04.2015.год. 
 ЈКП Водовод, Крушевац бр.50/2 од  04.05.2015. 

год. 
 ЈКП  ''Градска топлана'' бр.4492 од 27.04.2015. 

год. 
 Републички сеизмолошки завод, бр.02-237-6/15 

од 21.04.2015.год. 
 Директорат цивилног ваздухопловства 

републике Србије, бр. 5/3-09-0058/2015-0002 од 
04.05.2015.год 

 Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, бр.320-11-03295/2015-14 од 23.04.2015. год. 

 ЈП Склоништа, бр.42-5/15-1 од 15.04.2015.год 
 Министарство одбране, сектор за материјалне 

ресурсе бр.1639/2 од 28.5.2015. год. 
 Агенција за заштиту животне средине 

бр.748/2015 од 07.05.2015. год. 
 ЈП Путеви Србије бр.953-8370/15-1 од 

22.05.2015. год. 
 Железнице Србије, акционарско друштво 

бр.13/15-787 од 27.05.2015. год. 
 Завод за заштиту природе Србије 03 бр.020-

75/2 од 09.06.2015 
 
2. ПЛАНСКИ ДЕО 
      
2.1. Концепција уређења и подела на 
       карактеристичне зоне и целине 
 
Намена простора обухваћеног планом је изградња 

примарних колектора отпадних вода, са циљем 
стварање планског основа за унапређење комуналне 
инфраструктуре и дефинисање услова коришћења 
земљишта у обухвату плана.   

Један од основних принципа планирања и уређења 
простора је и одрживо и безбедно одвођење и третман 
отпадних вода, смањење ризика по здравље 
становништва и заштиту подземних и површинских 
вода од загађивања.  

Ово подразумева развој система каналисања 
насеља, према усвојеном сепаратном систему одвођења 
отпадних вода и реализацију постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). 

У том смислу потребно је наставити започету 
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и 
изградити нове колекторе примарног и секундарног 
типа, ради употпуњавања система колектора и 
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повезивања са централним постројењем за 
пречишћавање отпадних вода. 

Подручје које се разрађује Планом није подељено је 
на урбанистичке целине и блокове због специфичности 
намене. 

Траса колектора је планирана  у напред наведеним 
плановима вишег реда. 

 
2.2. Опис детаљне намене површина и објеката,  
       попис парцела и опис локација за јавне 
       површине, садржаје и објекте 
 
Планирана деоница представља део градске 

канализационе мреже са одводом до будућег 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода 
(ЦППОВ) града Крушевца. Изградњом колектора који 
представља део мреже примарних колектора градске 
канализационе мреже ће се отклонити проблематика 
дела постојеће канализационе мреже града Крушевца 
(недовољни пречници мреже и дотрајалост материјала, 
омогућавање прикључка постојећег примарног 
колектора градске канализације и одвођење отпадних 
вода из њега до ЦППОВ, могућност прикључка 
постојеће канализације насеља Читлук и одвођења 
отпадних вода из овог насеља до ЦППОВ). 

Колектор се прикључује на постојећи 
канализациони шахт у зони будуће петље – укрштаја 
северне и источне обилазнице града Крушевца, одакле 
се отпадне воде директно одводе према постојећој 
црпној станици, изграђеном делу будућег ЦППОВ. 

Пошто је канализациона мрежа града Крушевца 
конципирана као сепаратна (независно одводњавање 
отпадних и атмосферских вода), нису дозвољени 
прикључци атмосферских вода на изграђене колекторе 
(олучне вертикале, одводњавање појединачних 
дворишта, саобраћајница и сл.). 

 Такође се у канализациону мрежу не смеју 
упуштати отпадне воде чији ниво загађености 
превазилази загађеност отпадних вода из домаћинстава 
без претходног пречишћавања 

Катастарске парцеле унутар линије постојеће 
експропријације су изузете  за ЈП „Путеви Србије“ који 
на исто има право коришћења. 

Катастарске парцеле ван линије постојеће 
експропријације су у приватном власништву и 
границом плана су предвиђене за привремену 
експропријацију  тј. враћање у првобитно стање након 
изведених радова.  

Траса колектора планирана је по пројектној 
документацији на 1.50м северно од нове линије 
експропријације (графички прилог бр.4). 

 
2.3. Урбанистички услови за уређење и 
       изградњу објеката јавне намене и мреже 
       саобраћајне инфраструктуре (укрштање са 
       осталом инфраструктуром) 
 
Траса колектора налази се ван простора постојећих 

саобраћајница, паралелно са трасом северне 
обилазнице, ван путног земљишта у постојећем 
пољопривредном земљишту, али које је предвиђено за 
експропријацију северне обилазнице. 

Траса колектора се води паралелно са трасом 
аутопута Е-761, од стационаже км 20+200,00 до 
стационаже км 24+810,00, лево у правцу пораста 
стационаже. 

 
 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 води као корисник, или је 
ЈП ,,Путеви Србије“, Београд правни следбеник 
корисника. 

Општи услови за постављање инсталација: 
 како је на предметној локацији планирано 

преклапање трасе аутопута са трасом државног пута IБ 
реда број 23, потребно је планирати постављање 
инсталација ван заштитне ограде аутопута, у складу са 
планском и пројектном документацијом, 

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

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

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

 заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (ван ограде аутопута) увећана за по 3,00м са сваке 
стране, 

 минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1.50-2,00м, 

 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 1.20м. 

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

Услови за паралелно вођење инсталација са путем: 
 инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00м од ограде аутопута 
 не дозвољава се вођење предметних 

инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, 
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне 
за отварање клизишта 

 
Приликом изградње свих објеката инфраструктуре 

који се укрштају са трасом планираног колектора 
обавезно је  придржавати се прописа  и правила 
изградње дефинисане посебним прописима. 

 
2.4. Услови и степен комуналне опремљености и 
       издавање одобрења 
 
Услове прикључења на систем одвођења отпадних 

вода града Крушевца (место прикључка, кота 
прикључка у прикључном шахту и др.) усвојити према 
условима ЈП "Водовод-Крушевац" и по геодетским 
подлогама. Димензионисање колектора спровести 
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према условима ЈКП “Водовод – Крушевац” и важећим 
прописима за ову врсту објеката. 

Овим техничким условима утврђују се траса и 
локације објеката за изградњу линијског 
инфраструктурног објекта – колектор отпадних вода од 
Читлука до споја на  колектор ,,Ц“ и колектора 
отпадних вода ,,Ц“ од Јасичког пута до улива  у 
колектор ,,А“ тј. до прикључења на постојећу 
канализациону мрежу. Објекат представља део градске 
канализационе мреже града Крушевца за одвођење 
отпадних вода.  

Пуштање у функцију ове канализационе мреже је 
могуће парцијално, по деловима изграђених деоница, с тим 
што је неопходан услов да се изгради колектор Ц, како би 
се омогућило несметано прикључивање гравитирајућик 
канализационих објеката – колектора за одвођење 
отпадних вода насеља Читлук и реконструисане трасе 
постојећег примарног градског колектора, где се укида 
постојећи улив у природни реципијент, реку Западну 
Мораву и чиме се отпадне воде из овог колектора 
усмеравају према ЦППОВ града Крушевца.  

Коришћење изграђених објеката система 
каналисања је могуће по добијању употребне дозволе. 

 
2.5. Мере заштите животне  средине  
       и заштите природе 
 
У складу са чл. 9. Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације колектор отпадних вода од Читлука до споја 
на  колектор „Ц“ и колектора отпадних вода ,,Ц“ од 
Јасичког пута до улива  у колектор ,,А“ у Крушевцу I 
бр. 350-118/2015 од 25.03.2015. год („Сл. лист града 
Крушевца бр.1/15)  није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину.  

Планираном изградњом не сме доћи до значајне 
промене режима а посебно квалитативних 
карактеристика подземних и површинских вода. 

Обезбедити да колекторска мрежа  на читавој 
траси буде изолована и у потпуности непропусна. 

Колектор мора бити заштићен од подлокавања, 
плављења, нестабилности и др. Како се не би изазвало 
његово померање или додатно оптерећење. 

Колектор не сме угрожавати постојеће или 
планиране објекте, као и планиране измене коришћења 
земљишта. 

Предвидети да колектор буде прописно укопан - на 
одговарајућу дубину и обезбеђен од смрзавања воде. 

Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан 
мониторинг колектора, уз могућност брзе интервенције 
у случају акцидентних ситуација. 

Предвидети максимално очување и заштиту 
околног земљишта, високог зеленила и вреднијих 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла као и 
групе стабала). 

Прибавити сагласност надлежних институција за 
извођење радова који изискују евентуалну сечу 
одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се 
уклањање вегетације свело на најмању меру. 

Утврдити обавезу санације или рекултивације свих 
деградираних површина. Уз сагласност надлежне кому-

налне службе, предвидети локације на којима ће се трајно 
депоновати неискоришћени геолошки, грађевински и 
остали материјал настао предметним радовима. 

Планом у оквиру мера заштите мора бити 
наглашено да, уколико се током радова наиђе на 
геолошко-палентолошке или минерално-палентолошке 
објекте, за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, сходно Закону о заштити природе, 
извођач је дужан да обавести министарство надлежно 
за послове заштите природе, односно преузме све мере 
како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица. 

Самом својом наменом планирани објекти 
представљају побољшање функције заштите животне 
средине јер је њихова основна намена одвођења 
отпадних вода из објеката према ЦППОВ града 
Крушевца. Сви објекти по својој намени и функцији 
морају да обезбеде несметано и непрекидно одвођење 
отпадних вода из прикључених објеката. 

Примењени материјали од којих се објекти изводе 
морају одговарати важећим прописима и атестима. 

Са аспекта санитарне и хигијенско-епидемиолошке 
заштите битно је да се спојеви на мрежи и објектима 
изведу исправно са апсолутном заптивеношћу. 

По завршеној изградњи мрежу обавезно испитати 
на водонепропусност. Вршити редовну контролу нивоа 
загађености каналског садржаја по пуштању у редовну 
експлоатацију како би се благовремено утврдили 
евентуални акциденти. 

Сви објекти на мрежи морају бити лако доступни и 
приступачни за сервисна возила. 

Све радове на ископу и монтажи извести у складу 
са важећим техничким условима. 

 
2.6. Други елементи значајни за  
       спровођење плана 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац на предметној 

локацији нема изграђене инсталације градског 
топлификационог система. 

У обухвату предметног Плана нема евидентираних 
и заштићених објеката, споменика културе  и природе и 
амбијенталних целина 

С обзиром на специфичност планираног објекта 
нема ризика од избијања пожара у границама Плана. 

У обухвату плана нису предвиђене локације  које 
се посебно разрађују урбанистичким пројектом. 

      
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Услови за парцелацију и формирање 
       грађевинске парцеле 
      
Катастарске парцеле унутар линије постојеће 

експропријације су изузете  за ЈП „Путеви Србије“ који 
на исто има право коришћења. 

Катастарске парцеле ван линије постојеће 
експропријације су у приватном власништву и границом 
плана су предвиђене за привремену експропријацију  тј. 
враћање у првобитно стање након изведених радова.  
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3.2. Положај објекта (регулационе и 
       грађевинске линије) 
 
Траса колектора пролази паралелно са траком 

изграђене северне обилазнице града Крушевца (део 
будућег аутопута Појате – Прељина), ван путног појаса 
на минимум 3,00м од планиране ограде аутопута 
(графички прилог бр. 4а). 

Нивелационо се траса колектора поставља тако да 
омогућава гравитационо одводњавање што већег броја 
гравитирајућих објеката. Дубине ископа би требало да 
се крећу до максимало 4м (у изузетним случајевима за 
кратке деонице до 6м). Минималне дубине ископа 
зависе од тачке смрзавања (0.8м) и висинског односа са 
осталим инсталацијама. 

 
3.3. Услови уређења зелених и  
        слободних површина 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана је затечено 

зеленило пољопривредних површина. 
У појасу који је предмет овог плана, није 

дозвољена садња растиња које својим кореном или 
стаблом може да угрози трасу колектора или које 
онемогућава радове везане за колектор 

 
3.4. Правила за изградњу колектора 
 
Колектор је потребно трасирати на тај начин да се 

обезбеди максимална функционалност и приступ 
објекту у свакој тачки за потребе текућег одржавања. 

На свим преломима трасе, било у хоризонталном 
или вертикалном погледу потребно је поставити 
ревизионе шахтове. 

Канализациона мрежа као и сви припадајући 
објекти на њој морају бити апсолутно водонепропусни. 

Цеви се постављају на дну рова на пешчаној 
постељици најмање дебљине 10цм. Песак се насипа око 
и изнад цеви у слоју најмање дебљине 10цм. 

Ровови се по монтажи цеви насипају материјалом и 
по таквом технолошком поступку којим се спречавају 
сва накнадна слегања ровова. 

Ревизиони шахтови на мрежи се постављају на 
приступачним местима, димензија довољних за било 
какву интервенцију у случају погонског одржавања. 
Максимално растојање између шахтова износи 160Д 
(м) или ако је овај услов превазиђен – 50м. На врху 
ревизионих слилаза се постављају шахт поклопци који 
задовољавају саобраћајно оптерећење за средње тежак 
саобраћај. Обезбедити апсолутну водонепропусност 
ревизионих шахтова и продора канализационих цеви 
кроз њих, како је напред наведено. 

Прикључивање секундарне мреже и било којих 
других прикључака на примарни колектор искључиво 
обављати у ревизионим силазима. 

У подужном правцу колектор трасирати тако да 
брзина протока у колекторима буде у границама 0.75–
2.50 м/сец. 

 
По изградњи инсталација колектора, трасу јасно 

обележити надземно. 

3.5. Остали услови и правила за изградњу  
 
Правила грађења за електроенергетске објекте 
 
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). 

 
Правила грађења за телекомуникационе објекте 
 
Фиксна телефонија 
 
Дозвољено је паралелно вођење телекомуника-

ционог 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◦. 

Услови прикључења на постојећу канализациону 
мрежу према условима ЈП " Водовод - Крушевац". 

Укрштај и паралелно вођење трасе са осталом 
инфраструктуром према условима надлежних 
предузећа. 

Прикључивање објеката на комуналну и осталу 
инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца'' 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-462/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
230 
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) , члана 3. Одлуке о 
критеријумима и поступку за утврђивање назива, улица 
и тргова на подручју града Крушевца (''Сл. лист града 
Крушевца'' бр. 1/09- пречишћен текст), и члана 7. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  

КРУШЕВЦА  
 
1. ОДРЕЂУЈУ СЕ називи нових улица на 

подручју града Крушевца, и то: 
 
1.1. Назив „Зорана  Радосављевића“ за улицу 

која се пружа од Улице Бруски пут према западу, са 
припадајућим крацима, прва иза Улице Витановачке са 
десне стране гледајући из правца Крушевца, део је 
катастарских парцела 1313/2, 1313/3 и 1203/1 све КО 
Мудраковац; 

      
1.2. Назив „Хероја  Милана  Тепића“ за улицу 

која се пружа од Улице Бруски пут према западу, са 
припадајућим крацима, друга иза Улице Витановачке 
са десне стране гледајући из правца Крушевца, део је 
катастарских парцела 1298/1, 1171/2, 1313/1 и 1287/1 
све КО Мудраковац; 

 
1.3. Назив „Војника Стојадина Мирковића“ за 

улицу која се пружа од Улице Бруски пут према западу, 
са припадајућим крацима, трећа иза Улице 
Витановачке са десне стране гледајући из правца 
Крушевца,, носи катастарски број 1338/35 КО 
Мудраковац; 

 
1.4. Назив „Бошка Николића“ за улицу која се 

пружа од Улице Бруски пут према западу, четрвта иза 
Улице Витановачке са десне стране гледајући из правца 
Крушевца, носи катастарски број 1338/23КО 
Мудраковац; 

 
 1.5. Назив „Горана Раичевића“ за део државног 

пута Iб реда ознаке 38 Крушевац-Блаце који се пружа 
од Улице Бруски пут и границе КО Липовац са КО 
Мудраковац према југозападу до границе са КО Доњи 
Степош; 

 
1.6. Назив “Верољуба Мијатовића“ за улицу која 

се пружа од државног пута према истоку са 
припадајућим крацима, носи катастарски број 542 КО 
Липовац; 

 
1.7. Назив „Дејана  Јанићевића“ за улицу која се 

пружа од државног пута према северозападу са 
припадајућим крацима, носи катастарски број 540 КО 
Липовац; 

 
1.8. Назив “Новака  Новака“ за улицу која се 

пружа од државног пута према југоистоку, носи 
катастарски број 465 КО Липовац; 

 
1.9. Назив „Милијана Тошковића“ за улицу која 

се пружа од државног пута према истоку  спаја се са 

четвртом улицом, носи катастарски број 516 КО 
Липовац; 

 
1.10. Назив „Ивице  Петковића“ за улицу која се 

пружа од државног пута према западу,  носи 
катастарски број 172 КО Липовац; 

 
1.11. Назив '' Ташка Начића '' за улицу која се 

пружа од државног пута према западу, носи 
катастарски број 539/1 КО Липовац; 

 
1.12. Назив „Властимира Ђузе Стојиљковића“ 

за улицу која се пружа од општинског пута бр. 17 
"Мачковац-Кошеви", према истоку, затим према југу, 
носи катастарски број 4057 КО Пепељевац; 

 
1.13. Назив „Радојке Живковић“ за улицу у 

насељеном месту Кошеви тј. за општински пут бр. 17 
"Мачковац-Кошеви", који се пружа од државног пута Iб 
реда "Крушевац-Краљево" према истоку, затим према 
југу до КО Мачковац, носи катастарски број 4059 КО 
Пепељевац; 

 
1.14. Назив „Миодрага Петровића Чкаље“ за део 

државног пута IIА реда Александровац-Крушевац 
(Кошеви) и део државног пута Iб реда "Крушевац-
Краљево" тј. од моста на реци Пепељуши у Читлуку до 
краја насељеног места Глободер;. 

 
1.15. Назив „Принцезе Оливере“ за улицу која се 

пружа од Улице Слободана Јовановића, према 
југозападу, пружа се кружно , са припадајућим краком, 
катастарски бр.2414/23 КО Крушевац; 

 
2. Саставни део овог Решења чинe скицe за 

наведене улице.  
 
3. Задужује се  Одељење  за стамбено комуналне и 

имовинско правне  послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира списак и скице улица и тргова на 
подручју града Крушевца.  

 
4.  Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 015-23/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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1.1. Зорана Радосављевића  
1.2. Милана Тепића 
1.3. Војника Стојадина Мирковића 
1.4. Бошка Николића 
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1.5.  Горана Раичевића                   1.9.   Милијана Тошковића 
1.6.  Верољуба Мијатовића 1.10. Ивице Петковића 
1.7.  Дејана Јанићевића  1.11. Ташка Начића 
1.8.  Новака Новака 
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1.12. Властимира Ђузе Стојиљковића  
1.13. Радојке Живковић  
1.14. Миодрага Петровића Чкаље 
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1.15. Принцезе Оливере 
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231 
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 119/12  и 44/14), члана 29. ст. 1. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 
- Пречишћен текст) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

СТАТУТА 
Јавног предузећа „Пословни центар“ Крушевац 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Статута Јавног 

предузећа „Пословни центар“ Крушевац,  коју је 
донео Надзорни одбор под бројем 3408 дана 19.08.2015. 
године.  

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-105/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

232 
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 119/12) и члана 19. став 1. тачка 
9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"  
бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ“ ЈП КРУШЕВАЦ 

  
I - РАЗРЕШАВА СЕ ВОЈКАН ТУТУЛИЋ, 

дипломирани инжењер архитектуре из Крушевца, 
дужности в.д. директора „Дирекције за урбанизам                   
и изградњу“ ЈП Крушевац.  

 II - Решење објавити у  "Службеном листу града 
Крушевца".   

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-102/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
 
233 
На основу члана  31.  32. и 33. Закона о јавним 

предузећима  ("Сл. гласник РС" бр. 119/12, 116/13 и 
44/14), члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), члана 19. 
став 1 тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела  је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ″ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ″ ЈП КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ВОЈКАН ТУТУЛИЋ, 

дипломирани инжењер архитектуре  из Крушевца, за 
директора Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и 
изградњу" ЈП  Крушевац,  на период од четири године. 

 
II - Именовани је дужан 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. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-104/2015                     ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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234 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“ бр. 111/09) и члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 
 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 24.09.2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Решењу о образовању  Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/12), брише се тачка I. 

 
Члан 2. 

 
 I – Образује се Градски штаб за ванредне ситуације  града Крушевца, у који се именују:  

 
Р. 
бр. 

Назив формацијског 
места Професионално радно место Име и презиме 

 
1 2 3 4 
1. Командант  Градоначелник Драги Несторовић 
2. Заменик команданта Заменик Градоначелника Јасмина Палуровић
3. Начелник Начелник Одељења за ванредне ситуације Крушевац -

Сектор за ванредне ситуације РС 
Александар Лазаревић

4. Заменик начелника Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове
ГУ Крушевац 

Душан Тодоровић

5. Члан Начелник Градске управе града Крушевца Иван Анђелић 
6. Члан Предузетник из Крушевца Ненад Андрић 
7. Члан Помоћник градоначелника  града Крушевца за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 
Марко Милојевић 

8. Члан Директор ЈКП "Водовод" Крушевац Милутин Тасић 
9. Члан Руководилац ЕД Крушевац Саша Стефановић 

10. Члан Начелник Полицијске управе Крушевац Миљан Петровић 
11. Члан Референт за цивилно-војну сарадњу гарнизона Крушевац мајор Бранислав Митић
12. Члан Шеф Службе месних заједница града Крушевца Никола Филиповић 
13. Члан Директор ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац Војкан Тутулић 
14. Члан Одговорно лице у области хидроградње - ЈП "Дирекција за 

урбанизам и изградњу" Крушевац
Здравко Јовановић

15. Члан Начелник Одељења за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца 

Снежана Радуловић
 

16. Члан Начелник Комуналне полиције Градске управе града 
Крушевца 

Јовица Весић

17. Члан Директор Завода за јавно здравље др Драган Вуксановић 
18. Члан Републички ветеринарски инспектор за Расински управни

округ 
Мерима Драшковић

19. Члан Директор Дома здравља др Весна Стевић-Гајић 
20. Члан Секретар Црвеног крста Емина Тодоровић 
21. Члан  Директор ЈКП "Крушевац"  Бобан Костић 
22. Члан Надзорни орган  ЈП "Путеви Србије" за град Крушевац Дејан Весић 

 
Члан 3.  

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-30/2015                                              ПРЕДСЕДНИК  
           Живан Николић, с.р. 
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235 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 24.09.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Крушевца и то:  

1. Слободан Димитријевић, геометар, 
2. Ивица Бекрић, инж. информатике, 
3. Владимир Стефановић, професор физичке културе и 
4. Славица Огњановић, дипл.инж.пољ. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за израду 

годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Крушевца:  

1. Драган Вукићевић, стр.инж.геод.спец., запослен у 
РГЗ-Служби за катастар непокретности у Крушевцу, 

2. Небојша Спасојевић, дипл. инж. пољ., незапослен, 
3. Ненад Нешић, дипл. инж. пољ., запослен у 

Служби за пољопривреду, 
4. Братислав Mилутиновић, маст. инж. геод., запослен 

у РГЗ - Служби за катастар непокретности у Крушевцу. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I Број: 320-112/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
236 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ВУК КАРАЏИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Милан Миливојевић, 
музичар из Крушевца, дужности члана Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у Крушевцу, 
представник Савета родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Весна Дачић, професор 

музичке културе из Крушевца, за члана Школског  
одбора Основне школе "Вук Караџић" у Крушевцу,                           
као представник Савета родитеља. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-247/2015                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 

 
237 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„СТЕВАН ХРИСТИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Катарина Митровић, 

дужности члана Школског одбора Музичке школе „Стеван 
Христић“ у Крушевцу, представник Савета родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Цветковић, дипл. 

економиста из Крушевца, за члана Школског  одбора 
Музичке школе "Стеван Христић" у Крушевцу, као 
представник Савета родитеља.  

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I Број: 022-248/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
238 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања  и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Милета Манојловић, 

дужности члана Школског одбора Основне школе 
"Јован Јовановић Змај" у Крушевцу, представник 
локалне самоуправе, на лични захтев. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Јасмина Стевановић 

Деспотовић, васпитач из Мудраковца,  за члана 
Школског  одбора Основне школе "Јован Јовановић Змај" 
у Крушевцу, као представник локалне самоуправе.  
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III - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I Број: 022-249/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
239 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања  и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 72/09, 52/11, 55/13) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Горан  Миљковић, менаџер из 

Крушевца, дужности члана Школског  одбора Хемијско 
технолошке школе  у Крушевцу, представник Савета 
родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Бојана Тоскић, из Крушевца, за 

члана Школског  одбора Хемијско технолошке школе  
у Крушевцу, као представник Савета родитеља.  

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-250/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
240 
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 24.09.2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 
I - Град Крушевац ће учествовати у накнади 

трошкова за услуге пречишћавања отпадних вода у 
општинама Брус и Блаце у висини од 0,80ЕУР-а по 
домаћинству месечно, а које ће бити установљено 
најраније 2020. године, тј. са завршетком изградње 
ППОВ у општинама Брус и Блаце. 

 
II - Саставни део Одлуке чине Информација 

Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине - Републичке дирекције за воде број:               
325-00-923/2015-07 од 2. јула 2015.године и допуна 
објашњења Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине - Репубичке дирекције за воде у вези 
изградње ППОВ, бр. 325-00-932/2015-07 од 31. јула 
2015. године. 

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

                                                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 011-10/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
 
241 
На основу члана 76. став 3 Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-Исправка 108/13 и 142/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник 
РС" бр. 129/07 и 83/14) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 24.09.2015. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу јавних 

прихода и извршењу јавних расхода буџета града 
Крушевца за период јануар – јуни 2015. године. 

 
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 400-15/2015                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
 
 
      
 
   
 

II - АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
  
242  
На основу чл. 58. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 45. став 
1. тачка 6. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 28. став 3. Одлуке о 
организацији Градске управе града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 11/2013 – Пречишћен текст), 

Градоначелник града Крушевца, дана 24.09.2015. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ МИРЈАНА ЗЛАТАНОВИЋ, 

дипл. психолог из Крушевца, дужности помоћника 
градоначелника за друштвене делатности, због поднете 
оставке.  

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.  
 
   II Broj: 020-17/2015  GRADONA^ELNIK, 

Драги Несторовић, s.r.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за финансирање активне поли-
тике запошљавања („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана  07.07.2015. донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма „Самозапошљавање“ 
које је донела Комисија за израду Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавања 
07.07.2015. године. под бр. 3/2015. 

 Доношењем овог Решења престаје да важи 
Решење III број 401-112/2015 од 05.06.2015. о давању 
сагласности на Упутство и критеријуми за избор 
корисника средстава Буџетског фонда за финансирање 
програма „Самозапошљавање“ бр.2/2015 од 05.06.2015. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
III Број: 404-300/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
* 

*          * 
На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању 

Буџетског фонда за  финасирање  активне политике 
запошљавање („Сл.лист града Крушевца“  бр. 12/2009),  

Комисија за израду предлога  Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавањa 
на седници одржаној дана 07.07.2015. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА „САМОЗАПОШЉАВАЊЕ“ 
 

1.   ЦИЉ  
Додела субвенција за самозапошљавање незапосле-

них лица на територији града Крушевца врши се у циљу 
смањења стопе незапослености, подстицања запошља-
вања незапослених лица, подржавања стварања већег 
броја нових МСПП, као и подстицања отварања нових 
радних места. 

 
2.  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА  
     СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  
     САМОЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
     ГРАДА КРУШЕВЦА И ОПИС МЕРА 
 
Укупна расположива средства за доделу 

субвенција за самозапошљавање незапослених лица 

на територији града Крушевца износе 15.300.000,00 
динара и предвиђена су буџетом града Крушевца за 
2015. годину.  

Субвенција за самозапошљавање намењена је 
незапосленим лицима која се воде на евиденцији 
Националне службе и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.  

Субвенција за самозапошљавање додељује се 
незапосленом лицу у једнократном износу од 
180.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. 

Незапослено лице које оствари право на 
субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља 
регистровану делатност најмање 12 месеци. 

Право на субвенцију може се остварити и 
удруживањем више незапослених лица, оснивањем 
привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико 
се више незапослених лица удружи, у складу са 
законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 180.000,00 динара. 

У току трајања Јавног позива незапослено лице 
може само једном поднети захтев за коришћење 
субвенције. 

Јавни позив за доделу субвенције за 
самозапошљавање представља основ за добијање de 
minimis државне помоћи. 

 
3. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 
Овим се ближе одређују услови, критеријуми и 

начин доделе субвенција за самозапошљавање 
незапослених лица на територији града Крушевца  за 
2015. годину. 

 
Услови за подношење захтева 
Право подношења захтева за доделу субвенције за 

самозапошљавање се остварује под условом да је лице: 
-    са пребивалиштем на подручју града Крушевца 
- поднело захтев са бизнис планом; 
- пријављено на евиденцију незапослених Наци-

оналне службе за запошљавање најмање месец дана пре 
дана подношења захтева; aко је подносилац захтева 
особа са инвалидитетом време проведено на 
евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и 

- завршило инструктивну обуку за самозапо-
шљавање по плану и програму обуке у организацији 
Националне службе или друге одговарајуће 
организације. 

- измирило раније обавезе према Пореској 
управи. 

Право на субвенцију за самозапошљавање не може 
се остварити у следећим случајевима: 

- за обављање делатности у области 
експлоатације угља, трговине, примарне 
пољопривредне производње, финансијских услуга, 
такси превоза, мењачнице и игре на срећу и за 
обављање других делатности у складу са Правилником 
Националне службе; 

- за обављање послова/делатности, за коју је 
решењем о инвалидности или решењем о процени 
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радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са 
инвалидитетом не може да обавља; 

- за оснивање удружења грађана; 
- који је остварио право на исплату новчане 

накнаде у једнократном износу за самозапошљавање; 
- који је користио субвенцију за 

самозапошљавање по јавном позиву Града и 
Националне службе у току претходне 3 године, 
рачунајући од дана одобравања средстава.  
 

Документација за подношење захтева: 
- захтев са бизнис планом на прописаном 

обрасцу; 
- уверење са евиденције Националне службе; 
- фотокопија личне карте подносиоца; 
- доказ о завршеној обуци; 
- писана изјава подносиоца захтева о свим 

другим de minimis државним помоћима које је добио у 
претходном трогодишњем фискалном периоду; 

- доказ о власништву пословног простора, 
уколико подносилац захтева располаже истим; 

- доказ о власништву опреме, уколико 
подносилац захтева располаже истим и 

- доказ о категорији лица које се самозапошљава 
а припада теже запошљивим или рањивим категоријама 

Комисија задржава право да затражи и додатна 
документа и доказе, релевантне за одлучивање о 
поднетој пријави. 

 
Пријава са обрасцем бизнис плана се може 

преузети у Градској  управи  града Крушевца у Служби 
за економски развој и инвестиције, соба 25. или на сајту 
www.krusevac.rs.  

 
4. ПРИОРИТЕТИ  ЗА  ДОДЕЛУ  

            СУБВЕНЦИЈА 
 

Приоритет у додели субвенција утврђује се на 
основу оцене бизнис плана и унапред дефинисаних 
критеријума, a у складу са планом развоја Града.   

Приоритет при додели субвенције имају лица која 
припадају категорији теже запошљивих лица и то: 

- млади до 30 година, 
- старији од 50 година, 
- дугорочно незапослена лица, 
- вишак запослених, 
- жене,  
- незапослена лица без квалификације и 

нискоквалификована лица 
- особе са инвалидитетом, 
- припадник ромске националности, 
- избегла и расељена лица, 
- повратник према споразуму о реадмисији, 
- деца без родитељског старања, 
- жртве породичног насиља и трговине људима, 
- самохрани родитељи, 
- супружници из породице у којој су оба 

супружника незапослена, 
- родитељи и деца са сметњама у развоју и  
- корисници новчане социјалне помоћи. 
 
 

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 
доноси се на основу провере и бодовања поднетог 
захтева са бизнис планом.   

Провера поднетих захтева 
Град и Национална служба врше проверу поднетих 

захтева, односно проверу испуњености услова Јавног 
позива и приложене документације. 

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене 
Јавним позивом неће се даље разматрати. 

Бодовање поднетих захтева 
Приликом бодовања захтева са бизнис планом 

узимају се у обзир следећи критеријуми: структура 
лица која се запошљавају, врста делатности, потребни 
ресурси (пословни простор и опрема). 

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 
Град доноси Одлуку о одобравању субвенција, на 

основу мишљења Националне службе и предлога 
Одлуке Комисије за избор корисника средстава. 

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 
објављује се на сајту Града. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 
бодова, предност ће се дати захтевима који имају више 
поена по појединачним критеријумима и то следећим 
редоследом: категорија лица, планирана врста 
делатности и потребни ресурси за отпочињање 
обављања делатности. 

 
6. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 
Градоначелник града Крушевца, директор 

филијале Националне службе и подносилац захтева, у 
року од 45 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању субвенције, закључују уговор којим се 
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се 
врши исплата субвенције. 

Лице је у обавези да отпочне обављање 
регистроване делатности након подношења захтева, а 
најкасније до датума потписивања уговора. 

Документација за закључивање уговора:  
- фотокопија решења АПР или надлежног органа 

о упису у регистар уколико ниje регистрован у АПР; 
- фотокопија Потврде о извршеној регистрацији 

код Пореске управе (образац РЕГ)  
- Уверење Пореске управе о претходно измиреним 

обавезама; 
- фотокопија решења о ПИБ-у; 
- фотокопија пријаве на обавезно социјално 

осигурање; 
- фотокопија уговора о отварању рачуна или 

картице текућег рачуна; 
- фотокопија картона депонованих потписа; 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза; 
- фотокопија личне карте жиранта и други 

докази у зависности од статуса жиранта и  
- писани пристанак подносиоца захтева и 

жиранта за прикупљање и обраду података о личности. 
Средства обезбеђења уговорних обавеза 
Приликом закључивања уговора подноси се 

средство обезбеђења уговорних обавеза, и то:  
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- две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са једним жирантом и меничним 
овлашћењима  

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице, не старије од 65 година, које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у 
складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, 
извршитељ и сл.). 

 
7.  ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
     ИЗ УГОВОРА 

 
Корисник субвенције дужан је да: 
- обавља регистровану делатност најмање 12 

месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности; 

- измирује обавезе по основу јавних прихода, од 
дана отпочињања делатности до периода наведеног у 
уговору; 

- Националној служби омогући праћење 
реализације уговорне обавезе; 

- Националној служби достави доказе о 
реализацији уговорне обавезе и  

- обавести Националну службу и Град о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора у 
року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају да корисник средстава не испуни обавезе 
утврђене уговором, дужан је да Националној служби 
врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава, а Национална 
служба се обавезује да уплаћена средства врати Граду. 

 
8. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА СА 
    БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА 
   САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
Критеријуми су усклађени са критеријумима 

Националне службе за запошљавање. Бодовање по 
појединачним захтевима вршиће се према утврђеној 
бодовној листи Националне службе за запошљавање.  

 
9. ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ 
 
Захтев са бизнис планом, подноси се препорученом 

поштом или доставом преко писарнице Градске управе 
града Крушевца, са назнаком на коверти „Пријава за 
доделу субвенције за програм самозапошљавања„. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за економски развој и 
инвестиције Градске управе (бр. 25) или преузети са 
сајта www.krusevac.rs. 

Додатне информације могу се добити у Служби за 
економски развој и инвестиције Градске управе града 
Крушевца (или на телефон 414-720, 414-820). 

Захтев са бизнис планом подноси се у време 
трајања јавног позива. 

Исплата средстава на име субвенције за самоза-
пошљавање биће извршена сразмерно остварењу 
буџета Града Крушевца. 

Непотпуна документација се неће узимати у 
разматрање. 

Доношењем овог Упутства и критеријума за избор 
корисника средстава Буџетског фонда за финансирање 
програма „Самозапошљавање“ престаје да важи 
Упутство и критеријуми за избор корисника средстава 
Буџетског фонда за финансирање програма 
„Самозапошљавање“ бр. 2/2015 од 05.06.2015. 

 
Бр. 3/2015   Председник Комисије 

Мирољуб Ћосић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца  („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/11) и тачке 2. Одлуке 
o приступању изради Стратегије развоја социјалне 
политике града Крушевца за период 2015 – 2020. године 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 4/14),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана, 13.07.2015. године донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИTИКЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 

ОД 2015 – 2020. ГОДИНЕ 
 
I  - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за израду 

Стратегије развоја социјалне политике града Крушевца 
за период 2015-2020. године (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу: 

Област: Капацитети социјалне заштите на 
територији града Крушевца и развијање нових 
услуга и сервиса 

1. Јасмина Палуровић, заменица градоначелника, 
председница Комисије; 

2. Мирјана Златановић, помоћник градоначелника 
за друштвене делатности, заменица председнице 
Комисије; 

3. Слађана Чабрић, директорка Центра за социјални 
рад; 

4. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад; 
5. Невена Лазаревић, директорка Центра за особе 

са инвалидитетом; 
6. Славица Ђурђевић, директорка Геронтолошког 

центра; 
7. Јасмина Мијајловић Илић, директорка Дома за 

децу и омладину "Јефимија"; 
8. Иван Мијаиловић, управник Васпитно - 

поправног дома; 
9. Миљан Петровић, начелник Полицијске управе; 
10. Ема Тодоровић, секретар Црвеног крста. 

 
Област: Унапређивање положаја особа са 

инвалидитетом 
1. Марија Васић, Интерресорна Комисија, 

председница Комисије; 
2. Биљана Цветковић, Центар за социјални рад; 
3. Весна Иванов, Национална служба за 

запошљавање; 
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4. Маријана Анђелић, Центар за особе са инвали-
дитетом; 

5. Јелена Петковић, ОШ "Вук Караџић"; 
6. Снежана Костов, ОШ "Јован Јовановић Змај"; 
7. Јасмина Арсић, Геронтолошки центар; 
8. Раде Бакић, Одељење за друштвене делатности, 

Служба за борачко-инвалидску заштиту; 
9. Мирела Радојичић, Спортско друштво за децу 

са посебним потребама "Палестра". 
 
Област: Стари 
1. Весна Лукић, Геронтолошки центар, 

председница Комисије; 
2. Дијана Пуношевац, Центар за социјални рад; 
3. Весна Стевић Гајић, Дом здравља; 
4. Јелена Ивковић, Дом здравља; 
5. Јелена Ранђеловић, Фонд ПИО; 
6. Милоје Богићевић, Удружење пензионера. 
 
Област: Сузбијање и спречавање свих облика 

насиља 
1. Ивица Гочманац, официр Одељења полиције, 

Полицијска управа, председник Комисије; 
2. Зоран Цветковић, помоћник командира ПИ, 

Полицијска управа; 
3. Ирена Зарић, Центар за социјални рад; 
4. Милица Миљковић, Центар за социјални рад; 
5. Дејан Миленковић, заменик Основног јавног 

тужиоца у Крушевцу; 
6. Милош Ристић, секретар Основног јавног 

тужилаштва; 
7. Сашка Симоновска, Васпитно-поправни дом; 
8. Милица Ђорђевић, Школска управа; 
9. Љубинка Шутановац, Дом здравља; 
10. Гордана Симић, Дом здравља;  
11. Милица Зајић, Општа болница, психијатрија; 
12. Љиљана Гајић, Гимназија; 
13. Сандра Фаркаш, Алтернативни центар за девојке; 
14. Звездана Будимовић Савковић, Удружење жена 

"Пешчаник"; 
15. Славица Ракић, Удружење грађана "Романи 

Цикна". 
 

Област: Смањење сиромаштва 
1. Снежана Живковић, Центар за социјални рад, 

председница Комисије; 
2. Предраг Марковић, Национална служба за 

запошљавање; 
3. Александра Алексић, Регионална привредна 

комора; 
4. Зоран Вешковац, Одељење за друштвене 

делатности, Дечија заштита; 
5. Иван Бркић, Одељење за општу управу и 

заједничке послове; 
6. Соња Јевремовић, Агенција за регионални 

развој Расионског округа; 
7. Оливера Илић, Црвени крст; 
8. Славица Давидовић, Коло српских сестара; 
9. Ивана Хемфлинг, Удружење грађана "Tree 

house". 
 

Област: Социјални проблеми друштва – 
(алкохолизам, наркоманија, трговина људима, 
дисфункционалне породице, једнородитељске поро-
дице, деликвентно и асоцијално понашање, злоупо-
требе Интернета и савремених технологија кому-
никација, малолетничке трудноће, деца без 
родитељског старања, бескућници, просјачење)  

1. Миодраг Миљковић, Општа болница – 
неуропсихијатрија, председник Комисије 

2. Добривоје Ђорђевић, шеф Одсека за странце, 
сузбијање илегалних миграција и трговине људима, 
Полицијска управа 

3. Владимир Крстић, инспектор ОКП, Полицијска 
управа 

4. Милијана Марјановић, Центар за социјални рад 
5. Љиљана Вучетић, Центар за социјални рад 
6. Сандра Радосављевић, Дом за децу и омладину 

"Јефимија" 
7. Ивана Шљивић, Васпитно поправни дом 
8. Биљана Тутулић, Дом здравља 
9. Гордана Алексић, Дом здравља 
10. Дијана Китановић, ОШ "Бранко Радичевић"  
11. Јелица Димић, Медицинска школа  
12. Зорица Јовановић, Одељење за друштвене 

делатности 
13. Весна Живковић, Одељење за друштвене 

делатности 
14. Андријана Коцић, Алтернативни центар за 

девојке 
15. Снежана Андрејић, Удружење самохраних 

мајки "Кнегиња Милица". 
 
II  - Задаци Комисије су да: 
- донесе свој оперативни план, 
- дефинише релевантне податке од значаја за 

израду Стратегије развоја социјалне политике града 
Крушевца, 

- по потреби именује радне групе за предметну 
област, 

- доставља податке од значаја за израду Стратегије 
развоја социјалне политике града Крушевца, 

- изврши анализу података – анализу стања,  
- дефинише приоритете у наведеним областима, 
- дефинише циљеве и препоруке за унапређивање 

социјалне политике града Крушевца,  
- изради структуру ЛАП-а, 
- утврди актуелно стање на основу анализе 

ситуације, 
- дефинише препоруке и приоритете које треба 

унапредити. 
 
III - Стручне и административне послове за 

Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности 
- Служба за социјалну и здравствену заштиту. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
III Број: 022-190/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 60. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012), 
Закључка Градског већа бр. 133-51/15 од 24.04.2015. 
године, члана 15. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП 
„Водовод Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр.5/13 – Пречишћен текст) и члана 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.07.2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац, број 38/2 
од 21.07.2015. године, којом се утврђује попуст за 
утрошену воду за корисника Општа болница Крушевац, 
а која гласи: 

„Кориснику Општој болници Крушевац утврђује се 
попуст на рачуне за утрошену воду и одвођење 
отпадних вода – канализацију у износу од 20% на цену 
по м3 за кориснике „привреда“. 

Корисник из става 1. ове Одлуке оствариће право 
на попуст само уколико редовно измирује своје рачуне 
за утрошену воду и канализацију.“ 

 
II – Ова Одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца а 
примењиваће се почев од 01.05.2015. године па 
закључно са 31.12.2015. године.  

 
III – Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-87/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 60. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), члана 
15. став 2. алинеја 1. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа "Крушевац" Крушевац („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/2013 - Пречишћен текст) 
и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.07.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора, број 1499 од 27.05.2015. године, којом се 
врши допуна Ценовника услуга изношења смећа 
донетог на основу Решења Градског већа бр.            
III 38-4/2011 дана 28. и 30.03.2011. године у 
Категорији корисника – Изношење смећа код 

грађана, тако што се после тачке 2. II зона додаје 
тачка 3. III зона са ценом од 70 дин/чл. без ПДВ-а.  

На овако формирану цену зарачунава се ПДВ од 
10%.  

За домаћинства која имају више од четири члана 
домаћинства примењује се цена као за четири члана 
домаћинства. 

 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности Градског већа града Крушевца.  
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-84/14  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
247 
На основу члана 60. став 1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.  119/2012),  
члана 29. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Пословни центар“  Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 5/2013 – Пречишћен текст и 7/13) и 
члана 48. тачка 12. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I - Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова  ЈП „Пословни 
центар“ Крушевац, који је донео директор  под бр. 2481 
од 26.06.2015. године и на који је Надзорни одбор дао 
сагласност Одлуком бр. 2461/1 од 07.07.2015. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-81/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
248 
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ бр. 72/09) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

 Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 22.07.2015. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 
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I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Културном центру 
Крушевац коју је донео директор Културног центра 
Крушевац под бројем 1869-6/15 од 24.06.2015. године. 

 
II - Обавезује се Културни центар Крушевац да 

примену Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова спроводи у складу  са 
Програмом рада за 2015. годину и са чл. 8 став 3. 
Уредбе Владе Републике Србије у поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава. 

 
III - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-197/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
249 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 
Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 

године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност Крушевачком позоришту у 

Крушевцу да може за радно место „продуцент-
уметнички секретар“ да повећа коефицијент за обрачун 
и исплату зараде, тако да уместо коефицијента „13,30“ 
стави коефицијент „17,80“. 

 
II – Крушевачко позориште Крушевац се обавезује 

да промену коефицијента за обрачун и исплату зараде 
из тачке I овог Решења усагласи са Програмом рада за 
2015. годину. 

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-204/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
250 
На основу члана 13. Правилника о врстама, начину 

остваривања и финансирања посебних, специјализо-
ваних програма и других облика рада и услуга које 
остварује предшколска установа („Сл. гласник РС“ број 

26/13), и члана 48. Статута града Крушевца („Сл.лист 
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 22.07.2015. године, донело је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УВОЂЕЊЕ  

ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ  
ПРОГРАМА У ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ,,НАТА ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
I - Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац  
број 66/15 од 18.06.2015. године  о: 

 
1. Увођењу бесплатних специјализованих програма 

у оквиру радног времена Установе, за школску 2015/16 
годину и то: 

- Клуб малих еколога 
- Весело поподне 
- Читаоница-причаоница 
- ликовна радионица 
- Наше занимације из народне традиције (клубови 

и секције) 
- Рачунар у свету предшколаца (клубови и секције). 
 
2.  Увођењу бесплатних других програма и облика 

рада у оквиру радног времена и то: 
- Мешовити хор „Звончић“ - пригодни програми, 
-  Драмске активности-пригодни програми. 
 
3. Увођењу услуга породици са децом раног 

узраста: 
- саветовалиште за родитеље-старатеље. 
 
4. Увођењу специјализованих програма 

(специјализовани курсеви) који ће финансирати 
родитељи односно старатељи деце за школску 2015/16 
годину и то: 

- Енглески језик, одвија се ван радног времена 
Установе, 

- Школа плеса, одвија се ван радног времена 
Установе. 

 
5. Увођењу посебних програма који ће 

финансирати родитељи односно старатељи деце за 
школску 2015/16 годину и то: 

- Весели вртић-родитељи плаћају боравак деце на 
сат; 

 
6. Увођењу других програма и облика рада, 

повремени програми, који ће финансирати родитељи 
односно старатељи деце за школску 2015/16 годину и то: 

- целодневни излет деце у вртићу „Јеленко“ у 
Рибарској Бањи-одвија се у току и ван радног времена 
Установе, с тим што су корисници услуга ослобођени 
плаћања вртића за тај дан, 

- рекреативни боравак деце предшколске установе 
у вртићу “Јеленко“ у Рибарској Бањи-одвија се током 
радне године, за децу узраста од 4 године до поласка у 
школу, у трајању до 7 дана, с тим што су корисници 
услуга ослобођени плаћања вртића за тај период. 
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II - Остваривање посебних, специјализованих и других 
повремених програма  из тачке 1, 2., 3.,4, 5 и 6.  унети у 
Годишњи план рада за радну 2015/16.годину и 
Предшколски програм дечјег вртића за радну 2015/16 
годину. 

 
III - Закључак  објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-198/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
251 
На основу члана 46. Закона о локалној самуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 1. Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2014. годину („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 11/13) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 22.07.2015. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА 

III бр. 401-28/2015 од 26.02.2015. ГОДИНЕ 
 
У Закључку III бр. 401-28/2015 од 26.02.2015. 

године мењају се став I и II диспозитива, и гласе:  
„I – На име накнаде за функционисање 

противградне заштите у периоду од 15.05.2015. до 
15.10.2015. године одобравају се средства из буџета 
града Крушевца у укупном износу од 5.400.000,00 
динара, и то стрелцима противградне заштите на 
подручју града Крушевца према списку који ће 
доставити МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне  ситуације Крушевац и који ће 
чинити саставни део овог закључка. 

 
II – Новчана накнада за рад 58 противградних 

стрелаца на противградним станицама на територији 
града Крушевца, у периоду од 15.05.2015. до 
15.10.2015. године, исплатиће се у нето износу од 
9.500,00 динара по стрелцу месечно, односно 
сразмерни износ за пола месеца, са припадајућим 
порезима и доприносима, у две рате и то: прва рата до 
15.07.2015. године и друга рата до 15.10.2015. године.“ 

 
III – Остале одредбе Закључка III бр. 401-28/2015 

од 26.02.2015. године остају на снази. 
 
IV – Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
III Број: 401-167/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 

252 
На основу  члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011) и члана 28. 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2015. годину („Сл. 
лист града Крушевца“ број 7/2014),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 14.08.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА 
 
I – У Решењу  о  образовању Градске комисије за 

процену штете од елементарних и других непогода 
(“Сл. лист града Крушевца број 3/2014), тачка IV мења 
се и гласи:  

„IV- Председнику и члановима Комисије и 
стручних комисија за процену штета из тачке II овог 
Решења не припада накнада за рад у комисијама“. 

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-23/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
253 
На основу II Одлуке о усвајању Локалног програма 

заштите животне средине града Крушевца за период 
2015-2024.год., I Број: 501-79/215 од 25.03.2015.год. и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана  14.08.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник и чланови Комисије 

за имплементацију и спровођење Локалног програма 
заштите животне средине града Крушевца за период 
2015-2024. године и то: 

 
Председник Комисије: 
Драгана Милићевић, помоћник градоначелника за 

екологију, одрживи развој и енергетику. 
 
Чланови Комисије: 
1. Радмило Николић, Главни урбаниста града, 
2. Бобан Костић, директор Јавног комуналног 

предузећа „Крушевац“, 
3. Милутин Тасић, директор Јавно комуналног 

предузећа  „Водовод“  Крушевац, 
4. Драган Вуксановић, директор Завода за јавно 

здравље Крушевац, 
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5. Сениша Јовановић, директор Шумског 
газдинства „Расина“ Крушевац, 

6. Весна Анђелић, начелник Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне   средине, 

7. Снежана Радуловић, начелник Одељења за 
инспекцијске послове, 

8. Слађана Милић, шеф Службе за заштиту 
животне средине, 

9. Драгана Ивановић, самостални стручни 
сараданик у Служби за заштиту животне средине. 

 
II - Комисија се образује у циљу реализације 

активности предвиђених Локалним програмом заштите 
животне средине за период 2015-2024.год. и Акционим 
плановима (донетим за период од 5. год.) за његово 
спровођење. 

Комисија може, у оквиру својих надлежности, 
образовати посебне радне групе које ће бити задужене за 
спровођење циљева Локалног програма заштите животне 
средине града Крушевца за период 2015-2024. год. 

 
III - Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обављаће Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Служба за заштиту животне 
средине. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 501-168/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
254 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 9. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за финансирање активне политике 
запошљавања („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 04.09.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

Критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма „Јавни радови“ бр. 
6/2015 од 03.09.2015. које је донела Комисија за израду 
Локалног акционог плана за запошљавање и избор 
корисника средстава Фонда за финансирање активне 
политике запошљавања. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-213/15    ЗАМЕНИК 

  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

* 
*            * 

На основу члана 8 став 2. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за финасирање  активне политике 
запошљавање („Сл. лист града Крушевца“  бр. 12/2009),  

Комисија за израду предлога Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавањa 
на седници одржаној дана 03.09.2015. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМИ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА „ЈАВНИ РАДОВИ“ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Укупна расположива средства за доделу 
субвенција за спровођење јавних радова на 
територији града Крушевца износе 4.950.000,00 
динара и предвиђена су буџетом Града Крушевца за 
2015. годину.   

Јавни радови су мера активне политике 
запошљавања која предвиђа одобравање средстава за 
запошљавање незапослених лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац - извођач јавног 
рада, а које имају за циљ остварење одређеног 
друштвеног интереса. 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања 
првенствено теже запошљивих незапослених лица и 
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и 
унапређења радних способности незапослених. 

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Град Крушевац на основу јавног 
конкурса. 

Максимална дужина трајања јавног рада је 2 
месеца. 

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву 
за спровођење јавног рада која садржи опис активности 
јавног рада (термин план) и број лица која се 
запошљавају.  

 
II - ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 

 
Јавни радови се могу спроводити у областима: 
 
 одржавања и заштите животне средине и 

природе . 
 Извођач радова је дужан да поседује опрему и 

механизацију за обављање делатности. 
 

III - НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 
 
Средства намењена за спровођење јавних 

радова користе се за:  
 исплату накнаде за обављен посао по основу 

уговора о привременим и повременим пословима 
лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 
динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних 
часова, односно сразмерно времену радног ангажовања 
на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен 
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посао се увећава за припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са 
законом); 

 накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 
динара по лицу за сваки месец ангажовања; 

 накнаду трошкова спровођења јавних радова, у 
свим областима спровођења, у висини: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
месец дана, 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
два месеца, 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
три месеца; 

 накнаду трошкова организовања обуке. 
 
У зависности од врсте и сложености послова које 

обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних 
радова може се организовати обука у току трајања 
јавног рада, по интерном програму послодавца или 
програму образовне установе. Послодавац - извођач 
јавног рада може остварити накнаду за организовање 
обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. 
Национална служба за запошљавање задржава право да 
процењује оправданост потребе за обуком.  

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да 
обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у 
преосталом износу до висине цене превозне карте у 
јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу 
са законом. 

 
IV - УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
Услови за подношење пријаве 
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање 

спровођења јавних радова на којима се ангажују 
незапослена лица: 

 јавне установе и јавна предузећа 
 привредна друштва 
 предузетници 
 задруге 
 удружења.  
Право на доделу средстава за спровођење јавног 

рада послодавац - извођач може да оствари под 
условом да је испунио раније обавезе и измирио сва 
дуговања према Националној служби и граду 
Крушевцу, осим за обавезе чија је реализација у току. 

 
Документација за подношење пријаве 
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) 

се доставља следећа документација: 
 фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада 
није регистрован у АПР; 

 фотографије места извођења јавног рада - за 
јавне радове који се спроводе у области одржавања и 
заштите животне средине.  

Уколико послодавац - извођач јавног рада 
организује обуку, неопходно је приложити интерни 
програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе, на прописаном обрасцу, 
као и биографију инструктора/предавача.  

Град и Национална служба задржавају право да 
траже и друге доказе и документацију од значаја за 
спровођење поступка одлучивања о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова. 

Национална служба у сарадњи са послодавцем 
врши селекцију незапослених лица која ће бити 
укључена у јавни рад. 

 
V - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Одлука о одобравању спровођења јавних радова 

доноси се на основу провере и бодовања поднете 
пријаве за спровођење јавног рада. 

 
Провера поднетих пријава 
Град Крушевац и Национална служба врши проверу 

поднетих пријава, односно проверу испуњености услова 
јавног конкурса и приложене документације. 

 
Бодовање поднетих пријава 
Приликом бодовања пријаве за јавне радове 

узимају се у обзир следећи критеријуми:  укупан 
планирани број незапослених лица, претходно 
коришћена средства Националне службе и града 
Крушевца за јавне радове, процена важности поднете 
пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште 
рада за подручје филијале и категорија лица. 

Максимални број бодова је 55. 
На основу бодовања, Национална служба доставља 

Граду ранг листу и мишљење. 
Град Крушевац задржава право да приликом 

одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са 
расположивим износом средстава. 

 
Одлука о одобравању спровођења јавних радова 
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова, на 

основу мишљења Националне службе и предлога одлуке 
Комисија за избор послодавца извођача јавног рада, 
доноси град Крушевац. Одлука о одобравању спровођења 
јавних радова објављује се на сајту града Крушевца. 

 
VI - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 
Градоначелник града Крушевца, директор 

филијале Националне службе и Послодавац - извођач 
јавног рада након доношења Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.   

Датум ангажовања лица са којим је закључен 
уговор о привременим и повременим пословима не 
може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана 
доношења Одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова. 

 
Документација за закључивање уговора о 

спровођењу јавног рада: 
 уговори о привременим и повременим 

пословима са незапосленим лицима, као доказ о 
ангажовању лица на јавном раду; 

 термин план, уколико је у поступку разматрања 
пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција 
броја лица и/или дужине трајања јавног рада; 
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 спецификација средстава/материјала за рад, у 
складу са одобреним средствима за трошкове 
спровођења јавног рада; 

 потврда банке о отвореном наменском рачуну и 
картон депонованих потписа наменског рачуна, 
важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и 
давања меничног овлашћења; 

 средство обезбеђења уговорних обавеза;  
 потврда о пријему захтева за регистрацију 

менице (правно лице); 
 фотокопија/очитана лична карта корисника 

средстава/жиранта. 
 
У циљу закључења уговора, послодавац - 

извођач јавног рада је у обавези да достави и 
одговарајућа средства обезбеђења уговорних 
обавеза: 

 
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА: 
 
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 

динара - две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са два жиранта, овера података за 
жиранта и менично овлашћење; 

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 
динара и више - гаранција банке у вредности одобрених 
средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 
месеци од дана издавања. 

 
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: 
 
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 

динанра - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима; 

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 
динара и више - гаранција банке у вредности одобрених 
средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 
месеци од дана издавања 

- за јавна предузећа - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима. 

 
3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ 
   СРЕДСТАВА: 
 
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви 

предуслови за реализацију пројекта.  
Жирант може бити свако пословно способно физичко 

лице не старије од 65 година, које има редовна месечна 
примања на име зараде или пензије, независно од висине 
примања, као и физичко лице које обавља самосталну 
делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. 
адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).  

Ако су послодавцу одобрена средства по више 
поднетих захтева по истом или различитим програмима и 
мерама активне политике запошљавања, послодавац је у 
обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које 
одговара збиру укупно одобрених средстава. 

 
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум 

пријаве на осигурање првог лица ангажованог на 
јавном раду.  

 
VII - ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА 
 
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да: 
- лица ангажована на спровођењу јавног рада 

задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у 
случају престанка радног ангажовања лица послодавац 
је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка 
радног ангажовања изврши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије, за преостало 
време трајања уговора, чију је селекцију извршила 
Национална служба у сарадњи са послодавцем; 

- обезбеди вођу програма јавног рада и/или 
ментора за обуку незапослених лица ангажованих на 
јавном раду; 

- организује заштиту и безбедност радно 
ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда 
за конкретне послове јавног рада; 

- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно 
социјално осигурање;  

- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање и доставља доказе о уплати 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 
лица из уговора; 

- редовно врши исплату уговорене накнаде за 
обављен посао на текуће рачуне ангажованих лица; 

- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза 
ангажованим лицима; 

- редовно доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове накнаде за обављен посао, 
превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором; 

- достави фотокопију потврде/сертификата о 
стеченим компeтенцијама након завршене обуке;  

- месечно доставља извештај о спровођењу јавног 
рада на прописаном обрасцу; 

- благовремено извести Националну службу о свим 
променама од значаја за реализацију јавног рада; 

- Националној служби омогући контролу 
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну 
документацију и ток спровођења јавног рада. 

 
У случају да послодавац - извођач јавног рада не 

реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да 
врати Националној служби износ исплаћених средстава 
увећан за законску затезну камату од датума преноса 
средстава, а Национална служба се обавезује да 
уплаћена средства врати Граду. 

 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у 

четири примерка препорученом поштом или доставом 
преко писарнице Градске управе Града Крушевца са 
назнаком на коверти „Пријава за спровођење јавног 
рада“. Пријава се подноси на прописаном обрасцу који 
се може добити у Служби за економски развој и 
инвестиције Градске управе (бр.25) или преузети са 
сајта www.krusevac.rs. 

Додатне информације могу се добити у Служби за 
економски развој и инвестиције Градске управе града 
Крушевца или на телефоне: 414-720, 414-820. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања до 
18.09.2015.године. 
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Исплата средства на име трошкова спровођења 
јавних радова биће извршена сразмерно остварењу 
буџета Града Крушевца. 

Непотпуна документација неће се узимати у 
разматрање. 

 
Бр. 6/2015                             Председник Комисије 
         Мирољуб Ћосић, с.р. 
 
 
 
 
255 
На основу члана 137. став 1. тачка 15. и члана 150. 

а у вези члана 149. Закона о спорту  („Сл. гласник РС“ 
број 24/11) и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, број 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 08.09.2015. године, донело је 

 
ПРАВИЛНИК 

 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА , 
ОДРЖАВАЊА И ОБАВЉАЊА СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ НА АТЛЕТСКО–ФУДБАЛСКОМ 
БЛОКУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником утврђује се начин и услови 

коришћења, одржавања и услови обављања спортских 
активности  на Атлетско фудбалском блоку (у  даљем 
тексту: Објекат) у Установи за физичку културу 
Спортски центар Крушевац (у даљем тексту: Установа). 

 
Члан 2. 

 
Атлетско-фудбалски блок је посебно уређена 

површина у јавној својини чији је корисник Установа 
„Спортски центар“ Крушевац и представља отворени 
спортски објекат намењен за обављање спортских и 
рекреативних активности у области фудбала и атлетике. 

Атлетско-фудбалски блок  доступан је грађанима 
под једнаким условима. 

 
1. ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 3. 
 
Установа  је у обавези да утврђује мере безбедности 

и одржавања реда,   уређује, обележава, одржава, опрема 
објекат и врши наплату коришћења истог у складу са 
овим Правилником. 

Ради обављања послова из става 1. овог члана, 
Установа формира посебну организациону целину у 
оквиру унутрашње организације рада. 

 
Члан 4. 

 
Спортске активности могу да се обављају само на 

теренима, односно површинама  спортског објекта  које 

испуњавају услове потребне за конкретне спортске 
активности. 

 
1.1. Мере безбедности 
 

Члан 5. 
 
На Атлетско–фудбалском блоку постављају се 

одговарајући знаци сигнализације. 
Знаци сигнализације се састоје из знакова забрана, 

обавеза, упозорења,  обавештења, допунских табли и 
светлосних знакова. 

Знаци на спортском објекту постављају се и 
одржавају тако да спортисти и други непосредни 
корисници објекта могу на време и лако да их уоче и да 
благовремено поступе у складу са њиховим значењем. 

На Атлетско-фудбалском блоку  не могу се 
постављати рекламне табле, огласи, ознаке, уређаји, 
симболи или било какви други знаци за које не постоји 
сагласност Установе и чије постављање није плаћено. 

 
Члан 6.  

Места на  објекту на којима постоји повећани ризик 
повреда корисника, морају бити осигурана оградама за 
усмерења, заштитним оградама, облогама против 
удараца и сличним средствима заштите. 

На  спортском објекту спортски терени морају бити 
тако припремљени и одржавани да нема  опасних нерав-
нина, камених и других препрека, и сличних опасних 
места. 

На спортским теренима и у непосредном граничном 
подручју терена на  спортском објекту отклањаће се све 
покретне препреке које корисници не могу лако уочити, а 
непокретне препреке обележиће се и обезбедити. 

 
Члан 7. 

 
Уколико се спортска активност обавља ноћу,  спортски 

објекат и непосредни прилази морају бити осветљени тако 
да је осигурана безбедност свих корисника. 

 
 
1.2. Одржавање реда  
 

Члан 8. 
 
Служба одржавања реда на спортском објекту своје 

активности обавља преко  јасно означених лица (редара).  
 

Члан 9. 
 
Редари  своје дужности врше  тако што: 
1) контролишу да ли се спортисти придржавају 

правила понашања на  спортском објекту, 
2) контролишу да ли спортисти располажу 

одговарајућом спортском опремом, 
3) спречавају коришћење спортских терена за 

активности за које нису намењени, 
4) спречавају спортисте и друга лица да оштећују, 

уништавају или уклањају постављену сигнализацију, 
5) проверавају пре почетка и за време употребе 

спортских терена да ли су погодни за обављање 
спортских активности, 
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6) удаљавају лица са спортског објекта која се не 
придржавају правила о реду на спортском објекту, која 
не располажу исправном спортском опремом, која праве 
неред или су под утицајем алкохола и који нису 
измирили обавезе према Спортском центру поводом 
коришћења термина за тренинге,утакмице и рекреацију; 

 
1.3. Одржавање објекта 
 

Члан 10. 
                                                    
Објекти се одржавају у складу са Упутством за 

одржавање које доставља  извођач радова, а  које је 
саставни део Правилника, а у случају недостатка 
упутства, примењују се одредбе овог Правилника. 

 
1.3.1. Одржавање терена са вештачком травом 
 

Члан 11.  
Установа је у обавези да одржава  терен са 

вештачком травом у складу са Упутством за одржавање 
које је доставио извођач радова и које је саставни део 
Уговора о извођењу радова.. 

 
1.3.2.Одржавање терена са природном травом 
 

Члан 12. 
 
Терен са природном травом пројектован је за 

одобрене и дозвољене спортове. 
Објекат се користи  3,5 сати дневно  за фудбал, а за 

атлетику према правилима Атлетског савеза Србије. 
Објекат се одржава  на следећи начин: 
- отпаци ношени ветром морају се уклањати редовно 

и што је брже могуће 
- кошење терена врши се два пута недељно 
- заливање терена врши се у складу са временским 

условима 
- ђубрење терена врши се пет пута годишње 
- подсађивање траве врши се једном годишње. 
 
 
 
1.3.3. Одржавање атлетске стазе 
 

Члан 13.  
Установа је у обавези да одржава  атлетску стазу у 

складу са Упутством за одржавање, које је доставио 
извођач радова и које је саставни део Уговора. 

 
2.  УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА 
 

Члан 14.  
Спортске активности могу да се обављају на  

спортском објекту под условом да је закуп термина  
коришћења терена уплаћен и да спортиста и рекреативац: 

1) својим понашањем  не угрожава или повређује 
друге кориснике, 

2) спроводи спортске активности у складу са 
спортским правилима   и да начин активности прилагоди  
условима који постоје на спортском објекту, временским 
приликама, као и броју спортиста који користе објекат, 

3) поштује постављену сигнализацију, 

4) у случају несреће на спортском терену пружи 
другоме помоћ, 

5) поштује упутства редара, 
6) да користи одговарајућу спортску опрему, 
7) не оставља на спортском терену или не баца на 

терен предмете и материјале који могу да ометају или 
угрозе безбедност других корисника, 

8) не користити  спортски објекат уколико је под 
дејством алкохола или неког психоактивног лека, односно 
средства које негативно утиче на његове способности, 

9) поштује правила понашања на спортском објекту. 
 
2.1. Циљеви  коришћење  објекта  
 

Члан 15. 
 

    Издавање у закуп термина за коришћење 
спортских објеката чији је корисник Установа има за циљ 
да омогући: 

1. Одржавање спортских објеката у грађевинском и 
функционалном смислу; 

2. Реализацију спортских, рекреативних и 
едукативних програма; 

3. Реализацију програма  спорта за децу. 
 
2.2. Корисници објекта 
 

Члан 16. 
 
Корисници термина за спортске активности могу 

бити: 
1. Клубови (за тренинге и утакмице), 
2. Привредна друштва (за рекреацију запослених), 
3. Школе,  у оквиру одржавања трећег часа физичког 

васпитања, као и других такмичења, 
4. Грађани. 
  
2.3.  Поступак за добијање термина 
 

Члан 17. 
За коришћење термина за коришћење спортског 

терена за спортске активности, подноси се захтев у 
писаном облику  Установи. 

 
Члан 18. 

 
Клубови  подносе захтев за термине за: 
- тренинге, у року од  15 дана пре почетка 

такмичарске сезоне; 
- утакмице, у року од 5 дана пре почетка одигравања 

утакмице. 
 

Члан 19. 
 
Директор Установе одлучује о захтеву из члана 18. 

овог Правилника у року од 5 дана од дана подношења 
захтева. 

Приоритет за добијање термина имају: 
- клубови за одигравање утакмица, 
- клубови за тренинге, у складу са Одлуком о 

категоризацији спортова на територији града Крушевца. 
 

Члан 20. 
 
Цену закупа термина одређује Управни одбор,  на 

предлог директора Установе. 
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Градско веће града Крушевца даје сагласност на 
Одлуку Управног одбора Установе о цени закупа 
термина. 

Закуп термина се обрачунава по сату, осим за 
одигравање утакмица када се обрачунава по утакмици. 

Корисник термина може да користи закупљени 
простор само ако је измирио све доспеле финансијске 
обавезе према  Установи . 

Рекламација на фактуру може бити поднета у року 
од 7 дана од пријема исте. 

 
3. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 
 

Члан 21. 
 

Корисник је дужан да, након утврђеног распореда 
коришћења термина, потпише Уговор са Установом. 

 Уговор садржи: 
- време на које се закључује и термине коришћења; 
- накнаду за коришћење која ће се усклађивати са 

растом цена на мало; 
- материјалну одговорност за штету насталу током 

коришћења спортског објекта; 
- обавезу дежурства запосленог у Установи за време 

коришћења спортског објекта и 
- друга права и обавезе потписника уговора. 
 

Члан 22. 
 
Клубови као корисници термина  сами обезбеђују 

реквизите за тренинге и утакмице и морају их уклонити 
по завршетку утакмице. 

Корисници услуга за време одигравања утакмица 
могу да користе простор у пропагандне и рекламне сврхе 
уз накнаду, искључиво уз сагласност Установе.. Цена 
закупа се обрачунава по метру квадратном, по ценовнику 
који утврђује Установа . 

Постављене рекламе не смеју прекривати постојеће 
и морају бити уклоњене по завршетку утакмице. 
Корисници термина немају право да постављају сталне 
рекламе, осим ако уговором није другачије одређено. 

Међусобна права и обавезе за коришћење рекламног 
простора регулишу се посебним уговором. 

 
Члан 23. 

 
Сву насталу штету узроковану одигравањем 

утакмица или тренинга дужан је  Установи да  надокнади 
организатор. 

 
Члан 24. 

 
Установа  има право да: 
- Откаже или промени термин, о чему је дужна да 

обавести корисника у року од 48 сати пре коришћења 
уговореног термина, 

- Удаљи са терена особље корисника које се не 
придржава кућног реда, омета рад запосленог у  
Установи  и самовољно продужи термин, 

- Ускрати коришћење термина ако се и поред 
упозорења запосленог у Установи не понаша у складу са 
овим Правилником, о чему ће бити обавештен  Савез 
спортова и Градско веће града Крушевца. 

 
4. ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОПРЕМЕ 

 
Члан 25. 

 
Изнајмљивање опреме корисницима врши се према 

ценовнику Установе уз писану потврду о преузимању уз 
обавезу да је врате у исправном стању.У случају 
оштећења дужни су да Установи надокнаде штету у 
износу новог реквизита у року од 5дана под претњом 
забране коришћења термина до намирења обавеза . 

 
Члан 26. 

 
Овај Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-231/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499110, позиција 111 - Средства резерви 
(стална резерва), одобрава се укупно 800.949 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), пројекат 0005 (П: Превенција и 
отклањање последица елементарних непогода и других 
ванредних ситуација),  економска класификација 
484100, позиција 122 - Накнада штете за повреде или 
штете настале услед елементарних непогода, увећава се 
за 800.949 динара. 

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 
став 2. овог решења у износу од 800.949 динара, 
служиће за исплату окончане ситуације од 04.05.2015. 
године, на износ од 800.949 динара, издате од  Д.О.О. 
ROVO-COOP, Глобаре, за чишћење одводних канала, 
потока и путева са утоваром материјала, у насељеним 
местима: Кукљин, Коморане и Глобаре, корито реке 
Расине-Макрешане и Бивоље, поток Дединац-Дедина, у 
периоду од 26.05.2014. године до 31.05.2014. године и у 
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периоду од 01.04.2015. године до 22.04.2015.  године,  
на основу копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације записницима 
са прве ванредне седнице Градског штаба за ванредне 
ситуације бр. 579/2014-06 од 19.04.2014. године, 
односно бр. 660/2015-06 од 31.03.2015. године, 
разматрао је стање за извођење превентивних радова и 
радова на санацији и уклањању последица од 
елементарних непогода и донео закључке о деловању у 
наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
701/II од 13.11.2012. године, закљученог са „ROVO-
COOP“ Д.О.О., Глобаре, за случај елементарних 
непогода изведени су радови у напред наведеним 
насељеним местима и испостављена окончана 
ситуација. 

 
3. О извршењу овог Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-172/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
  
      
257 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499110, позиција 111 - Средства резерви 
(стална резерва), одобрава се укупно 74.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), пројекат 0005 (П: Превенција и 
отклањање последица елементарних непогода и других 
ванредних ситуација),  економска класификација 484100, 
позиција 122 - Накнада штете за повреде или штете 
настале услед елементарних непогода, увећава се за 
74.000 динара. 

 

2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 
став 2. овог решења у износу од 74.000 динара, служиће 
за исплату рачуна и то: бр. 1502309 од 25.04.2015. 
године и бр. 1502310 од 30.04.2015. године, издатих од 
Југопревоз Крушевац а.д., Крушевац, за превоз 
пацијената на хемодијализу на релацији Крушевац-
Нови Пазар, због хаварије која се десила на уградњи 
мерача протока воде на магистралном цевоводу. 

Градски штаб за ванредне ситуације, на петој и 
шестој ванредној седници, одржаних дана 23.04.2015. 
године, односно 24.04.2015. године, разматрао је тренутну 
ситуацију у образовним, јавним и здравственим 
установама на територији града Крушевца и донео 
закључке о деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о слободном ванлинијском 
превозу бр. 02129 и бр. 02130 од 24.04.2015., закључених 
са „Југопревоз Крушевац“ А.Д., Крушевац, извршен је 
превоз пацијената и испостављени су рачуни. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-168/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
258 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 63.194 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 25 – OШ „Јован Поповић“, 
шифра програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Јован Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 450 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти (нивоу Републике), 
повећава се за 63.194 динара. 
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 
2. овог решења у  износу од 63.194 динара користе се за 
непланирану исплату солидарне помоћи запосленој 
Зорици Запорожац за боловање дуже од 3 месеца. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-166/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
259  
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 25.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 36 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у  износу од 25.000 динара су недостајућа 
средства за исплату солидарне помоћи због смрти ћерке 
Љиљане Аврамовић, запослене у Градској управи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-169/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драги Несторовић, с.р.
 
 
 
 
260        
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 25.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 36 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.000 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти мајке Вање Шошић, запослене у Градској 
управи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-176/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
261 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (Програм 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска 
активност 0010 (ПА: Резерве), функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 112 - Средства резерви (текућа резерва), 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 6 – СЛУЖБА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0002 (ПА: 
Месне заједнице), економска класификација 414300, 
позиција 182 – Отпремнине и помоћи, повећава се за 
25.000 динара (конто 414314-Помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже породице). 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 25.000 динара 
користиће се за непланиране сврхе, а за исплату 
солидарне помоћи због смрти оца Лукић М. Милорада, 
запосленог у Служби месних заједница. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-177/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
262 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
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 2015. годину, у оквиру раздела 3, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Резерве), 

функционална класификација 130, економска 
класификација 499120, позиција 112 - Средства резерви 
(текућа резерва), одобрава се укупно 127.080 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 2 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА, 
шифра програма 0901 (ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА), програмска активност 0006 (ПА: 
Дечија заштита), економска класификација 421100, 
позиција 156 – Трошкови платног промета и 
банкарских услуга, конто 421121-Трошкови банкарских 
услуга, повећава се за 127.080 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 127.080 динара су 
недостајућа средства за плаћање накнаде за извршене 
услуге, по Уговору о пословној сарадњи бр. 404-483/II 
од 08.08.2011. године, закљученим између Града 
Крушевца и Банке поштанске штедионице а.д. Београд, 
по рачунима и то: бр. 2613 од 26.12.2013. године, бр. 
171 од 31.01.2015. године, бр. 2714 од 31.12.2014. 
године, бр. 236 од 20.02.2015. године, бр. 336 од 
28.02.2015. године, бр. 337 од 28.02.2015. године, бр. 
592 од 02.04.2015. године, бр. 772 од 04.05.2015. 
године, бр. 871 од 20.05.2015. године, бр. 831 од 
11.05.2015. године и бр. 997 од 02.06.2015. године, 
издатих од Банке поштанске штедионице а.д. Београд. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-170/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
263 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 13.07.2015. 
године, донело је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 100.000 
динара, извор финансирања 07 – Донације од осталих 
нивоа власти (републички буџет) и сада износе 
2.823.264.284 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања, по изводу бр. 99 од 29.05.2015. године, на 
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уплатни рачун буџета, за суфинансирање пројекта „26. 
Крушевачка филозовско-књижевна школа-Култура и 
криза (књижевно-филозофски аспекти).  

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 100.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.823.264.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
100.000 динара и сада износе 2.552.553.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 100.000 динара и 
сада износе 28.693.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 100.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Културног центра, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност 0002 (ПА: Подстицај културном и уметничком 
стваралаштву), функционална класификација 820 и то: 

- на позицију 292-Услуге информисања, конто 
423413 - Услуге штампања публикација (штампање 
зборника), износ од 30.000 динара и сада износи 30.000 
динара; 

- на позицију 293-Стручне услуге, конто 423599-
Остале стручне услуге (лекторисање зборника), износ 
од 10.000 динара и сада износи 10.000 динара и 

- на позицију 295-Услуге образовања, културе и 
спорта, конто 424200-Услуге културе (резиденцијални 
трошкови), износ од 60.000 динара и сада износи 60.000 
динара.  

2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 
финансије.  

3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 400-12/15  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 
264 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 13.07.2015. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 07 – Донације од осталих 
нивоа власти (републички буџет) и сада износе 
2.823.664.284 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања, по изводу бр. 114 од 19.06.2015. године, 

на уплатни рачун буџета, за финансирање пројекта 
„Дигитализација историјске грађе документарног 
материјала, фотографија и старе и ретке књиге из 
фондова Историјског архива Крушевац.“ 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 400.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.823.664.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
400.000 динара и сада износе 2.552.953.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 400.000 динара и 
сада износе 29.093.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 400.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Историјског архива, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 1201-
28/0002 (П: Дигитализација историјске грађе 
документарног материјала, фотографија и старе и ретке 
књиге из фондова Историјског архива Крушевац), 
функционална класификација 820 и то: 

- на позицију 228.1-Административна опрема, 
конто 512242-Фотографска опрема, износ од 400.000 
динара и сада износи 400.000 динара.  

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-13/15  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
 
265 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 13.07.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
4.110.000 динара, извор финансирања 07 – Донације од 
осталих нивоа власти (републички буџет) и сада износе 
2.827.774.284 динара, уплатом Министарства културе и 
информисања, по изводу бр. 99 од 29.05.2015. године, на 
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уплатни рачун буџета, за суфинансирање пројекта „Нова 
стална поставка Народног музеја Крушевац“. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
4.110.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.827.774.284 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
4.110.000 динара и сада износе 2.557.063.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 4.110.000 динара 
и сада износе 33.203.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.711.084 динара. 

Средства у износу од 4.110.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

Народног музеја, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 22/0002 
(П: Нова стална поставка), функционална 
класификација 820 и то:  

- на позицију 379 - Услуге информисања, конто 
423413-Услуге штампања публикација, износ од 
380.000 динара и сада износи 380.000 динара;  

- на позицију 380-Стручне услуге, конто 423599-
Остале стручне услуге, износ од 50.000 динара и сада 
износи 50.000 динара;  

- на позицију 381-Материјали за образовање, 
културу и спорт, конто 426621- Материјали за културу, 
износ од 80.000 динара и сада износи 80.000 динара;  

- на позицију 382-Административна опрема, 
конто 512221-Рачунарска опрема, износ од 110.000 
динара и сада износи 110.000 динара и конто 512241-
Електронска опрема, износ од 400.000 динара и сада 
износи 400.000 динара;  

- на позицију 383-Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт, конто 512631- Опрема за културу, 
износ од 1.720.000 динара и сада износи 1.720.000 
динара;  

- на позицију 384 - Остале некретнине и опрема, 
конто 513111-Остале некретнине и опрема, износ од 
570.000 динара и сада износи 570.000 динара и  

- на позицију 384.1 - Нематеријална имовина, 
конто 515122-Музејски експонати и споменици културе, 
износ од 800.000 динара и сада износи 800.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-11/15  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.

 
 

 
266       

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 13.07.2015. 
године, донело јe 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 275.713 
динара, извор финансирања 08 – Донације од 
невладиних организација и појединаца и сада износе 
2.828.049.997 динара, уплатом Фондације Кореје за 
подршку пројекту „Историја и култура Кореје у 
средњем веку“, по изводу бр. 77 од 01.07.2015. године, 
на сопствени рачун Народног музеја бр. 840-39668-48. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 275.713 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
2.828.049.997 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета утврђују се у 
износу од 2.557.063.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова, повећавају се за 275.713 динара и 
сада износе 2.542.713 динара. 

Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 275.713 и сада износе 270.986.797 динара. 

Средства у износу од 275.713 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

Народног музеја, шифра програма 1201 
(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 29 (П: 
Историја и култура Кореје у средњем веку), 
функционална класификација 820 и то: 

- конто 423413-Услуге штампања публикација, 
износ од 48.465 динара и сада износи 48.465 динара; 

- конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 
115.778 динара и сада износи 115.778 динара; 

- конто 426621-Материјали за културу, износ од 
100.700 динара и сада износи 100.700 динара и 

- конто 426.822-Пиће, износ од 10.770 динара и 
сада износи 10.770 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-10/15  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Јасмина Палуровић, с.р.
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 
и 142/2014) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана 22.07.2015. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2015. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 330.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 2.828.379.997 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања, по 
изводу  бр. 124 од 03.07.2015. године и бр. 121 од 
30.06.2015. године, на уплатни рачун буџета, за 
суфинансирање пројеката „Заштита, одрживо 
коришћење и презентација старе и ретке библиотечке 
грађе у Народној библиотеци Крушевац“ и „Дигитална 
ризница знања“. 

Укупни расходи буџета за 2015. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 330.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
2.828.379.997 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
330.000 динара и сада износе 2.557.393.200  динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, повећавају се за 330.000 динара и 
сада износе 33.533.000 динара. 

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 270.986.797 динара. 

Средства у износу од 330.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
Народне библиотеке, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), и то:  
 
Пројекат 30/0002 (П: Заштита, одрживо коришћење 

и презентација старе и ретке библиотечке грађе у 
Народној библиотеци Крушевац), функционална 
класификација 820,  

- на позицију 347.1-Административна опрема, 
конто 512211-Намештај, износ од 160.000 динара и сада 
износи 160.000 динара и 

Пројекат 31/0003 (П: Дигитална ризница знања), 
функционална класификација 820,  

- на позицију 347.2 - Административна опрема, 
износ од 170.000 динара и сада износи 170.000 динара и то: 

- конто 512211-Намештај, износ од 100.000 
динара и сада износи 100.000 динара, 

- конто 512221-Рачунарска опрема, износ од 
45.000 динара и сада износи 45.000 динара и 

- конто 512222 - Штампачи, износ од 25.000 
динара и сада износи 25.000 динара. 

  
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 

3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 400-14/15  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
268 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), донела је дана 24.09.2015. године 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - МЕЊА СЕ Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 6/2013) тако 
да у члану 13. став 1. тачка 3. се мења да гласи: 

"Улица Балканска, десном страном од Трга 
косовских јунака до одређеног косог паркирања иза 
Улице Чолак Антине, од другог колског прилаза 
стамбеним објектима "Лептир" до Улице Шумадијске и 
од Улице Бивољске до Источне обилазнице, левом 
страном од Улице Бријанове до другог колског прилаза 
стамбеним објектима "Лептир" и од Улице Југ 
Богданове до Источне обилазнице и на саобраћајном 
прилазу вишепородичним објектима "Лептир" 
левом страном од колског улаза у гаражу кућног 
броја 49 према кућном броју 51 до првог 
саобраћајног прикључка са леве стране и одатле 
левом страном према згради бр. 53 у дужини око 20 
метара;" 

II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Пословни центар“ да, 
сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива 
овог решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
                                                                                   

IV Број: 344-849/2015 В.Д. НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
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